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Kenoshos streikinin-! LIETUVOS ŽINIOS 
kai prašo leidimo --------

kulkosvaidžiui Laiškai iš Italijos i Lie-
------ -  tuvą eina per Man-

apsiginti nuo puolimų džuriją

Anglų Darbietis Atakuoja 
Karo Skolų Sutartis

Philip Snowden pareiškia parlamente, 
kad Darbo partija pasiliekanti teisę tų 
sutarčių nepripažinti — Smerkia Fran- 
ciją dėl vengimo mokėti savo skolas.

i/ LONlDONAS, bal. 17. - Dar
bieji ų atstovas Philip Snovvden, 
buvęs iždo ministeris socialis
tiniame Bamsay MacDonaldo 
kaibnete, vakar per biudžeto 
debatus parlamente aštriai kri
tikavo “skandališkas skolų su
tartis” kurias iždo ministeris 
Winston GhurchiH padaręs su 
europiniais Anglijos karo san
tarvininkais.

Smnvden ypač aštriai puolė 
Balfouro notos principą, kuriuo 
Anglija sutiko priimti lik tiek! 
atlyginimo iš savo karo skoli
ninkų, kad pati galėtų savo sko
las atmokėti Jungtinėms Vals
tybėms. .lis pareiškė, kad Dar
bo Įxartija niekados nepritarė 
Balfouro nertos principui, o to
dėl ji pasilaiko sau teisę tos no-1 
tos sąlygas atmesti.

Toliaus savo kalboje darbie- 
čiu vadas atakavo Francija, i 
kaltindamas ją dėl sukime.si; 
nuo mokėjimo savo skolų. “Kai 
čia kalbėti apie tai, kad Busi-
ja konfiskavo nuosavybes; bol-1 susiderėjo su save) skolininkais 
ševikai padarė ne Blogiau, kaip ’ Amerika, tai dabar Angli ja gau- 
franeuzai,” pasakė $no\vdėn. tų iš savo skolininkų kas mo

jis nurodė, kad Francija ai-[tai po $250,000,000 vietoj tik 
sižadėjo moketis keturis penk- $100,000,000.

Baisi belgų traukinių 
katastrofa

Ekspresui susidūrus su prekių 
traukiniu 10 žmonių užmuš
ta, daug pavojingai sužalota

ILVL, Belgija, bal. 17. — Ne
toli nue) čia šį ryta susidūrė 
greitasis Paryžiaus-Amsterda
mo traukinys su prekių trauki
niu. Katastrofoj dešimt žmo
nių buvo užmušti ir dvejetas de
šimčių pavojingai sužeisti. Ma
noma, kad vagonų griuvėsiuose 
yra dar daugiau kūnų palaido
ta.

Penki greitoje) traukinio va
gonai buvo sudaužyti.

Pasažierinio traukinio maši
nistas, kuris išliko gyvas, tapė) 
areštuotas, kaltinamas dėl ne- 
pabojimo priešingo signalo.

Rytų valstijose siautė 
smarkios audros

i

NEW YOBKAS, bal. 17. — 
Paatlančio valstijose siautė 
smarkios vėjo, lietaus ir sniego] 
audros, padariusios stambios 
žalos. New Yorko uoste pa
skendo penki mažesni prekybos 
laivai. Du žmonės žuvo.

KORHSS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedidelė 
temperaturos atmaina; daugiau
sia vidutiniai žiemių ir žiemių 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 42° ir 44° F.

šiandie saulė teka 5:06, lei
džiasi 6:35. Mėnuo leidžiasi 
2:59 ryto.

tadalius savo skolų. Daug Ang
lijos žmonių, kurio per karų 
skolinę Franci jai pinigus, dėl 
pastarosios atsisakymo tas sko
las mokėti tapę visai sunaikin
ti. Bet jei ne britų pagalba 
pinigais ir žmonėmis, tai šian
die Francija nebebūtų buvus 
nepriklausoma valstybė, ir kar
tu turtingiausia valstybė Euro
poje.

$3,265,000,000 skolą Angli
jai Franci ja per ilgus ilgus me
tus atmokėsianti su $3,995,000,- 
000, tuo tarpu kai Amerika už 
savo $4,000,000,000 pulsianti 
iš F ra nei jos apie $6,795,000,- 
000.

Dar blogiau esu su Italija, 
kurios $3,050,000,01X1 skolų An
glijai p. ChurchilJ numušęs iki 
$1,350,000,000.

Snowden pasakė, kad jeigu 
p. ChurchiH butų sugebėjęs su
siderėti dėl skėrių mokėjimo su 
Anglijos skolininkais taip, kaip

Norvegija atsisako 
įsileisti Trockį

j Įsileidimo prašė Norvegijos 
Darini partijos ir profesinių 
sąjungų vadai

OSLO, Norvegija, ImiI. 17. — 
Norvegų Daibei partijos ir dar
be) unijų pirmininkai kreipėsi i 

j ministerį pirmininkų Mowincke- 
' lį, prašydami, kad vyriausybė 
leistų Trockini, buvusiam rusų 

, bolševikų raudonosios armijos 
1 vadui, atvykti i Norvegiją gy- 
■ dvtis nuo džiovos.I *

Kaip girdėt, vyriausybė yra 
linkus Trockį įsileisti.

Buržuazinės sferos betgi rei- 
kalaii’te reikalauja, kad, kaip 
įsileidimo sąlygų, Trockis turi 
garantuoti, kad būdamas Nor
vegijoje jis neužsiima *ne jokia 
propaganda.

Nutarė Trcokio neįsileisti

OSJA), Norvegija, bal. 17.— 
Vyriausybė šiandie nutarė ne
leisti Leonui Trockini atvykti 
į Norvegiją, kadangi vyriausy
be negalinti imtis atsakomy. 
bės už jo saugumų.

i

Tenn. tekstilės jmo- 
nės dėl streiko žada 

visai užsidaryti
ELIZAIRETHTON, Ten., bal. 

17. — Vietos American 
Glanzstofif ir American Bam- 
berg tekstilės kompanijos pa
skelbė, kad dėl jų darbininkų 
streiko įmonės bus visai užda
rytos neribotam laikui.

S t re i kini nikai, viso apie 5,- 
000 žmonių, pareiškė, kad jio 
nusitarę laikytis iki galo.

Moteriškė išrinkta mėru
NANTIC, III., bal. 17. — 

Miesto rinkimuose burmistru 
čia tapo išrinkta moteriškė, 
Mrs. Ella IMoore.

tAUHiiuc and Pacific l'tiuioj

Detroit, Mieli. Paveiksle parodoma viena Detroito gatvių, kuri buvo patvinusi 
Conners upelis

Sako, kad sukilimui 
Meksikoje artinasi 
paskutinis galas

Iš visur išguiti ir genami, suki
lėliai dabar liko uždaryti vie
noj Sonoros valstijoj

.MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
17. — Oficialiu iu pranešimu, 
visos Meksikos dalys, kurios 
prieš penketą savaičių buvo su- 

i kitelių kontroliuojamos — ben
drai arti vieno trečdalio respub
likos dabar jau vėl yra fe
deralinės valdžios rankose, vi
sur a įsteigtas ramumas ir tvar
ka, išskiriant vieną t i‘k Sonoros 
valstiją. Čia dar tefa.šeiminin
kauja sukilėliai, nors ir Šono- 
ioj toki miestai kaip Naco, pa
lei Jungtinių Valstybių siena, 
ir Guaymas, palei Cali'fornijos 
įlanką, yra federalinės kariuo
menės rankose. O netrukus ir 
čia, tur būt, sukilėliai susilauks 
galo. Gen. Almazan su 6,(MM) 
federalinės kariuomenės jau 
žygiuoja prieš gen. Escobaro 
besitraukiančią sukilėlių armi- 

Iją, tuo tarpu kai gen. Carrillo 
kariuomenė Pacifiko pajūry 
koncentruojasi sename indėnų 

I Bamoa mieste, 43 mylias nuo 
Į San Bdaso, S muloj os valstijoj.

Sukilėliai, generolų Cruzo ir 
Iturbe vadovaujami, vakar sku
botai pasišalino iš San Blas 
miesto, gavę žinių, kad federa
linė gen. Talamante kavalerija 
lekia šiaurės linkui, norėdama 
atskirsi i geležinkelio liniją į 
šiaurę nuo San Bdaso.

Kelių šimtų “Iristeros” [kle
rikalų maištininkų] banda va
kar įsiveržė į San Martinų, Ja- 
liisco valstijoj. Apiplėšę mies
tų, maištininkai, suėmę burmi
strą Eusebio Floresą, išsidan
gino į Santa Maria, kur jie Flo
resą pasmerkė mirties bausmei 
Ir tuojau sušaudė.

Parašiutas neišsiskėte 
ir balonistas užsimušė

OGDEN, Ctah, bal. 17. — 
Bandydamas su parašiuto pa
galba nušokti žemėn iš balo- 
no, pakilusio 200 pėdų aukštu
mo, užsimušė Glemn Austin, 34 
metų amžiaus oro akrobatas. 
Iššokus iš batono, jo parašiu
tas ncišsili&te.

Du lakūnai užsimušė
aeroplanui nukritus
SANTA MONICA, Cal, bal. 

17. — Netoli nuo čia jų aero
planui nukritus žemėn, užsimu
šė Oscar Bayer, pilotas, ir 0. 
Johnson, Douglas Airčraft kom
panijos inspektorius.

Uždaro miliono dolerių 
giros bravorą

SACRAMENTO, Gal., bal. 17- 
— Nuo gegužės 1 dienos čia už
sidaro didelis, $1,(MM),000 Bu- 
ffalo Brewing kompanijos bra
voras, kuris nuo pat prohibici- 
jo1? įvedimo ligšiol darė girą— 
‘ i.ear-ibeer’ą.”

Sovietų nusiginklavi
mo planas neranda 
pritarimo Genevoj

Rusų pasiūlymai esą ‘‘neprakti
ški,*’ juose tsužvelfria.-

, ma į realybes”

GENEVA, Šveicarija, bal. 17.
Sovietų Rusijos planas pa

saulio ginkluotei sumažinti, už
sienio reikalų vicOkomisaro Lit- 
vinovo pasiūlytas paruošiamai 
nusiginklavimo komisijai, buvo 
šaltai priimtas.

Dagi Vokietija, kuri nuola
tos protestavo dėl to, kad san
tarvininkai, prievarta ją nugin
klavę, patys nepildo pažaidų sa
vo ginkluotes sumažinti, ne vi
sai pritaria rusų siūlomam pro
jektui. Vokietijos atstovas 
Bernrstorff mano, kad tas da
lykas geriau turėtų būt palik
tas tanptauHįinul n u siĮgi rikiavi
mo konferencijai svarstyti, nors 
šiaip jis su rusų plano princi
pais sutinka.

Japonija, Čilė ir Francija 
randa sovietų planų “nepraktiš
ka” ir jį atmeta, nes esą jame 
“neatsižvelgiama į realybes.”

Norvegų darbinink a i 
protestuoja prieš staty
mą karališkų palocių
OSLO, Norvegija, bal. 17. — 

Norvegų Dartbo partija aštriai 
protestuoja prieš sumanymą 
statyti naujus rumus sosto Įpė
diniui, karaliui Olafui, kuris 
neseniai vedė Švedų karalaitę 
Martą. Danbiečių spauda rei
kalauja, kad krašto seimas už
gintų naujų karališkų palocių 
statymą.

Amanulla siūlo amnes
tiją savo priešininkams

LONDONAS, bal. 17. — K 
AJlahabado, Britų Indijoj, pra
neša, kad buvęs Afganistano 
karalius Amanulla, kuris da
bar daro pastangų atgauti sos
tą, išleido manifestų, prižadė
damas amnestuoti visus maišti
ninkus, kurie mes sosto uzur
patorių, Basą Sakao, ir taps iš
tikimi jam.

Prezid. Gil pradeda 
kampaniją prieš al
koholizmą Meksikoje
Stengsis balivinti kraštą ne 

“prohibicija,” bet žmonių 
švietimu ir auklėjimu

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
17. — Respublikos prezidentas 
Purtės G-il pradeda didelę kam
paniją žmonėms nuo per gau
saus svaigiųjų gėrimų vartoji
mo atpratinti.

Nė ' kokios “prohibicijos” 
Jungtinių Valstybių pavyzdžiu 
nemano įvesti. Prezidentas ma
no, ku<l žmonių pamokymu ir 
auklėjimu galima daug dau
giai! padaryti blaivinimo reika
lu, nekad varžomomis ir ver
čiamomis priemonėmis, šitam 
blaivinimo daibui prezidentas 
nori pakinkyti valstijų ir įplėš
tų administracijas, darbininkų 
organizacijas ir įvairias visuo
menines draugijas visame kra
šte.

Savo išleistame tuo reikalu 
atsišaukime prezidentas sako:

‘‘Mes negalėsime pakelti Mek
sikos namų garbės ir dailinin
kų gerovės, kol alkoholizmas 
ardys fizines ir moralines mu
sų žmonių pajėgas, naikins šei
mos gyvenimą i ir paliks dege
neruotus vaikus nacijos pažan
gai ir kilimui trukdyti.”

Nori panaikinti Ispani
jos prekybos sutartį su 

Jungt. Valstybėmis

MADBiIDAS, Ispanija, bal. 17. 
— Prekybos ministerijos už
sienio prekybos taryba pasiūlė, 
kad Ispanija panaikintų modus 
vivendi prekybos sutartį su 
Jungtinėmis Valstybėmis dėl 
to, kad Jungtinės Valstybes 
varžo Ispanijos produktų — 
vaisių, konservų, koriui, alie
jaus etc. — eksportus.

Banditai su kulkosvai
džiu laimėjo $38,000
NEW YORKAS, įbal. 17. — 

Pen'ki bamdilai, apsiginklavę 
kulkasvaidžiu, puolė čia Rell 
Telepbone kompanijos automo
bilį, gabenusį iš banko pinigus 
algoms -mokėti, ir atėmė $38,- 
392. Užpuoluuie du kompani
jos sargai buvo pašauti, vienas 
j ii tur būt mirtinai.

BRIUSElJfS, Belgija, bal. 17. 
Bulgarijos karalius Borisas, 
kuris dalbar lanko įvairias Eu
ropos sostines, šiandie atvykd į 
Briuselį.

LiKNOSHA, Wis„ bal. 17.
Allen A kompanijos megsluvių 
streikininkų komitetas kreipėsi 
į miesto tarybą, prašydamas, 
kad taryba leistų pastatyti kul
kosvaidį mezgėjų unijos centro 
įstaigoje, idant tuo budu galėtų 
apsaugoti įstaigą nuo užpuoli
mų. Be to, komitetas prašo 
leisti laikyti centro įstaigoj tū
lą skaičių “ašarinių” bombų.

M>at pastaruoju laiku streiki
ninkų centras buvo jau ne kar
tą puolamas. įstaigos langai 
buvo išdaužyti. Streikininkai 
mano, kad puolimus daro Allen 
A kompanijos pasamdyti chuli
ganai.

Allen A kompanija iš savo 
pusės reikalavo iš miesto vy
riausybės $3,000 kaip atlygini
mo nuostolių, kurių jai buvę 
padaryta, kaip praeitą spalių 
mėnesį bandyta išsprogdinti 
jos prekių sandėlys. Miesto ta
ryba betgi kompanijos preten
zijas atmetė.

Bankininkas siūlo Ma- 
rion Talley 160 akru 

farmą Kansase
PARSON, Kan., 17. — Vie

tos bankininkas Hiarry A. 
Brvant, gavęs žinią, kad jauna 
operos prima donna, p-lė Ma- 
rion Talley, kansasietė, visa! 
pasitraukia iš Ne\v Yorko Met
ropolitan Operos ir iš viso nie
kur nebežada daugiau dainuo
ti, bet apsigyventi farmoj, pa- 
siule* ,jwi 1<>O ėiRi’ii ftvrmiĮ neto

li nuo Parsons. Bankininkas 
stato jai tik vieną sąlygą: kad 
p-lč Talley toj farmoj gyventų 
ir laikytų ją savo namais.

v

Wisconsino butas pa
naikina prohibicijos 
vykdymo įstatymą

MADISON, Wis., bal. 17.
Legislaturos atstovų butas šian
die 56 balsais prieš 33 priėmė 
bilių, kuriuo valstijos prohibi
cijos vykdymo įstatymas pa
naikinamas.

Bilius pasiųstas senatui.

M i c h igan valstija at- 
steigia mirties bausmę

I^NSINfi, Mieli., bal. 17.
Valstijos senatas 21 balsu prieš 
10 priėmė įstatymą, kuriuo Mi- 
chigano valstijoj atsleigiama 
mirties bausme.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

KAUNAS. “Lietuvos Ai
das” rašo, kad laiškas, prisiųs
tas iš Genuos, Italijoj, į Lietu- 

| vą, buvęs atvežtas per Charbi- 
ną, (Sibire. “Lie. Aidas” pikti
nasi, kad niekas nepamokiną 
Genuos paštininkus rasti trum
pesnį iš Italijos kelią Lietuvon.

Vyr. Tribunolas komu
nistų apeliacijas 

' atmetė
t -

KAUNAS. — Vyriausiame 
Tribunole buvo nagrinėjamos 
dvi apeliacinės komunistų by
los. Vienoje kaltinami Bave- 
ris, Bilevičius, Karčiauskas, 
Milneris, Maiminas ir Gensber- 
gaitė Kauno apygardos teismo 
buvo nubausti po 4 metus kalė
jimo; antroje šapotnikaitė, Le- 
vinas ir Makelis po 3 motus. 
Jų apeliacijos atmestos.

Buvo užsidegusi vidaus 
reikalų ministerija

-KAUiNIAS. — Antradienį, 7 
vai. vakaro Vidaus reikalų mi
nisterijos rūmuose, UI aukšte, 
iš kamino kilo gaisras. Buvo 
iššaukti ugniagesiai. Išplėšus 
dalį lubų, gaisras užgesintas.

Per 3 metus Lietuvoj 
pragerta 119,000,00 It.

KAUNAS- — Statistika rodo, 
kad per tris metus. (1926-1928) 
I^ietuoje parduotu ukciznotos 
degtines už 1 19,368,859 litų. 

1926 m. parduota degtinės už 
37,121,212 litų, 1927 m. už 40,- 
680,720 litų ir 1928 m. už 41,- 
563,897 litų.

0 kiek išgerta namie dary
tos ir kontrabandinės degtinės?

; Musų statistika apie 
i pasakyti.

tai negali

Netikros šimtlitines
KAUNAS. — Šilalėj tūlas 

laikas atgal turguje buvo iš
platinta 8 netikri banknotai po 
100 litų.

Platintojai klaipėdiečiai Do- 
vidas ir Erichas Kuršaičiai ir 
Maksas Gorgclis sulaikyti.

B’ogi gešeftai. — Ne lik ūki
ninkai, bet iir prekybininkai 
nusiskundžia blogais metais. 
Girdi skolų ūkininkai nemoką, 
nieko neperka, o už prekes mo
kėti reik.

, fĮ ■ ■ % ’-a. 1 a '• ' ^V.. '■ i ' ' • V*,., f.-
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NAUJIENOS, Chicago, IU. Ketvirtadienis, bal. 18, 1929
—

IkorespondencuGs
* - - --- ----

Detroit, Midi

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr-go Grigaičio prakalbos 
šį sekmadienį, balandžio 21 
dieną, Lietuvių svetainėje; 
nepamirškite.

bus Town of Lake
Visokių nelaimių čia nestokuoja

ninkas nieko nepešęs eina vėl 
tvarkos daboti.

Kai kurie piliečiai nužiūri, 
kad saliunams užsidarius tam 
tikriems žmonėms užtruko lyg 
ir melžiamoji karvutė. Jeigu jie 
galėtų, tai neatsisakytų 

šerti. —Report.
ir vėl

ją

Roseland

kambariuose. Buvo perskaityta 
viena korespondencija iš komi
sarų gazietos. Ji delegatams ne
tiko, bet nieko netarė daryti. 
Sako, tuo nebus galima juos su
drausti nuo šmeižimo Aušros 
knygyno. Tik būtinai reikalas 
yra tokias korespondencijas 
perskaityti, kad žinotų delega
tai, kokios korespondencijos tel- 

komisarų gazietoje.
žvalgas.

pa

Ir jų 
mums priimti 

tinkamiausią 
Lietuvai, 

tinkamiausius

Kalbės jis temomis: “Rusijos 
bolševizmo bankrotas” ir “Ką 
davė ir ką žada Lietuvai dikta
toriai”.

Rusijos valdovai yra diktato
riai, peršantys diktatūrą pa
sauliui. Juos garbina musų, 
Amerikos lietuvių, komunistai; 
jų valdymosi metodus komunis
tai perša mums kaip tobuliau
sius.

Dabartiniai Lietuvos valdovai 
yra taipjau diktatoriai, 
pakalikai perša 
diktatūrą, kaip 
valdymosi formą 
diktatorius, kaip
Lietuvai valdovus.

Skirtumas tarp fašistuojan- 
čios Lietuvos valdžios ir raudo
nos rusų bolševikijos išrodo di
delis, išrodo nesujungiamas. 
Taip betgi tik rodosi: nuvilkę 
juodus fašistų marškinius ir 
raudonas komunistų rubaškas, 
pamatysime artimo giminingu
mo tarpe fašizmo ir bolševizmo, 
nes ir vieni ir kiti yra diktato
rių ir diktatūros apaštalai.

Prieš juos, idėjų ii- praktikos 
kovoje, stovi žmonės, kurie va-j 
dovąujasi demokratybės, kaip' 
laisvos žmonių valios pasireiš-j 
kimo, idėjomis ir praktika. De- 
mokratybū yra visų pirma lais
vė nuomonių, pripažinimas to
kių pat teisių kitiems, kaip ir 
sau. Demokratijos šalininkai sa
ko, kad tik laisvi žmonės gali 
kurti naują, gyvenimą, tik lais
vos šalys turi daugiausia gali
mybių plėtotis, tik laisvose ša
lyse gali pasirodyti geriausias 
tautų genijus.

Aš nežinau ką drg. Grigaitis 
kalbės. Bet iš pažymėtų temų 
sprendžiu, kad jam teks gvil
denti diktatūros ir demokrati
jos idėjinė ir praktikos kova. 
Temos yra svarbios, temos yra 
opios šių dienų gyvenimui. Kal
bėtojas yra rimtas ir gabus

Pereitą šeštadienį, gana anks
ti ryte, vienas apielinkės sve
tainės savininkas atidarė svetai
nės duris ir išvedė šunį į šaly- 
gatvį. Pasitaikė tuo laiku pro 
šalį eiti policininkui, šis ir klau
sia musų lietuvio: girdi, tavo 
svetainė uždaryta — kodėl tu 
atidarei ją? Lietuvis atsako, 
kad išvedęs šunį laukan.

Policininkai pradėjo kabinė
tis prie piliečio. Prasidėjo gin
čas. Policininkas ėmė grūmoti, 
kad jisai vesiąs lietuvį į šaltąją. 
Tas atsakė: “Gerai, eiva”. Poli
cininkas pasivedęs lietuvį neto- 

iri Ii stoties, davė jam suprasti, 
kad jisai paleistų jį, lietuvį, jei 
šis “susiprastų”. Bet lietuvis 
nenori “susiprasti”. Policininkas 
ne kažin kaip norėtų ir į stotį 
lietuvį vesti, bet šis pats eina.

Įeina abu vidun. Stotyje klau
siama, kas atsitiko. Lietuvis lie
pia atvedusiam jį policininkui 
paaiškinti. Tasai “aiškina”. Lie
tuvis liepia sakyti viską. Paga
lios pats lietuvis paaiškina, kas 
atsitiko. Jį paleidžiama. Polici-

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Dykai išbandymas metodos, kurią 
kiekvienas gali vartoti be jokio 

nesmagumo, ar sugaišties
Mes turime būdą sukontroliuoti asthmą 

(dusulj) ir mes norime, kad jus išbandytu- 
mšt ji musų kaštais. Nežiūrint, ar jūsų li
ga yra užsisenėjusi. ar dar nauja, ar ji yra 
chroniška, ar kart-kartinė asthma, jus turi
te parašyti dėl nemokamo išbandymo musų 
metodos. Nežiūrint kokiame klimate jus gy
venate. nežiūrint kokis jūsų amžius ar už
siėmimas, jeigu jus vargina asthma, musų 
metodas turi jums tuojaus pagelbėti.

Mes ypač norime pasiųsti ją tiems, ku
rių liga išrodo beviltė. kur visokios formos 
jkvėpavinto, šnilrškinio, opiumo preparatų, 
garų, "patentuotų rukimų” ir t. t. nesutei
kė pagelbės. Mes norime parodyti kiekvie- 

I nam musų kaštais, kad musų metodą yra 
j taikoma užbaigti visokį sunkų kvėpavimą, 
Į šniokimą ir baisiuosius priepuolius.

Nemokamas išbandymas yra perdaug svar
bus. kad dėl jo vilkinti nors vieną dieną. 
Rašykite dabar ir pradėkite naują metodą 
tuojaus. Nesiųskite pinigų. Tik pasiųskite 
žemiau esantį kuponą. Padarykit tai šian
die.

Įvairios žinios

Balandžio 8 d. įvyko Golden 
Star Kliubo komisijos (pertai
symo korektos) susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo ne visi 
komisijos nariai. Perskaityta 
visa konstitucija, klaidos patai
sytos. Komisijos nariui pavesta 
paduoti atgal į spaudą. Sakoma, 
dar vieną kartą bus skaitoma 
konstitucija, tada ji bus susta
tyta, skaitoma nuo puslapių. 
Kuomet komisija perskaitys su
statytą. konstituciją nuo pusla
pių, tada bus duota atspausdin
ti. Manoma, kad sekančiam kliu
bo susirinkimui bus jau atspau
sdinta konstitucija.

Balandžio 9 d. įvyko Draugi
jų Sąryšio delegatų susirinki
mas. Delegatų atsilankė mažai. 
Raportai išklausyti. Jie buvo 
silpni. Rengiami šią vasarą keli 
išvažiavimai. Vienas bus su do
vanomis. Nelabai sekasi komisi
jai gauti dovanų. Vienam komi
sijos nariui buvo pasisekę gau
ti kelios dovanos, bet pasiro
džius šmeižtams komisarų ga
zietoje, pasižadėjusieji atsisakė 
duoti dovanas.

Keistai atrodo. Nekurie žmo
nės Roselande, kurie daugiau 
naudojasi Aušros knygynu, tie 
daugiau šmeižia jį savo gazie
toje. Naudotis viešu knygynu, 
žinoma, neuždraudžiama nė vie
nam. Gali naudotis juo kas tik 
nori. Bet kam dar šmeižti per 
geltonlapį prisidengus darbinin
kų skraiste?

Aušros rėmėjų susirinkimas 
nesušauktas. Priežastis buvusi 
ta, kad laukė serijų komisijos 
susirinkimo. Planuojaiįa su
šaukti balandžio 23 d. Aušros

Art. St. Pilkos 
vakaras

d

tą
Pil-
po-

Penktadieny, balandžio 12 
Lietuvių Auditorijoj art. Pilka 
su savo artistinėmis jėgomis 
vaidino dviejų veiksmų komedi
ją “Pašalinkit tą Merginą”.

Veikaliuką “Pašalinkit 
Merginą” sutaisė pats art. 
ka. Vaidinimas užėmė arti
ros valandų. Rodosi, veikalas 
trumpas — tik dviejų veiksmų, 
bet vaidinti jį užėmė daug lai
ko. Pats veikalas-komedija nė- 
i;a jau taip kupinas juoko, bet 
art. Pilka, kaipo geras režiso- 
rius ir vaidintojas, visada moka 
parinkti vaidintojams roles. 
Taip ir šį kartą, vaidylos buvo 
gana gerai pritaikyti savo ro
lėms.- Ypatingai V. Kvedaras 
Broniaus Barščiaus rolėje buvo 
gana typingas “kavalierius”. 
B. Vaitiekūnas, Vėžio rolėje, 
buvo geras kaip ir visada. P-ia 
Milerienė darė malonaus įspū
džio savo gražia, persona Sopa
galvos dukters rolėje. P-lė A. 
Zavistaitė, tarnaitės rolėje, la
bai gerai vaidino, nuduodama 
savo smalsumą ir gudrumą. A. 
Benaitis, senio Cireneušo Sopa
galvos rolėje, buvo gana įdo
mus tipas. Jis neblogai vaidino.

Dabar apie patį veikalo kūrė
ją art. Pilką.

Art. Pilka vaidino dailininko 
rolę. Dailininkai, anot pasakos, 
esą labai opus ir jausmingi ti
pai. Bet art. Pilka dail. Graža- 
rankio rolėje
daug didelio griežtumo ir tuš
čio išdidumo. Jo gestai priminė

man paskilbusį “spyčmeikerį” 
Billy Šunday. Didelis rėkimas 
scenoje greičiau išgąsdina pub
liką, ne kad ją, juokina. Bet gal 
taip reikėjo.

Kas kita, kai pasirodo sceno
je Kvedaras ir Vaitiekūnas. 
Kvedaras (Barščiaus rolėje) at
važiuoja pas Sopagalvą pasipirš
ti jo dukterei Izabelai. Vaitekū
nas (Barščiaus krykštotėvas) 
Barščiaus palydovas. Juodu at
rodo tiek žiopli ir tipingi, kad, 
rodosi, žioplesnių žmonių nie
kur nerastum. Jų gestai, šaltas 
ir ramus užsilaikymas iššaukia 
juoką.

Art. Pilka (dailininko Gražia- 
rankio rolėj) piešia paveikslą, 
žiuri pro langą, iš kur jis ima 
vaizdą. Bet prieš jo langą, ve
randoje sėdi jauna graži Sopa- 
galvos duktė. Ji labai nervina 
dailininką. Pagalios ateina Gra- 
žiarankis į Sopagalvos namus ir 
griežtai reikalauja senį prašalin
ti dukterį iš verandos, kad ji ne- 
simaišytų po jo akių. Jo reika
lavimas sukelia daug triukšmo. 
Pagalios jis pats įsimyli į Iza- 
belą ir apsiveda su ja.

Po vaidinimo buvo dar kon
certinis priedas. Marė Czer- 
winski skambino pianą, jšokių 
nebuvo, nes buvo vėlus laikas.

Publikos, kaip paprastą va
karą, buvo nevisai mažai — apie 
400.

koply-
Visa 

džiau- 
rupes-

pirma stotis kelionei j amžiną 
prieglaudą, kurion visi priima
mi, kuriai visi geri.

Šiandien 2-rą valdndą po pie
tų keturi grabai—visa šeimyna 
bus išlydėta anon prieglaudon.

—Report.

—Reporteris.

Town of Lake
Vakar teko atlankyti pp. Eu- 

deikių įstaigą. Įėjau koplyčion. 
Nors buvo dar ankstyvas rytas, 
bet radau keletą žmonių. Ko 
susirinko jie čia taip anksti?

Potamsioj koplyčioj, panašioj 
į bažnyčią, kur ne vieta links
mam gyvenimo juokui ir sma
gumui, kur rimtumas viešpa
tauja, žiba eile žvakių pusra-

Taigi bukite visi, kas galite 
sekmadienį Lietuvių salėje, 25th 
ir Vernor Hy., 1:30 vai. po pie
tų. —Detroit ietis.

Specialistai gydyme chroniškų ir nauju U 
gų Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, a t šilan ■ 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
raas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino išėgzainlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? Ud 1 po pietų.

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl saves, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MA8TER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

1U aukštas
JOS. F. KASiNICKA, principai a s

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo

V KONTRAKTOR1US
4556 Su. Rocknell St.. ( hieago, Iii.

čiu. Mirga žvakės žolių lapų 
tarpe ir, sakytum, mėgina pasi
imti savo prieglobstin keturius 
grabus.

Keturi grabai vienoj 
čioje. Kas ilsisi juose? 
lietuvių šeimyna, kurios 
gemai ir vargai, laimė ir
Čiai tapo nukirsti akies mirks
niu. Ilsisi A. Funick, jo žmona 
ir astuonių metų jų sūnūs; ilsi
si moteriškės sesuo „Servitaus- 
kaitė.

Sekmadienį jie visi džiaugėsi 
gyvenimu, važiavo svečiuotis ar 
pasivažinėti, o sekmadienio va
karą... sugrįžo vieton, kur žmo
gus tartum atsistoja veidu prieš 
amžinastį. Rami ta vieta, iš
rodo toli esanti nuo gyvtfhimo 
sūkurio—Eudeikių koplyčia —

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

turėjau dideli vidurių nevirškinimą."Aš___ ,_J ___ ____ ______
negalėjau nieko vaisyti ir tas beveik visai 
mane ‘ .
viduriuose, kad turėdavau vartoti __
kad juos prašalinus. Taipgi daug kente- 
!au nuo vidurių užkietlejimo. Dabar 
auėiuosi daug geriau. 
tinimas yra geras, viduriai veikia 
ir mano nervai yra daug stipresni." _ 
rett Sniith, Oallatin, Mo. šis pareiškimas 
bus gera Žinia kitiems, kurio kenčia kaip 
ponas Smlth kentėdavo. 

Nuga-Tone taipgi yra patvirtintos, kad 
veikia gerai nuo prasto apetito, prasto ne
virškinimo, gasų viduriuose, raugėjimo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų ir pūslės, silpnų 
nervų ir svarbių organų, praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkietlejimo 
ir kitų trubclii). Nuga-Tone jau yra su
teikusios virš miliono žmonių geresnę svei
katą. didesnį stiprumų ir padaugino jėgą 
ir energiją. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo saudėlyj. reikalaukit, kad jis užsaky
tų jums iš olselio vaistinės.

nukankino ir turėjau tokius garniu 
kad turėdavau vartoti nodą. 

prašalinus. Taipgi
vidurių užkietiejhno. Dabar aš 
:___________ Mano vidurių virš

yta geras, viduriai veikia gerai 
Eve-

Oallatin, Mo.

vandeniu
į ir iš

Trumpiau

sias kelias

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

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

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

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

Telefonas Wabash 1904

Canadian 
World’« BT\ • JT# 

s Pacific
Vežkis Canadian Pacific Express Travellers čekius. 

— Geri Visame Pasaulyje.
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DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 
1787H Fronticr Bldg., 4b2 Niagara St., 
Bu f falo. N. Y.
Pilsiųskito dykai išbandymui jūsų meto 
dą:

0IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
/ X ■ . , . ’ ’ < ir »’• '

Lietuvių Ekskursija
Balde American laivu

GAAAAM

(Keturi spydai į priekį-Standard gyrų šiftavimas)

-r

b

—----- --------  -----------------------------------i__________________ ;__________ _—___ ______________

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

_

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutas

1929 m. Balandžio 
d. Detroit, Mich.
— Cleveland, O.
— Rochester, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Brooklyn, N. Y.
1929 m. Gegužės

— Bridgeport, Conn.
— New Haven, Conn.
— New Britain, Conn.
— Boston, Mass.
— Norwood, Mass.
— Boston, Mass.
— Montello, Mass.
— Lowell, Mass.

(po piet)
19 — Lavvrence, Mass.

(vakare)
23 — Worcester, Mass.
25 — Worcester, Mass.
26 — Alhol, Mass.
29 — Westfield, Mass.

1929 m. Birželio
— Hartford, Conn.
— Nevvark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Mjd-
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Mahanoy City, Pa.

PAIN-EKPELLER

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nusipirkite PATN-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIN-EXPELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų. Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimij, 
Neuralgijos, Strčndieglio, Reumatis- 
kų Skausmų ir 1.1. Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusimušimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo bonkutėse. 
Jei jūsų vaistininkas neužlaiko 

PAIN-EXPELLERIO, 
tai rašykite stačiai mums.

The Laboratories of 
F. AD. RICHTER

& CO.
Berry A So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y-

KILIS
PAIN

Joseph Bagdonas 
Chas. Wazak

Carl Vainoris

Peter Novak
John Slegaitis
Steve Rumchaks

Tai tikras Smagumas 
keturi spydai

LITUANIA
Gegužės 18 d. tiesiai į Klaipėdą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJJHENOS
1739 South Halsted Street

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

CHICAGO. ILL.

Ta pati stipri konstrukcija ir gražumas, kuriais pasižymi didesnieji 
Graham-Paige modeliai, padaro ir 612 automobilių nepaprastos vertybės.

Išimtina vertybė 612 modelio yra užverta ne keliose ypatybėse, bet visa
me automobilyje. Kuo daugiau jį apžiūrėsite, tuo daugiau pamatysite jo 
extra didumą, extra stiprumą ir extra kokybę.

Visi body rūšys 612 mod. išreiškia vėliausią madą dezaino ir užbaigimo. 
Vieno šmoto stiprus fenderiai, ypatingas Graham-Paige radiatorius, naujos 
rūšies šviesos sutaikytos su “cowl” šviesomis, įsodintomis ant chromium 
pleituotos cowl juostos, siauras hood viršus — visą tai priduoda ypatingą 
graciją ir švelnumą, kas yra nepaprasta kai dėl tiek žemai įkainuotų karų.

’ Daugelis chasis ir motoro įtaisymų ir pagerinimų padidina jėgą, sma
gumą, lengvumą valdyti ir prailgina gerą tarnavimą.

Graham-Paige grožės ir užtikime tarnavimo standardai yra pilnumoje 
randami 612 Modely — už kainą, kuri yra galima tik delei Graham-Paige 
gamybos tikslaus sutvarkymo ir delei atsidavimo ir sugabumo inžinierystės 
ir gamybos organizacijos, subudavotos dvidešimties penkių metų industrinio 
patyrimo su trimis Graham broliais.

Musų kainos siekia nuo $935 iki $3,000 F.O.B.
Del demonstravimo kreipkitės prie

Archer Motor Sales
610 West 35th Street 

Tel. Yards 0699
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ge-

žmonių.

NEURALGIA

—K. ir K.

ku- 
tik

ir vaidins net 
.Jos dainavi- 

tikrai bus ga-savo pareigą atliks dera- 
ir komiteto norus paten-

Daroma didelis persikėlimo 
išpardavimas

žinomas 
režisieris, 
>9 • •■ Jis pa-

Roseland

PAINI

Rep.

BU-

35

KAUNO

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

pas 
Fa
ne-

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
siu pavasarinių materiolų. Siutų 
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.

Brighton Park 
Clothiers

4249 Archer Avė 
Cor. Whipple St.

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

A spiri n yi.
.__ '’aiz.bužonklls Bayer Gamybos Monoaceticactdesterio ‘ Salleylinės rakšties.

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’- 
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir į kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St 

Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

$4.98 
plv, raudo-

$1.98
Pure boiled Linsecd....
Oil, galionas ...... ........

J. DERINGIS
4414 S. Rockvvell St. 

Lafayette 4689
PRISTATOM VISUR

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Mihvaukee Avė.

kia ir
Ir <tel
Bayer
R-umą,

. Visi vaistininkai turi tikro.

BOHEMIAN styU 
100% Pure
MALT 
ESTBACT
11 AN1AN

____  , Dr Ross gydymas bu-
padarė tūkstančiams kitų, tat pada- 
de) jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite Šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPKCI/U.I8TAS
deSimt metų Siame name. Imkit 

Priėmimo 
i — 608

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Balandžio 20 dieną Strumilo 
svetainėje, 158 East 107 St., 
yra rengiamas vakaras naudai

Golden Star Kliubo sergančio 
nario, M. Valentos. Kaip žino
ma, M. Valentą sunkiai serga 
jau metai laiko. Operacijos, 
vaistai, gydytojai ligoniui kai
navo labai daug.

Dabar ligonio sunkiai sutau
pyti centai visiškai išsisėmė, ir 
dėl to jo šeimyna pasijuto sun
kioj padėtyje,—dabar reikalin
ga greitos paramos.

Gerbiamieji, Komitetas kvie
čia ir jus prisidėti su parama 
tam nelaimingam žmogui. O 
prisidėti jus galite atsilankyda
mi į rengiamą vakarą.

Įžanga bus paprasta, kaip 
visuomet. Bus puiki muzika, 
svetainė bus gražiai išpuošta, 
turėsime ir skanių užkandžių. 
Galėsite smagiai laiką praleisti.

Sykiu Komitetas meldžia vi
sus tuos Golden Star Kliubo 
narius ir pašalinius geros valios 
žmones, kurie paėmė to vakaro 
serijų pardavinėti, sugrąžinti 
serijas ir pinigus pirm vakarui 
įvyksiant arba vakare svetai
nėje, taip kad galima butų pri
sirengti prie išlaimėjimų.

Pirma dovana bus $10, antra 
$5—pinigais.

Reikia dar prisiminti, nors 
Golden Star Kliubo nariams tai 
yra žinoma senai, kad pereita
me mėnesiniame susirinkime

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastini, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir
riausias to įrodymas yra tai. 
kad neramus, silpni, menki 
dikiai greitai pagerėja kaip 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletch-es’s 
Castoria. Šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą
Castoria bonkutėj, ant kurios Komitetas dar kartą pareiškė, 
yra Fletcher parašas. Ijogei serijos, išdalintos kliubo

nariams, turi būti parduotos. 
Todėl aš esu tikras, kad kliubie- 
čiai 
mai 

i kins

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

Brangus tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmėt mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių mišių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- j 
Čių — VVhite lead ir visokios aly
vos, visokį enamel. Taipgi už-[ 
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti į mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visą mėnesį.

A. PAVILIONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prosnect 8816

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, koki silp
numą. pūslės, privatines 
ar Alapimosi ligas, atei
kite flas Dr. Ross liuo
bam pasikalbėjimui apie jūsų Ilgą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite 
Dr. Ross ižsigydyli. 
liaukite bandę su 
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
ir specialia gydymasIn-Mo-Ray __ ___  _______ ___

grąžino tvirtumą _ir vyrl^<um* tūkstan
čiams pacientų. __ \
vo sėkmingas per virS 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

Tris _ ___
elevatorių iki penkto augžto. 1 
kambarys vyrams 506, moterims 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 va), po pietų. Panedėliais, Seredo- 
mis ir gubotomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

“Bailaus Daktaro” 
repeticijoj

Užvakar pasitaikė proga bū
ti “Birutės” repeticijoj. Susi
rinko visas choras, solistai ir 
muzikantai. Reikia lik pasi
džiaugti “Birulės” orkestru, — 
jis pusėtinai skaitlingas, nes ja
me dalyvauja 34 muzikantai.

Specialiai trumpam 
laikui

Prasideda repeticija. Orkest
ras griežia Rnyniondo overtn- 
rą. Tai gražus dalykėlis. Ir 
orkestras jį išpildo labai gerai.

Pritariant vyrų chorui, J. 
Sarasevičius dainuoja serenadą. 
Tokių lyriškų tenorų reikia tik 
paieškoti! iS'arasevieiaus bal
sas skamba, kaip sidabro Var
pelis, — toks jis gražus ir ma
lonus.

Po to prasideda Onos, Izaibe- 
los ir Lu-krecijos trio ginčas. 
Kiekviena jų mano, kad sere
nada buvo siunčiama jos adre
su. Tai labai juokinga scena 
ir ji puikiai išeina.

čerionės ir Biežienės duetas. 
Smagu klausytis. Eina sklan
džiai, suderintai.

Pasirodo pats pons -daktaras, 
kuris vis taiso gyduoles dėl 
žmonijos gerovės. Visi* žino, 
kaip gerai Jakavičius dainuoja, 
o lošia jis dar geriau. Jis su
kuria nepaprastai charakterin
gą ir įdomią daktaro rolę.

Įeina Sabas ir Perki ns su di
deliu ragažiu ir misteriškai dai
nuoja, kad jame yra pilna sal
dainių.

Sabo ir Perklaus roles išpil
do Antanukas ir Jonukas gan 
vykusiai.

Gugienė dainuoja labai gra
žią baladą. Teko ją matyti 
prieš penkerius metus Lukreci- 
jos rolėj. Atrodo, kad šį kar
tą ji ir dainuos 
geriau nei tada, 
m u ir vaidinimu 
Įima pasigerėti.

Pasirodo Pampuzas, polici
jos tūzas, su buriu 
Scena gan juokinga.

Pilka visiems yra 
kaipo artististas ir i 
bet “Bailiame Daktare 
si rodys ir kaipo dainininkas. Ir 
dar koks dainininkas!

Antras aktas ėjo taip pat 
sklandžiai, kaip ir pirmas. At
rodė, kad “iBirutė” jau tuoj ga
li prieš publiką vaidinti. Bet p. 
Steponavičius yra pasiryžęs pri
rengti “Bailų Daktarą,” kaip 
yra sakoma, ant “zet.” Prieš 
vaidinimą įvyks diwG trys-repe
ticijos, kad išlyginti visus tru
kumus.

'laip dalykams esant, nėra 
mažiausios abejonės, kad balan
džio 21 d. “Bailaus Daktaro” 
operetės vaidinimas padarys 
publika

Art. St. Pilkos 
maršrutas

Nuo 25 balandžio art. Stasys 
Pilka pradeda savo paskutinį 
maršrutą per lietuvių kolonijas. 
26 vaidins Dayton, Ohio, 28 — 
Pittslburg’he, vėliau kiti Penna., 
Ne\v Jersėy, New Yorko valsti
jos miestai ir Naujos Anglijos 
kolonijos. Birželio pirmomis 
dienomis p. Pilka pasiryžęs ap
leisti Ameriką.

NAUJIENOS, Chicago. m.

Peoples Furniture 
kompanijos krau

tuvėse

Peoples Furniture Kompani
jos krautuvėje, 1922-32 South 
Halsted Street, greitu laiku 
kelsis į nuosavą namą )Marquet- 
te parko apylinkėje, kuris yra 
jau visai baigiamas statyti. Te
ko nugirsti krautuves vedėjų 
kalbas, kad naujoji krautuvė 
bus Įrengta ir atidaryta, kaip 
viena didžiausių ir gražiausių 
rakandu ir muzikaliu instru
mentų krautuvių visoje Pietva
karinėje miesto dalyje.

Chicagos lietuviai gerai žino, 
kad Peoples Furniture Kompa
nija yra užsitarnavusi gerą 
vardą žmonių tarpe užlaikyda
ma didžiausj namų radandų ir 
muzikos instrumentų pasirinki
mą ir duodama pastovias pre
kes. Vienok atidarydami šią 
naują krautuvę, jos vedėjai 
rengiasi dar puikiau visus sky
rius aprūpinti — vien tik nau
jausios mados prekėmis. Ir 

dėl tos priežasties Kompanijos 
valdyba yra nusprendusi nega
benti prekių iš senosios krau
tuvės j naująją, o išparduoti 
jas senojoj vietoje, nors ir tek
tų tai padaryti už labai žemą 
kainą. Nes, mat nauja krau
tuvė turi būti atidaryta ir už-

pildyta vien 
mis.

Taipjau teko patirti, kad žmo
nės naudojasi šia išpardavimo 
proga. Peoples kraiMuvėse pa
stebėjau padidintą skaičių par
davėjų, ir turiu pasakyti, kad 
trys nuosavi didžiuliai trokai 
nebespėja išvežioti nupirktuo
sius krautuvėj dalykus į pir
kėjų namus, todėl kompanijai 
priseina dar samdyti trokus 
parduotiems dalykams išvežio
ti.

Pastebėjęs, kad žmonės nau
dojasi šia nepaprasta proga, su
maniau ir aš pat ja pasinaudo
ti. Taigi su žmona atlankėme 
Peoples krautuvę, kurioje eina 
išpardavitnjas, ir vakar pasipir- 
kome trijų šmotų Jacųuard Ve- 
lour setą už $19.75, pilnai į- 
rengtą elektrikinį radio su ka
binetu —- už $85, kaurą 9x12
— už $19.95, gerą komodą už
— $12.75, ir keletą kitokių da-

lykų. Turiu pasakyti, kad ga
vę tuos pirkinius už tokią kai
ną, kokią mokėjome, mes jau
čiamės sučėdiję gana daug.

'lodei, jausdamasi patenkin
tas pirkiniais, norėčiau patarti 
ir kitiems, kuriems reikia ką 
nors įsigyti namams — atsi
lankyti j Peoples krautuves.

Girdėjau, kad išpardavimas 
baigsis į vieną savaitę laiko.

Vidurių Paįrimas, 
Galvos Skaudėjimas 

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Ėdward B. Hali, 579 Kiefer 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pajrę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet į mažiau 
mėnesį laiko pradėjus vartoti Tanlac* 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
Jatj, ką jie padarė šiam kentėjusiam, 

ie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudė iimą. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

JjAUG žmonių atsideda Bayer Aspirin
greitai galvos skaudėjimą pribaigti,

bet ar žinote, kad jis taip pat gerai vei
neuralgia ar neuntis kai gelia?
reumato skausmų. Nekentėk, kai
Aspirin „jęah suteikti pilną sma-
be vilkinimo ir be pavojaus; jis

širdžiai nepakenkia. Kiekvienoje tik
ro Bayer Aspirin dėžutėj yra ištirtų
patarimų kaip juos daugiau naudingai

SPIROM*1

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

Naujausi Lietuviški Rekordai

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

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

16121F (Palangos Polka
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

16115F

ar-

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius 
(Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
(Kalakutų Barškalai—Polka 
(Nekaltybė Valcas

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
su Orkestros

(Močiutę Širdelę 
(Ispanė (La Spagnola)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
Fr. Yotko, 

(Kalvarijos Polka 
(Raudona Kepurė Mazurka 
(Pamylėjau Vakar 
(Išsigėriau Arielkytės

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Juozavitas 

(Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas

COLUMBIJOS ORKESTRĄ
(Meilės Abejonės Valcas—Orchestra 
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS 
(Alleluja—Ėsu Bomas 
(Brygyta—Comic Song

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

16112F (Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
(Puiki Porelė—Polka 
(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

(Karvelėli 
(Plaukia Sau

(Aguonėlės 
(Kur Bakūžė 
(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras 
10 colių 75c., 

(Sveiki Broliai Dainininkai 
(Ko Liūdit Sveteliai 
(šia Naktelę Per Naktelę 
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
10 colių 75c.

(Padainuosiu Gražią Daina 
(Našlys 
Kur Upelis Teka 
(Viltis

E7025 (Noriu Miego 
(Plaukė Žąselė 

16009F “

16116F

16U8F

16119F

16114F

16117F

16128F

16127F

16113F

61002F

Akompan.

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Vedėjas

12 colių $1.25

Laivelis
10 colių 75c.

Samanota
16084F

1G035F

Specialiai pavasariui
Kauno Mall’as

E4273

E4362

Tel.

E2392

E3840

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

16010F

16012F

16016F

A'.,-«!,»». ,„|lkV

BILE ISDIRBYSTeS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERES ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle 
2845 W. 63rd Street

Republic 7886

Stipriausi tairai visame 
pasaulyje

Mes esame autorizuota aptarnavimo 
stotis -ir galim-e duoti kuožemiausias 
kainas. Ateikite ir sužinokite musų kainas

UNION GARAGE
3100 South Emerald Avenue

Victory 1014
(Oi Mergelę
(Stasys
(Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle
(Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai ,
Leiskit į Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

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

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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ANGLŲ NUOLAIDUMAS FRANCIJAI IR ITALIJAI

Debatuojant biudžetą Anglijos parlamente, Darbo 
Partijos atstovas, Philip Snowden, iškėlė aikštėn įdomų 
faktą, kai konservatorių valdžia, darydama sutartis su 
Francija ir Italija dėl karo skolų, atleido jom milžiniš
kas sumas pinigų. Jisai padarė šitokių palyginimų: 
Francija yra kalta Jungtinėms Valstijoms apie $4,000,- 
000,000, ir ji sutiko už tą skolą kartu su nuošimčiais iš
mokėti Jungtinėms Valstijoms per 62 metu $6,795,000,- 
000, kas jau reiškia labai didelį nuleidimą. Bet Anglijai 
Francija buvo kalta $3,265,000,000, ir už šitą skolą Ang
lijos valdžia sutiko priimti iš Francijos tik $3,995,000,- 
000 metiniais išmokėjimais per 62 metus kartu su pro
centais.

O su fašistine Italija konservatorių valdžia pasielgė 
dar mielaširdingiau. Už Italijos $3,050,000,000 skolą 
anglai sutiko priimti viso tik $1,350,000,000 metiniais 
išmokėjimais, įskaitant į šią sumą ir procentus!

Tie konservatorių valdžios nuleidimai Francijai ir 
Italijai (ir kai kurioms kitoms šalims) kainuoja Ang
lijai baisiai brangiai. Jeigu anglų valdžia butų padariu
si su savo skolininkais sutartis dėl skolų atmokėjimo 
tokiomis pat sąlygomis, kaip kad Jungtinės Valstijos 
padarė su savo skolininkais, tai Anglija dabar gautų 
kasmet nuo skolininkų po $250,000,000. Vietoje to ji 
gauna tik $100,000,000.

Vadinasi, $150,000,000 milionų dolerių kasmet Ang
lija dovanoja savo skolininkams. Šitą sumą valdžia turi 
sukelti mokesniais iš savo krašto žmonių. Už konserva
torių “gerą širdį” Francijos militaristams ir Italijos fa
šistams Anglijos žmonės'sumoka kasmet po šimtą pen
kiasdešimt milionų dolerių.

Šitie socialisto Snovvdeno iškelti aikštėn faktai pa
darė sensaciją Anglijos parlamente, ir jie, be abejonės, 
suvaidins žymią rolę rinkimų agitacijoje.

Tos aukščiaus paduotos skaitlinės be ko kita rodo, 
kaip Anglijos konservatoriai pastatė savo krašto žmo
nes į tokią padėti, kad jie savo mokesniais yra privers
ti palaikyti militarizmą ir fašizmą Europoje. Juo grei
čiaus Anglijos darbininkų partija nušluos konservato
rių valdžią, juo sveikiau bus ir pačiai Anglijai, ir visai 
Europai.

Iš KUR EINA KARO PAVOJUS

Garsusis anglų rašytojas H. G. Wells, laikydamas 
paskaitą, kaipo garbės svečias, Berlyno universitete, 
įspėjo, kad pasaulis ritasi į naują karą.

~ Svarbiausias karo pavojus, anot Wells’o, rišasi su 
Rusija. Nes Rusija, būdama izoliuota nuo pasaulio, da
rosi koncentruoto patriotizmo kraštas. Iš to patriotiz
mo kils milžiniška kova tarp Rusijos ir vakarų valsty
bių. Rusija vadins tą kovą “kova prieš kapitalizmą”.

Geriausias vaistas prieš šito karo pavojų tai — so
vietų Rusijos pripažinimas visomis valdžiomis ir už
mezgimas su ja diplomatinių ir prekybinių santykių.

Nors socialistai nepritaria bolševizmui, bet, rūpin
damiesi pasaulio taika, jie seniai stoja už sovietų val
džios pripažinimą. Priešingai, visų šalių imperialistai 
ir tarptautinės taikos priešai kovoja prieš Rusijos pri
pažinimą.

UŽKARIAUTOJAS” PRAŠO MIELAšIRDYSTĖS

Vokietijos valdžia atmetė Trockio prašymą, kad ji 
jam leistų apsigyventi Berlyne ir gydytis. Šitam klausi
me paėmė viršų, matyt, užsienių reikalų ministerio 
Stresemanno nusistatymas. Socialdemokratai stojo už 
lai, kad Trockini butų duota viza. Bet ministeris Stre- 
semannas, kaip jau buvo pranešta prieš keletą savai
čių, turėjo pasikalbėjimą su sovietų ambasadorium Ber
lyne, “draugu” Krestinskiu, ir po to pasikalbėjimo pa
reiškė spaudos atstovams, kad, įsileidus buv. Rusijos 
karo komisarą Vokietijon, pablogėtų santykiai tarpe 
Berlyno ir Maskvos.

Taigi dabar bolševikų tremtinis kreipėsi į Norvegi
ją, prašydamas vizos. Ir čia už Trockį vėl užtarė ne ko
munistai, kuriems jisai vadovavo per tiek metų, bet so
cialistai. Norvegijos darbininkų partijos pirmininkas 
kartu su profesinių sąjungų pirmininku atsilankė pas 
ministerį pirmininką Movvinckel’į ir prašė, kad Trockini

Kalbėdama apie ateinančius 
rinkimus j Anglijos parlamentą, 
“Laisvė” rašo:

“Manoma, kad Darbo Par
tija laimės daug naujų vie
tų busimam parlamente. Spė
jama netgi, kad jinai bus 
stambiausia partija.”
Bet Darbo Partija esanti “no 

good”, kadangi jai vadovauja 
MacDonaldas ir kiti socialistai.

“Tik Anglijos Komunistų 
Partija”, tęsia Brooklyno 
laikraštis, “rodo teisingą ke
lią Anglijos proletariatui. Ji 
iškelia obalsį ‘klase prieš kla
sę’. Ji sako darbininkams, 
kad parlamentiniais rinkimais 
jie nepasiliuosuos. Kaip Kitų 
šalių darbininkams, taip ang
lams teks eiti proletarinės 
revolucijos keliu.”
Visa bėda tečiaus yra ta, kad 

Anglijos proletariatas tos “tei
singos” komunistų partijos ne
paiso. Rinkimuose į parla
mentą jisai balsuoja už Darbo 
Partiją ir ši auga vis labiau ir 
labiau. Pati komunistų “Lais
vė” pripažjsta, kad ateinančio 
mėnesio balsavimuose Darbo 
Partija laimės daug naujų vie
tų parlamente ir gal pasidarys 
stipresnė net už konservatorius. 
O kaip su ta “teisingąja” ko
munistų patija? Ji turi viso 
tik vieną atstovą parlamente ir 
ateinančiuose rinkimuose vei
kiausia ji ir jo neteks. Gi apie 
naują vietų laimėjimą ji nė 
sapnuoti negali.

Angijos darbininkai nenori 
būt išganyti pagal “teisingą” 
komunistišką receptą ir gana. 
Ir ką tu jiems padarysi!

Daugiausia, ko gali pasiekti 
Anglijos “teisingoji” komunistų 
partija, tai— agituoti prieš dar- 
biečius, kad bent mažiau susi- 
pratii^ieji darbininkai neduotų 
jiems savo basų. Tuomet gi 
šiaip-taip laimės rinkimus bur
žuazinės partijos, ir tuomet 
“teisingoji” komunistų partija 
turės progos vėl kalbėti darbi
ninkams: “Matote, ar ne tiesą 
mes jums sakėme, kad parla
mentiniais rinkimais jus negali
te nugalėti buržuaziją? Eikite 
paskui mus ir kelkite revoliuci
ją, kad mes galėtume jums už-

Chicagoje — paltui
Užsisakymo kainai

Metama --------------- - ---- - _____ 88.00
Pusei metu-------- —— ____4.00
Trims menesiams —__ __ __ 2.00
Dviem mėnesiam _____ ____1.50
Vienam minėsiu! T- , ____ .75

Chlcasroj per i*ne<iotojuaa
Viena kopija ---------------_ 8c
Savaitei ...... .......... _____ 18c
Minėsiu!...............  „ 71c

Suvienytose Valstijose, M 
paltui

Chicagoje,

Metams........... .................~ 17 JO
Pusei metų....... .......  8.50
Trims minėdama 1.75
Dviem, minėsianti_____——. 1J5
Vienam minėsiu! - - , , .75

Lietuvon ir kitur uideniuoM 
[Atpigintąjį

Metama___ - - - - r- $8.00
Pusei metų------------ 4.00
Trims minėdama - , 0.50
Pinigus reikia dusti palto Mansy 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chleago, H.

butų leista Norvegijoje gydytis nuo tuberkuliozo (džio
vos).

Sakoma, kad leidimas busiąs jam suteiktas, nes jau 
esanti paruošta jam vieta vienoje džiovininkų sanatori
joje.

Prieš keletą metų Trockis svajojo apie visos Euro
pos pavergimų Rusijos bolševizmui, o šiandie jisai pra
šosi neprisiprašo, kad jį priimtų į kurią nors Europos 
ligoninę.

Serga Trockis, serga ir visas Rusijos bolševizmas,

PEIKIA FAŠIZMĄ

Del pareiškimo “Lietuvos Ai
de”, kad Lietuvos valdžios vy
rai ir tam tikri “sąmoningo
sios” visuomenės sluoksniai vis 
dažniau nusižiuri į Italijos fa
šizmą, Brooklyno “Vienybė” sa
ko, kad jie ne ten žiuri, kur 
reikia:

“Tegul musų kunigija į 
Romą žiuri, kitiem lietuviam 
daug verčiau butų žiūrėti į 
Londoną ir Washingtoną, -ir 
iš čia semti pavyzdžių, kaip 
valstybę tvarkyti, šalia to, 
jei Lietuvos gyvenimą sąly
gos ‘neabejotinai kitokios ne
gu Italijos’, tai ar išmintin
ga imtis pavyzdžių iš ten, 
kur gyvenimas neprašo imti. 
Jei tikrai šitaip ‘sąmoningi 
sluoksniai’ galvoja, tai mes 
visi amerikiečiai, labai rimtai 
paabejosime tų sluoksnių są
moningumu.”
Taigi ir karščiausieji Lietu

vos diktatorių garbintojai Ame
rikoje jų fašistiškiems palinki- 
mams jau “nepritaria”, tikriau 
sakant, nedrįsta pritarti, nes 
Amerikos žmonės yra priešingi 
fašizmui.

VIENINTELĖ “TEISINGA”
PARTIJA 

deti ant sprando ‘proletarišką’ 
diktatūrą!”

Angliškieji Bimbos šitos tak
tikos ir laikysis.

EMIGRANTŲ BANGOS 
KAUNE

“Socialdemokratas” rašo, kad
Kauną užplūdo pavasario pot- 
viniai ir emigrantų, bėgančių į 
užsienius, bangos. Sako:

“‘Lietuvoje pavasaris reiš
kiasi: laukuose žiemą suneš
tos pusnys tirpsta, o upėse 
vanduo ledą sprogdo... Tai lau
kuose. Bet aiškiai matosi, 
kad laikinąjai sostinei dvi
gubas pavojus gresia: Ne
muno vanduo iš vagos lipti 
rengiasi, o Laisvės Alėją 
emigrantų bangos užplūdo. 
Kas čia darosi? Pavasaris— 
gražiausia, linksmiausias lai
kas, o lietuviai, lyg to nebe
regėdami, didžiausiomis ban
gomis į užsienį veržiasi.” 
Parašyta, matyt, buvo daug 

ilgesnis straipsnis, bet didesnę 
dalį vietos užima skelbimas ir 
eilės. Karo cenzūra neleidžia 
laisvai kalbėti net apie pavasa
rio potvinius ir emigraciją. 
“Nauja era”!

KADA KALĖJIMAS YRA KA
LĖJIMAS, O KADA NE?

Klerikališkas Škotijos “Išeivių 
Draugas” dejuoja, kad tautinin
kų valdžia ėmė “glostyti” Lietu
vos federantų lyderius:

“Darbo federacija išėjusi iš 
vyriausybes stojo ginti darbi
ninkų (kunigų ir davatkų. 
“N.” Red.) reikalus, šių me
tų kovo 3 ir (?) d. buvo ka
talikų darbininkų suvažiavi
mas. Jam vadovavo Ambro- 
zaitis, Jočys ir kiti katalikų 
darbininkų vadai. Suvažiavi
mas pastatė valdžiai eilę rei
kalavimų ir pagyre savo vadų 
politiką. Tai, žinoma, tauti
ninkų valdžiai nepatiko. Kai 
suvažiavimo nariai išvažinėjo 
namo, darbo federacijos pir
mininkas dr. Ambrozait-is 
valdžios buvo išsiųstas pusei 
metų j Varnių koncentracijos 
stovyklą (vaje! “N.” Red.) 
Kiek laiko praėjus į tą pačią 
vietą tapo išsiųstas viso karo 
stovio laikui ir Jočys (vaje, 
vaje! “N.” Red.). Kas gi yra 
ta koncentracijos stovykla, 
Tai yra kalėjimas, į kurį da
bartinė valdžia be teismo už
daro visus tuos žmones, kurie 
jai nepatinka.”
Bet kas buvo Varnių 'koncen

tracijos stovykla tuo metu, kai 
valdžioje sėdėjo krikščionys de
mokratai ir siuntė į tą stovyklą 
žmones, kurie nepatikdavo 
jiems? Ir kas ji buvo, kai po 
gruodžio perversmo sėdėjo val
džioje kartu su Voldemaru fe
derantų šulai ir reikalavo, kad 
j Varnius butų išsiųsta kiek ga
lint daugiaus socialdemokratų?

Ar tuomet ta koncentracijos 
stovykla buvo kalėjimas, ai* ne?

Laiškas Redakcijai
Balandžio 16, 1929. 

“NAUJIENOS”, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Gerbiamoji “Naujienų” Redak
cija:

Patėmijau Naujienose (ba- 
andžio 15 d., š. m.) “Southbos- 
toniečio” laišką į Redakciją, ku
riame laiške jis klausia, ar nė
ra kartais Roselando šarkiunas 
tas pats žmogus, kurį southbos
toniečiai pažinojo vardu Balčiū
nas.

Atsakydamas, galiu painfor
muoti “Southbostouietį” šitaip:

A ' T * * TĮ Apie Įvairius LJalykus :

Augalu dirbtiniu budu 
auginimas. — Meteo
rai arba krintančios 
žvaigždės.

svarbu nustatyti apšvietimo lai
ką tais spinduliais, norint, kad 
jie neužmuštų augalo celių. Al
berto Schoenbergio bandymai 
su pasėtais žirniais ir pupomis 
parodė, kad apšviesti Rentgeno 
spinduliais išdygo dviem die
nom greičiau ir buvo augalo- 
tesni, lapuotesni ir stipresni, 
negu neapšviesti. Taigi, jei bu
tų galima pigiai gauti Rentgeno 
spindulių, tai apsimokėtų jais 
augalus apšviesti, nes tada gau
tume gražesnius javus. Pana
šiai, kaip Rentgeno spinduliai, 
veikia ir raclioaktingųjų medžia
gų spinduliai.

❖
Vėl pasitaikė proga, rašo Dr. 

W. J. Luyten, surasti vieną, tų 
misteriškų keliauninkų, kurie 
aplanko musų žemę ir parodo, 
jog erdvė nėra tuštuma. Tuos 
keliauninkus mes vadiname me
teorais. Šį kartą žinios ateina 
iš pietvakarines Afrikos, kur 
netoli nuo Grootfonteino tapo 
surastas 35 tonų “akmuo”. Tas 
akmuo turi visus meteoro po
žymius.

Pirmiausia jis guli gilioj duo
bėj ir atrodo visas apdegęs. 
Kiek galima spręsti, jis suside
da iš geležies. Bet tik ekspertų 
tyrimas galės parodyti tikrąją 
to “svečio” sudėtį.

Didelė dauguma meteorų ar
ba “krintančių žvaigždžių” — 
kaip dažnai jie yra vadinami— 
nepasiekia žemę. Atsidūrę at
mosferoj, jie užsidega ir pra
nyksta. Kiekvienas yra matęs 
“krutančias žvaigždes” arba 
meteorus, kurie sužiba erdvėj ir 
tuoj vėl dingsta. Paprastai tie 
meteorai krinta nemanomu grei
tumu,—20 mylių per sekundą.

Kuomet meteorai pasiekia 
musų žemės atmosferą, tai jie 
labai kaista ir užsidega. Per 
kelias sekundas temperatūra 
pakyla iki 10,000 laipsnių. Toks 
kastis, žinoma,'meteorus paver
čia dujomis, kurios išsisklaido 
po atmosferą.

Kur meteorai randasi? Erd
vėj. Jie yra kasdieniniai musų 
svečiai; jie, taip sakant, suda
ro ryšius tarp žemės ir kitų 
dangiškų kūnų; jie yra vienati
niai keliauninkai, kurie nuo vie
nos planetos ar žvaigždės ke
liauja j kitą. Tačiau ta kelio
nė jiems yra pražūtinga: jie 
arba sudega arba nukritę ant 
kitos planetas pasidaro jos da
limi.

Paskutiniais keliais metais 
pradėta daug dėmesio kreipti į 
meteorus, nes jie daug ką pa
sako apie erdvę. Stebėjimai 
rodo, jog meteorai vyriausia 
priklauso saulės sistemai. Gali
ma tad padaryti išvadą, kad jie 
yra pasėka prieš milionus metų 
įvykusios katastrofos: susidūri
mo musų saulės su žvaigžde.

Judėjimo dėsniai nusako 
mums, kad dangiški kūnai, ku
rių greitis nėra didesnis nei 25 
mylios per sekundą, tampa sau
lės “pagauti”. Vienok kai ku
rių meteorų greitis siekia 40 
mylių per sekundą. Jie nėra ir 
negali būti saulės sistemos na
riai. Jie, matomai, yra laisvi 
dangiškos erdvės keliauninkai.

Kartais jie yra milžiniško di
dumo ir, net patekę į žemės 
atmosferą, nespėja sudegti. To
kiame atvėjyj jie pasibaisėtinu 
smarkumu nukrinta ant žemės, 
išmušdami joje dideles duobes.

Rekordai rodo, kad meteoras, 
kuris 1860 m. nukrito Dhurm- 
saloj, Indijoj, buvo apdengtas 
ledu. Nežiūrint i neįmanomą 
karštį, kuris buvo išvystytas 
laike kritimo, ledas nespėja su
tirpti. Tatai liudija, jog mete
oras atkeliavo iš erdvės, kur 
viešpatauja pasibaisėtinas šal
tis.

Kartais pasitaiko matyti tik
rą “meteorų lietų”, ypač rugpiu- 
čio ir lapkrčio mėnesiais. 1913 
m. apie 20 meteorų grupių 
(kiekviena grupė susidedanti iš 
30 ar 40 atskirų meteorų) pra
bėgo per Kanadą ir dingo Al-1

Paprastai, rašo vienas laik
raštis, augalas tegali augti tik 
tada, kada yra pakankamai ši
limos, šviesos, drėgmės ir mais
to. Šviesą ir šilimą suteikia 
augalams saulė, ir pasirodo, 
kad augalai sunaudoja 1/150 
dalį visos žemei siunčiamos sau
lės šviesos ir šilimos. Drėgme 
lietaus ar kitokiu pavidalu pa
tenka j dirvožemį ir tuo budu 
dirvožemis augalams suteikia 
maisto. Be šių sąlygų augalai 
neauga: jei truks šviesos ar ši
limos —augalai bus menki. Bet, 
argi negalima išauginti javų ar 
kitų augalų be saulės šviesos, 
kitaip sakant, ar gali augti au
galai elektros ar kitoj šviesoj. 
Tuo klausimu susirūpino ne 
vienas mokslininlkas ir ne vienas 
jų griebėsi badymų, kurių pa
sekmėj pasisekė kai kukiuos au
galus išauginti normališkai 
elektros šviesoj, čia pažymė
tini prof. Maksimovo Leningra
de bandymai su žirniais. Prof. 
Maksimovas tamsoj, kur nepri
eina saulės šviesos spinduliai, 
pasėjo žirnius ir tą vietą ap
švietė stipria elektros šviesa. 
Tokiose sąlygose žirnių lapai, 
stiebas ir vaisius išaugo natu- 
rališki ir davė neblogą derlių, 
tavo daryta ir daugiau bandy

mų su kitais javais ir visi toj 
elektros šviesoj neblogai išau
go, tik bandymai su saulėžole 
nevisai pasisekė, bet tai tik at
sitiktinumas, kuris galėjo iš
kilti dėl kurio nors neapsižiūrė
jimo. Tuo pačiu reikalu ganė 
daug susirūpinęs vienas Ameri
kos javų auginimo institutas 
vardu “Boyče Thompson Insti
tute for Plant Research”, ku
riam gana gerai pasisekė iš
auginti -elektros šviesoj ir va
sariniai kviečiai. Tokiems ban
dymams reikalinga gana stip
rios (apie 1,000 watt’ų) elekt
ros šviesos.

Taigi su laiku, dėka mokslo 
pažangos, galėsime augalus ir 
be saulės išauginti ir tada ne
reikės dejuoti dėl šaltų ir kito
kių metų. Mokslas daug ką. pa
darė; galime tikėtis, kad ir čia 
jis parodys savo stebuklus.

Be to, pagalba įvairių mokslo 
išradimų galima pagreitinti au
galų brendimą, jų augimą ir 
net jų derlių padidinti, apšvie
tus juos Rentegeno spindu
liais. Mokslo patirta, kad kiek
vienas gyvas organizmas, taip 
•pat ir augalas sudarytas iš ce
lių, o jų augimas, plėtojimasis 
kaip tiktai ir pagrįstas celių be- 
sidauginimu. Kartais Rentge
no spinduliai celę užmuša ir iš 
tokios tais spinduliais numarin
tos celės nebegali atsirasti nau
jų celių, tačiau dažniausia at
sitinka taip, kad tie Rentgeno 
spinduliai neužmuša celės, bet 
pagreitina jos skilimą ir au
gimą; kitaip sakant, padadina 
celes veiklumą. Tiems spindu
liams gana jautrus augalai, 
ypač vilkdalgiai, narcyzos, hija
cintas ir k. Mokslininkas Catt- 
ley apšvietęs tuos augalus 
Rentgeno spinduliais apie 20— 
30 min., pagreitino jų augimą, 
kuris pasiekė maksimumo prie 
30 min., o veikiant tiems spin
duliams ilgiau, augimas susto
jo, vadinas, augalų celės tų spin
dulių buvo užmuštos. Taigi

čia, po numeriu 10458 So. Stata 
St., Roselapd, Chicago, 111., gy
vena vienas Joseph K. Šarkiu* 
nas. Jis yra*“wholesąle” mėsos 
bizny, t. y., parduoda ir prive
ža mėsą bučeriams. Jis, matyt, 
yra pasiturįs ir, bent čia, žy
mus bolševikas, čia yra žino
ma, kad jo tikra pavardė yra' 
M. Balčiūnas, ir, kad jis čia at
vyko iš So. Bostono, kur jis sa 
kos, buvęs bučeris ir valdęs 
krautuvę.—Ruselaiidietis.

Ketvirtadienis, bal. 18, 1929 

lantiko vandenyne.
Ryšyj su meteorais bus ne 

pro šalį paminėti dar vieną fak
tą. Jeigu meteorai nuolat krin
ta ant žemės, tai jie neišvengia
mai padidina jos svori ir tuo 
budu stabdo jos sukimosi grei
tį. O juo žemė lėčiau sukasi, 
tuo diena darosi ilgesnė. Nėra 
galimybės tikrai pasakyti, kiek 
per dieną sukrinta meteorų. 
Bet spėjama, 'kad apie 30,000,- 
000. Nežiūrint, kaip maži jie 
nebūtų, bet bendra jų suma vis
gi reiškia ką nors. Tačiau su
sirūpinti dėl to mums nėra rei
kalo. Mokslininkai apskaičiuo
ja, jog meteorų kritimas ant 
žemės labai mažai teprailgina 
dieną: turi praeiti milionas me
tų, kad diena pailgėtų viena tū
kstantine sekundos dalimi.

Nerviškumas pra
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas, 
tai paprastai tai būna kaltė, 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kieki rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš-. 
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8i/2 X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
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“It you have knowledge, let others light their candles at it”.
, — Fuller.

My hope is forlorn,
My eyes are svvollen,
And my heart is aehing within me.
For my most beloved
Whom I so dearly loved,
Alas! For to-day he has forsakcn me.

Here am I the maiden, 
Broken-hearted, sorrow-laden, 
Seated behind the vvindovv all alone. 
Come back my beloved, 
Thou whom my soul so loved, 
And console my heart so full of woe.

Freedom Brothers
Young ladies, who have no 

brothers, constantly complain 
of being cheated. They see 
other girls’ brothers and think 
“Oh, if I only had a brother, 
we would have so much fun to
gether.“ Būt they should only 
know vvhat a great number of 
disadvantages there are con- 
cerned vvith having a brother. 
Of course there are also a lot 
of times when a brother really 
does some good for the sister 
būt such occasions, rarely, if 
ever exceed the unpleasant in
cidentą. In spite of all of these 
unpleasant būt truthful facts, 
I do not believe that there is 
any giri in the vvorld vvho vvould 

the factory vvorker, the machine voluntarily lose or rid herself 
operator, allovved their thoughts °f ^cr brother. There are many 
to roam ? Men are štili chained i i’easons for that fact.

“Stone vvalls do not a prison 
make, nor iron bars a cage. 

take 
So

sol- 
thc 
no

Minds innocent and ųuiet 
them for an hermitage.“ 
says the poet.

Even the prisoner in his 
itary cell is free to roam 
vvorld, to dream “dreams
mortals ever dared to dream 
before“, to talk and walk with 
God. The mind, it seems, can- 
not be imprisoned vvith bodily 
fetters.

ls it true then that we are 
all free in this sense? Are our 
minds incapable of being fet- 
tered? The prisoner’s thoughts 
may roam, būt vvhat would I 
happen if the laboring man

bodily and mentally to 
machines, būt thanks to high 
mindcd men, they ' are now 
better paid for it.

Ruski n, i n “The Stones of 
Venice” says: “Men may be 
beaten, chained, tortured, yoked 
likę cattle, slaughtered likę sum
inei' f lies, and yet rėmai n in one 
sense, and the best sense, free. 
Būt to smother their souls vvith- 
in them, to blight and hew in
to rotting pollards the suckling 
branches of their human intel- 
ligence, to make the flesh and 
skin — into leathern things to 
yoke machinery vvith, — this ‘s 
to be slave-masters indeed; and 
there might be more freedom 
in England, though her feudal 
lord’s lightest vvords vvere worth 
men’s lives, and though the 
blood of the vexed husbandman 
dropped i n the furrovvs of her 
fields, than there is vvhile the 
animation of her multitudes is 
sent Idve fuel to feed the factory 
išmokė, and the strength of 
them is given daily to be vvasted 
into the fineness of a vveb, or 
racked into the exactness of a 
line.“

There is little freedom vvhen 
the mind is rigidly kept to a 
momotonous task. It is the lot 
of the poor to do the momoto
nous task; the rich choose the 
vvork they likę. The poor are 
at liberty to go to vvhat church 
they please and to votc for 
vvhomever they please būt little 
leisure is allovvcd for the free
dom of thought.

Not only is leisure lacking, 
būt the cultural background 
that is needed for greater men- 
tal freedom. On what and on 
vvhom can vve lay our finger 
for the fact that low amuse- 
ment and cheap literature are 
more popular than intellectual 
pleasure and the classic arts'? 
Poverty may be the direct 
cause of it. And vvhen the so
čiai order is changcd, through 
long years of labor, vvhen there 
shall be no abject poverty, 
vvhen the tvvo cxtremes of rich 
and poor shall be brought near
ei' together, then shall we have 
freedom.

lt is often vvoman vvho in- 
spires us with the great things 
that she will prevent us from

A giri is proud of her brother 
especially if the boy happens 
to be good-looking, and a good 
dresser. She likęs to parade 
him around to her giri friends 
and see how many of them vvill 
be attracted to him. Then, of 
course, she does not have to de- 
pend on any man to ask her 
to go to the theatre, dance or 
party. She uses her ovvn bro
ther as an escort. This is very 
advantageous because after she 
does arrive at her destination, 
she is under no obligations to 
her escort as she vvould be 
othervvise. She can act and talk 
freely to any one that she vvish- 
es to vvithout exciting any jeal- 
ousy from her escort. A bro
ther is a good medium for 
meeting a lot of friends, es
pecially of the opposite sex. 
He invites his friends over and 
naturally introduccs his sister 
to them.

From these previous facts 
one vvould form the opinion 
that brothers are something 
vvhich are indespensible to a 
girl’s life. This elaborate idea 
is doomed to die. Usually bro
thers seem to think that it is 
their duty to look after their 
sisters. That is a good idea, 
būt the brothers abuse it by 
becoming too dominent and in 
fact 
The 
man 
ther 
the suitor and forbids his sis
ter to associate with the young 
man. 11c objects to certain type 
of clothes, cosmetics, and dates 
of his sister. Of course he can’t 
do anything about it himself, 
būt he persuades his parents 
to do something about his sis- 
ter’s mode of living, and the 
parents are made to see the 
points from the brother’s vievv- 
point. As a result, the giri 
finds that she can hardly do 
anything vvithout her brother’s 
interference.

He seems to enjoy himself 
by acting in that manner. The 
only time that the young lady 
can do what she pleases is vvhen 
the brother vvishes to do some
thing out of the ordinary. Then 
they compromise and all is well.

— Lucile Norak.

attempt to be tyrannical. 
giri meets a nicc young 
and invites him. The bro- 
forms a prejudice against

Frieiubhip ends vvhere loan

— Ale.vander Dūmas. — Alexander Dunuu*.

If thou would only know
How my love doth glovv;
Thou vvouldst have never forsaken me.
Thou vvouldst love me, and be as mild 
As a mother to her child, 
And fulfill my desires all along.

Here am I the maiden, 
Broken-hearted, sorrow-laden, 
Seated behind the table all alone. 
Come back my beloved, 
Thou vvhom my soul so loved, 
And let my arms embrace thee my dear.

Wherever I njay roam,
In the garden, lake, or foam,
I find no ręst nor consolation anyvvhere.
And here am I dying,
In the cold earth 1’11 be lying 
Where all the departed lie in peace.

Translated by — Vytautas F. S. Beliajus.

A Sketch
She pushed her way through 

crovvded Street car aisle 
plumped herself down on 
long seat at the front of 
car. No doubt she would 

liked to seat herself el-

the 
and 
the 
the i 
have 
egantly after the manner of 
ladies who hold boxes at the 
opera house, būt she could not. 
She eould only phimp herself 
on a street car seat.' Perhaps 
she would havę liked to pull 
her skirt an 
the manner 
flapper, būt 
which was
across from one knee to the other 
there vvere no shapely limbs, 
būt only a vvide expance of 
pink stocking. Her legs tapered 
into small feet and her feet 
filled a broad pair af misshapen 
pumps. There was no tapering 
point to her foot, no high areh 
under the buckle, and no 
curved heel.

The passengers having 
veyed her carefully as one 
>veys ^omething curious,

inch higher, after 
of some pretty 

beneath her skirt 
stretched tightly

slim

sur- 
sur- 
and 

having sighed and mentally 
shaken their heads, now turncd 
to her face, vvhich feature, with 
an ordinary person is usually 
noticed first.

She had a soft fleshy double 
chin vvhich, by its vveight, 
seemed to keep her large dark 
lips parted. Her puffed and 
heavily rouged chceks hung 
lifelessly and gavę the imprcs- 
sion that they could not con- 
tract in a smile if a smile were 
suddenly demanded of them. 
From under the edge of her 
tightly fitting hat crisp yellovv 
hair curled about her cheeks 
and forehead. Above her large 
flabby nose, and entirely out 
of keeping vvith their setting 
were tvvo shallovv, būt beauti- 
ful blue eyes. Būt peoplc did 
not look at her eyes.

Only when the passengers 
had satisfied their curiosity for 
the bizarre and the queer, did 
they think to look at her 
escort; for she had an cs- 
cort, this flabby cheeked giri, 
and he vvas not her brother. 
He vvas well dressed, had a 
rather hamįsome face, vvas of 
usual height, and vvould have 
been a chlirming boy if he did 
not vvear that empty expres- 
sion in his face and in his list- 
less position. He vvas taller 
than she, būt this one noticed 
only by measuring the distance 
betvveen the points vvhere? the 
tops of their heads came on 
the vvindovv, for she made up

in bulk vvhat she lacked in 
height.

As he sat there, partly fac- 
ing her, she smiled at him and 
said something. He answered 
her politely būt absently and 
without enthusiasm. She tried 
no more to interest him, būt 
began to look around. He did 
not look around. He looked 
straight before him at nothing 
in particular and presently he 
yawned. He did not lift his 
hand to cover the yawn; he 
yawned with freedom and vvith- 
out restraint as he vvould have 
yavvned vvere he in his bed- 
room. Yet it was only eight 
o’clock.

A third passenger vvanted to 
šit on the long seat and for a 
moment sevcral vvondered how 
that were possible. Būt room 
vvas made for the third pass
enger and her escort, now less 
comfortable, vvas conseųuently 
less bored. Even annoyance be- 
comes a face better than bore- 
dom. In a few moments, hovv- 
ever, the dūli expression again 
took the place of the frown.

After a long time, during 
which they exchanged not one 
word, the boy arose to get off. 
He remembered that she was 
to get off too and not knowing 
just what to do in such a case, 
at least not in this particular 
case, he took her hand as one 
takes a child’s hand. Their 
hands clasped loosely, vvith the 
fingers clumsily intertvvined. 
She started to arise immediate- 
ly. She intended to hold on to 
his hand, she vvas willing to be 
led to the platform by that 
loose impulsive clasp of his 
hand. Būt something told the 
boy that he was not doing it 
right. One does not treat a 
grovvn giri likę one’s little sis- 
tcr. Besides, did’nt he look 
rather ridiculous taking her out 
on the platform by the hand? 
In haste he released her hand 
and led the vvay out.

She followed. With her part- 
ed lips and heavy chceks, she 
did seem to look likę someone’s 
little sister. She follovved him 
onto the platform silently and 
dumbly. She stepped dovvn 
heavily, and as the car lurched, 
she clutched madly at the rail. 
The door closed 
and she stood on 
vvaiting for their 
passengers came
go on the platform. The first 
one of them vvas trying to push 
the door open, būt the giri vvas

behind her, 
the platform 
stop. Severai 
and trįed to

VVheu she realized the sit-

uation she looked back vvith 
her expressionless face anc 
vvould have murmurred an apol- 
ogy, būt she could not murmur 
apologies, vvith her thiek lipą, 
her puffed cheeks, her shallovv 
blue eyes, she could only mum- 
ble something, vvay down, it 
seemed, in her double chin.

Her escort alighted first, for 
he knew polite manners anc 
sometimes used them. He hele 
out his hand to her. She grasp- 
ed his forearm and stepped 
down slowly and with care. He 
was not going to offer her his 
arm, in spite of his good man
ners. She, expecting him to 
ol’fer it, made a movement as 
if to accept it. and as she per- 
ceivcd that he vvas not offer- 
ing it, she quickly walked on 
at his side hoping that he had 
not seen her movement. Būt 
he had, and being a merciful 
fellovv, he tried to offer her his 
arm novv as though he had for- 
gotten it before. She could do 
nothing1 būt accept.

So they walkcd off, he mak- 
ing small strides and trying to 
keep in step vvith her, and she 
ambling weightly at his side.

The passengers looked about 
at cach other as if they vvoul 
likę to speak, būt even people 
vvho had been talking together 
said no word of the fat giri.

— J. Š.

The universe is vvider than 
our views of it.

— Henry D. Thoreau.

In heaven an angel is nobody 
in particular.

. i4 Bernard Shavv.

1 remember somevvherc read- 
ing of an intervievv betvveen the 
poet Southey and a good Quak- 
er. Southey vvas a man of 
marvelous povvcrs of vvork. He 
had a habit of dividing his time 
into little parts each of vvhich 
vvas filled up, and he told the 
Quaker vvhat he did in this 
hour and that, and so on 
through the day until far into 
the night. The Quaker listened, 
and at the elose said, “Well, 
būt friend Southey, vvhen dost 
thee think?“

— Thomas H. Huxley.

Truly, our greatest blessings 
are very cheap. To have our 
sunlight vvithout paying for it, 
vvithout any duty levied... vvith
out expensc of acknovvledgment 
even, būt silently accepted out 
of the east... as a matter of 
course.

— Henry D. Thoreau.

Who’er thou art, thy lord and 
master see,

Thou vvast my slave, thou 
art, or thou shalt be.

— Inscription for a statue 
of Cupid.

Sjr, the plan you’ve adopted 
is good, for ’tis mine;

Būt th’ execution’s so bad — 
let it pass for thine.

— Martini.

Charity—providing you have 
a Superintėndent, a Board of 
Visitors, a Ticket System, a 
steady moral pressure constant
ly brought to bear, a Judicial 
Investigation and a Board of 
Administration, and at the šame 
time pay personai visiU—likę 
a cjoak covers a multitude of 
sius. — Barnet Phillips.

God created fools that men 
of vvit might regret life less.

— Alexander Durnas.

Politeness: The art of saying 
in an exquisite manner the re
verse of vvhat one thinks.

-— Charles Narrey.
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Time and Place
What am I going erazy for?
May the fourth — Stevens Hotel 
It seems I just can’t wait that long 
May the fourth — Stevens Hotel 
It’s a day that’s filled with joy, 
It’s a day wc’ll all enjoy, 
And will I be there? O Boy! 
May the fourth — Stevens Hotel

What’s it all about, you ask, 
May the fourth — Stevens Hotel 
Say, vvhere have you been grazing lašt? 
May the fourth — Stevens Hotel 
It’s again the Student’s dancp, 
Come and yield unto its trance, 
Come while you’ve got the chancc, 
May the fourth — Stevens Hotel

Then vve’ll all our troubles ban 
May the fourth — Stevens Hotel 
Sighs and sadness we shall can 
May the fourth — Stevens Hotel 
Come and your sad thoughts dispel, 
Come and bring the little bellc, 
Come and meet another belle, 
May the fourth — Stevens Hotel.

The Star

Scintillate, scintillate globule 
vivific,

How can I fathom thy ndture 
specific!

Loftily poised in the ether so 
spacious

Strongly resembling a gem car- 
bonaceous.

When torrid Phoebus refuses 
his prcsencc

And ceases to lamp us vvith 
fierce incandescence,

Thou dost illumine the regions 
s u pernai —

Scintillate, scintillate, semper 
nocturnal!

The vietim of hospiceless per- 
egrinations

Doth hail vvith delight thy mi
nute coruscations;

He could not determinc his 
journey’s direction,

Were’t not for thy bright scin- 
tillating proteetion. *

The above is vvhat one dar- 
ling recited vvhen one of our 
young school marms asked if 
ariyone knevv the poem called 
“The Star“ by Jane Taylor, No 
vvonder about 58 per cent of the 
school teachers becomc inmates 
of asylums. (What happens to 
the other 42 per cent?) You’ll 
probably find out soon — too 
soon maybc.

Speaking of peotry — have 
you noticed the translations 
submitted by Mr. V. S. Be- 
liajus? Pretty good, huh? S’all 
right, sir, vve’ll see you at the 
dance.

Here’s vvhat one of our mem- 
bers recited at his Fair one’s 
home the other day. (He did’nt 
know I was there.)

I vvish I vvere a little child, 
Reclining on your arm, 
For then yoų’d kiss me if I 

[smiled
And not think it any hsrm«
Star« and a dance go to

gether do they not? Just 'ma
gine yoursejf on top of the 
Stevens I lotel c o u n t i n g the 
“scįntlllating globules vivific.“ 
Oh gee!

Tvvinkle, tvvinkle little star 
llovv 1 vvonder vvhat you are

Up above the vvorld so high 
Likę a diamond in the sky.

Tvvinkle, tvvinkle little star 
Keep on shining from afar 
My sugar and I vvhen in the 

[dark
Thank you for your tiny 

[spark.

Tvvinkle, tvvinkle little star 
Tho I knovv not vvho you are 
I knovv that I shall dance — 

[and maybe dine
On May the fourth, nineteen 

[twenty-nine.

Tho I knovv not vvhere you 
[are,

Tiny, little minute star
I knovv that night vvhen in 

[the Ballroom
Thou vvilt shut thine eye too 

[soon.
(Poor Jane Taylor)

Spring does make us poetie, 
does’nt it? Yes, ’tis the time 
vvhen young men’s fancies turi) 
to baseball and vvhat not.

Even the times are advanced 
and love no longer remains dor
inant till spring. The Retreat 
thinks it a good time to give 
some advice on the subject. 
Yes — vve vvill ansvver all let- 
ters.

This is for the boys:
Don’t ever say that a giri 

clung to you liko ivy. Ivy in- 
variably dings to old mins.

She may not be your maple 
sugar, būt you vvilj ąlwys be 
her sap.

Marriage is a science.
Honore de Balzac.

Every man has three tempor- 
amentp: the one he has, the 
ope he shovvfr and the one he 
thinks he has.

Alphonse Kurį.

My children, in marriage 
there is nothing good būt the 
day before.

— Octavc FeuiHet.

The vvorks that cverylxidy 
admires are those that nobody 
examines.

Anatole France.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Henry Ford dirbtuvė dirbai 
šešias dienas savaitėje. Balan
džio 6 dieną jau dirbo tą šeš
tą dieną. Dirbtuvė, negalėda
ma išpildyti visų orderių, pra
dėjo dirbti po šešias dienas sa
vaitėje. Bet darbininkai, kaip 
dirbo po 40 valandų savaitėje, 
laip ir dii’bs ateityje. Mat, ima 
naujų darbininkų, kad galėjus 
užpildyti skaičių tų darbinin
ką, kurie pasilieka vieną dieną 
namie.

Reiškia, darbininkai, kaip 
dirbo penkias dienas, taip ir 
didis ateityje, tiktai dirbtuvė 
dirbs šešias dienas savaitėje.

Kaip ilgai dirbs šitokiu budu, 
nežinia. Bet girdėtis, kad Hen
ry Ford šiemet dirbsiąs gerai.

Gvaizdikas rugoja Pasaulio 
Vergui, kad šis retai rašąs 
“Naujienoms”. Drauguti Gvaiz
dike, ir tamsta esi aptingęs ra
šyti “Naujienoms” žinučių, nes 
retai matyti jų.

Bridgeporte, prie Halsted ir 
31-mos gatvės, pagyvenusi mo
teris girta girtutėlė, maldauja 
praeivius duoti jai 7 centus gat- 
vekariu važiuoti namo. Iš kal-

‘ s

Musų žymi dainininkė ir vaidintoja p. Nora Gugienė daly
vaus sekmadienį, 21 balandžio, “Bailaus daktaro” vaidinime 
Eighth Street teatre. P-ios Gugienės vaidinama daktaro žmo
nos Lukrecijos rolė įpins dar daugiau laurų į musų gerbiamos 
vaidintojos pasisekimų vainiką.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ <» p, % 

loja, Marijona Bertmanienė, 
persiskyrė su šiuo pasauliu, pa
likdama nubudusį vyrą Laury
ną.

Bertmanai gyveno Ciceroje 
ilgus metus, turėjo plačią pa
žintį vietos lietuviuose, taipgi 
ir kitataučiuose. .Jų dvi 
terys yra ištekėjusios už 
taučių. 
susirinko 
Marijonai 
diev.

Velione 
laikėsi prie bažnyčios, bet bu
vo tykaus ir ramaus budo mo
teris ir ilgus melus priklausė 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 19 i kuopai.

Ir aš, kaip tos kuopos narys, 
noriu tarti žodį: ilsėkis šalto
je žemelėje, kurioj teks mums 
visiems prieglaudos rasti. O 
namiškiams reiškiu gilios užuo
jautos, ypatingai senam Lau
rynui: buk tvirtas, ramus, o 
prcgalčsi visas kliūtis.

Senas Ciceronas.

Ketvirtadienis, bal. 18, 1929

duk- 
kita- 
dieną 
tarti

Tad laidotuvių 
daug žmonių 
paskutinį kartą su*

visą savo gyvenimą

Cicero
pa-

bos galima suprasti, kad mote-. klausiu moters:
ris yra ateivė — lietuvė ar len-, “Iš kur tamsta patyriai, kad 
kė. Nesmagu žiūrėti, kaip ji'taip bus?”

pvyruodania, dvokiantį kvapą Ji atsako: “Knygoje išskai-
Q/f :pus<,ama mal<,au.la praeivius.
™ * i’lvllVvIGri'fai vis blaivybės auka — ma-

: nau sau vienas. Kol karčiamos
Del išmokėjimo

čiau”.
Klausiu kokioje knygoje — 

gal biblijoj? Nesako. Moteriš-

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 

ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

buvo viešai atdaros, tokių regi- kės pareiškimas sukėlė rūpes
ny nesimatė gatvėse

Visų pirma mes, žemiau 
sirašiusieji aukų rinkėjai, atsi
prašome geros valios žmonių dėl 
suvėlinto pranešimo ir padėka- 
vonės už aukas palaidoti Juozui 
Niukui, kuris mirė 2 dieną ir 
tapo palaidotas 12 dieną kovo 
šių metų Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Dėkavojame už pagal
bą musų sunkiame darbe — taip 
aukavusiems, kaip padėjusiems 
rinkti aukas.

Ačiū drg. J. K. šarkiunui už 
atatinkamą prakalbą. Ačiū p. 
Eudeikiui už sąžiningą patar
navimą ir p. Pansirnai už nu
traukimą paveikslų labai maža 
kaina, kaip auka.

Viso aukų surinkta $210.90.

Padengus išlaidas, liko $34. šie Marcinkus, J. Miletz, M. Kodis 
pinigai bus įteikti Lietuvių 
Tautiškų kapinių užveizdoms, 
idant butų parėdytas velionio 
kapas.

Aukavo šie geros valios žmo
nės:

Mielauckai davė $10; po $5 
aukavo: Ketvirčiai, Janatavi- 
čiai, J. Sabaitis, W. Lukštas J 
P. Juknius, J. šeškas, J. Šarkiu- 
nas, A. Atkičiunas, Sabaliaus
kas, J. Waliulis, J. Laučiskis, 
K. Šatas, K. Katela ir J. Neffas; 
K. Valentas — $4; po $3 — J. 
Vaičekauskas, J. Burei kas, A. 
Siderevičius, A. česakas ir P. 
Juknius; po $2.50 — W. Gūd
žius ir A. Laurinaitis; po $2 — 
M. Tribičius, P. Ladiga, J. Sta
šaitis, W. Rozanskas, J. Zalu
bas, J. Uktveris, A. Laruška, J. 
Jaškunas, P. Kaunietis, K. Kli- 
bius, K. šūkis, A. Aitmanas, J. 
Juknis, T. šidla, P. Atkočiūnas, 
J. Uzubalis, P. Davidonis, J. Ta- 
moliunas, P. Medelinskas, E. 
Lemantienė, V. Sodeika, J. Ga- 
radauskas, S. Varnis, G. Waid- 
šiunas, J. Jokantas ir A. Jokan
tas; po $1.50 — M. Dovidonis, 
Z. Lenkšas ir J. Jakštas; po $1 
— W. Mattas, K. Skirka, M. 
Bakevičienė, K. Deveikis, D. 
Masiulis, A. Waštak, A. Petkus, 
J. černauckas, W. Wilimaitis, 
J. Takažauskas, S. Feiza, F. Ba- 
ricius, P. Kairis, J. Petronis, F. 
Marazas, W. Zurba, E. Zurba, 
J. Medelinskas, T. Vartelka, K. 
Kairis, T. Matukas, J. Palonis, 
P. Krupenas, J. Kedainis, M. 
Kaziunas, J. Bručus, P. Zurba, 
P. Jasulaitis, M. Ziris, A. Sla
vinskas, P. Srugis, A. Janiulis, 
A. Bručas, J. Meninska, A. An- 
dreliunas, J. Stasevičius, B. Sta- 
sevičius, Mrs. A. Juknis, P. De
veikis, M. Bacevičius, S. Janu
lis, A. Petrokas, P. Dauderis,

ir Dausas; po 50c — M. 
Ix>ng, J. Zucepis, A. Zalubas, 
Mažutis ir J. Kiškis; J. Dočkus 
— 40c; po 25c — J. Bajorinas 
ir Galinskas. Iš viso $210.90.

P. Jokubonis,
\ R. Ketvirtis.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

56521—Juozui Liepai 
96040—Onai Blabi-enei 
96041—Konstancijai Jurgelienei 
96042—‘‘Lietuvos Ūkininkui”

273—Aleksui Matuliui 
22818—Marijonai Jurginienei 
25020—Onai Skupienei 
23528—Aleksandrui Jankevičiui 
22826—Liudv. Mazurevičienei 
23530—Marijonai Saldukienei 
22828—Juozui Balčiui 
25026-—Petrui Jociui 
22824—Stanisl. Marmakevičiui 
22822 Juozapui Balčiūnui 
23532—Zofijai Venclauskaitei 
23533—Niceforui Vizgintai 
22831—Juozapui Stapolioniui 
24441—Antaninai Bridikienei 
96035—Kostui Urbonui 
13493—Adomui Butakevičiui 
23760 Marcijonai Straukienei 
24739—Pranciškui Šidlauskui 
24645—Agnieškai Petrokaitei 
96043 Bronislovui Valančiui 
24752—Rozalijai Pivorienei 
24755—Jonui Leškauskui 
24759—Jonui Valbikui 
24764—Justinui Kumetaičiui 
22834—Pranei Austienei 
15019—Vladui Rekščiui 
25033—Mar. Tamošiūnaitei 
15016 Antanui Jomantui 
23539—Barborai Getautienei 
23538—Jonui Naščių i

15004—Nastazijai Skrebienei 
15009—Marijonai Jurgelaitei 
22841—Jonui Valašinui 
15032—Jonui Valčiukui 
15030—Agotai Macenienei 
15022—Jonui Pliuškevičiui 
15023—Onai Šimkienei 
15027—Antaninai Šiaučiulienei 
25034—Juzefai žukauskytei 
15036—Ignacui Kukštai 
15034—Agnieškai Paplauskaitei 
15020—Simonui černauskui 
15039—Onai Stačkuvienei 
25036—Mateušui Tamošauskui 
25038—Jonui Stirbiui 
15058—Teodorui Jokubauskui 
15061—Monikai Lukauskienei 
15057—Elžbietai Brazauskienei 
23545—Juozui Maskoliūnui 
24544—Boleslavui Sirotavičiui

ArManaiPirkti
RADIO

į

Mes patariam geriausiai pirkti 
Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk musų Radios 
apie jų 

lengvais
kainas. Mes 
išmokėjimais,

yra garantuo- 
dideli staką

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

sukelti rūpesčio 
yra peržengę 

ir dar pasilieka 
vėl manau, sau,

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Aną dieną nueinu pas gerus 
Iraugus. Besikalbant, šeiminin
kė sako: “Petreli, kodėl tu ne- 
epsivedi taip ilgai?”

Atsakau: “Kad neturiu dar 
merginos pasirinkęs. Antrą ver
tus, ir pavienių gyvenimas y- 

j ”a pakenčiamas. Reikia tik-! 
, tai priprasti ir taikytis šių di. i

I

i nų aplinkybėms .
“Taip, taip, Petreli, bet ži-j 

, nai, kad pavieniai, numirę ir/ 
j patekę dangun, turės visą laiką:
stovėti šalia karvės”.

Draugučiai jus mano, išgir-j Blogos žinios iš to musų 
dęs tuos žodžius, nustebau ir' kampelio. Sena vietos gyven-

čio ne tik Pasaulio Vergo gal
voje. Jis turi 
visiems, kurie 
Kristaus melus 
pavieniai. Bet
ar kartais name neturi kokios 
draugės, kuri tiktų Pasaulio 
Vergo amžiui ir kuri ieško “gy
venimo draugo?” Ba moterys 

j yra tokie sutvėrimai, kurie ne 
pik aniuolą, bet ir patį nelabą
jį liuciperį kartais sufulina.

' Pasaulio Vergas.

Cicero

- paniekinkit saldumyną

Helen Hayes, 
L Populiarė Jauna Aktorė

Padarys

King Malevų ir Varnišių produktas
Dirbtuvės ekspertas bus su mumis visą dieną Subatoj, Balandžio 20 d

YtU0W

Meatcrn Av*

Padarys tai, kad jūsų rakandai išrodys 
visiškai kaip nauji

Biskis enamelio — šepetukas

malevojimo ir varnišiavimo klausimus.
Dovanos visiems bus duodamos dykai
Tad ateikite ir mus aplankykite jums tai apsimokės

PAVILIONIS HARDWARE
Malevos, Aliejai, Varnišiai, Stiklai ir 11.

6825 So. Western Avė.
Tel. Prospect 8816

Mes turime King Malevų ir Varnišių produktą dėl kiekvieno tikslo ir dėl 
kiekvieno paviršiaus

Viso

Viskas už 25c

Pavasario Laikas Yra
- Keli transferiai ir biskis laiko 
tikrus stebuklus!

Specialis Pasiūlymas 
Tik trims dienoms

Ketverge, Pelnyčio) ir Subatoj, Balandžio 18,19 ir 20
1 — *4 paintės Lyk-A-Lak Enamelio. (Išdžiūsta Į 4 valandas). Nkaina’ne

(Bile kurios spalvos) .....................  25c
1 — 1|Z> colio tikras “Diamond” į rūbe r j Įsodintas šepetukas ................. 25c
1 — Setas Rakandų Transferių (gražiausių spalvotų kvietkų

pervedimui ant rakandų) ............:.................................  30c

r KING 
lPAWT PRODUCTS,

“Rūkykite Lucky-—paniekinkit saldu
myną. Su paniekos žvilgsniu ignoruokite 
saldumynų tacą. Pirmas sykis bus sun
kiausias. Bet užsirūkius Lucky pranyks 
pageidavimas saldumyno. Tokiu tai 
būdu šiandieninės dukterys palaiko savo 
figūras dailias ir madingas. Dabar be
veik kiekviena moteriškė žino, ką kiek
vienas vyras visuomet žinojo, kad Lucky 
apkepinimo kvapumas yra nepalygina
mai skanus—ir kad jie niekad neerzina

Helen Hayes

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė— 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 
Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo būdu 

palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o moterys

Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį 
kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja tą pageida
vimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, 
sakydami, kad Luckies mažiau teerzina rūky
toją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

(PąĄtaįtįt Žinovai pripažįstą, kad mil- 
7*^11 ■■■• žiniškas padidėjimas rūkimo 

Cigaretų paeina iš pagerinimo Cigaretų dir
bimo proceso, pritaikant prie to kaitinimą. 
Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike Cigaretų 
naudojimas pakilo augsčiau, negu visų kitų 
Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutiskais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybe.

It’s toasted’
Nei Jokio Gerklės Erzinimoi—-Nei Jokio Kosulio

Kas subatos vakara per radio griežia Lucky Strike 
Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadway 
padarė Broadiuay." Ta muzika po visa sali, nuo vieno 
vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcast- 

Company tinklu.
© 1920, The American Tobacco Co., Manufacturers
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Tautiškos kapinės ir 
lietuviški komu

nistai
Dėae šernas gal negaus loto
Lietuviu Tautiškose kapinėse.

Ateinantį sekmadienį Mildos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St., 
yra šaukiamas lietuvių Tautiš
kų kapinių lotų savininkų ir 
draugijų atstovų susirinkimas- 
Įvyks jis svetainėje trečiame 
aukšte ir prasidės 1 valandą po 
pietų.

Kaip vienas svarbiausių klau
simų, kurį kapinių valdyba ke
tina iškelti susirinkime (ji apie 
tai kalba pranešime, tilpusiame 
“Naujienose”), bus šis: Ar duo
ti veltui lotą dėdei šernui pa
laidoti. Del jo ir rašau šiuos 
keletą žodžių.

Paskutiniame lietuvių Tau
tiškų kapinių lotų savininkų ir 
draugijų atstovų susirinkime, 
kuris įvyko regis sausio mėne
sį šių metų, 40 balsų prieš 1 
balsus buvo nutarta sekamai: 
Duoti veltui lokį kapinėse Šer
no kūnui palaidoti.

liOtų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinų susirinkimų 
tarimai ir valia yra aukščiausi 
tarimai ir valia šių kapinių rei
kaluose. Kapinių trustisai ir 
valdyba yrtf padėti tai valiai ir 
tiems tarimams pildyti. Ar ka
pinių trustisai išpildė tarimą 
duoti veltui lotą dėdei Šernui 
paladoti? Esu priverstas pasa
kyti, ka ne! Nes, jeigu jie 
butų priėmę tą tarimą ir pa
siryžę pildyti, tai nesiruošiu 
klausimą vėl kelti.

Aš nežinau, ką trustisai iri 
kapinių valdyba mano pasiūlyti 
sekmadienio susirinkimui šiuo 
klausimu. Bet turiu pamato 
manyti, kad jie pasiūlys neduo
ti prašomo loto veltui, (ba ki
taip, kam dar kelti klausimas 
išnaujo?

i
Komunistai ir dėdė šernas
Kodėl nenorima duoti kalba

mo loto veltui? turiu pasaky
ti, kad šiandie lietuvių Tautiš
kų kapinių valdybą kontroliuo
ja komunistai. Jie yra rusą 
bolševikų padaras; iš jų savo 
galybę jie semia; rusų bolše
vikams ir tarnauja jie. Komu
nistų nuomonių ir komunistų 
obalsių ypatybė yra ta, kad jie 
.skaito niekam vertais visus, 
kurie negarbina Maskvos valdo
vų ir nesilenkia jiems, komu
nistams.

O dėde šernas negarbino ne 
Maskvos, nesilen'kė nė komu
nistams; jis dirbo lietuvių liau
dies švietimo darbą. Todėl, man 
rodosi, kontroliuojantys lietu
vių Tautiškų kapinių trustisus 
ir valdybą komunistai ir nema
to reikalo duoti veltui lota dė-i *
dės šerno kūnui palaidoti. Bei 
to, ir žmonės, kurie rūpinasi lo
tą tam tikslui gauti veltui, ir 
tie, kurie pritaria šiam jų rū
pesniui, taipjau negarbina Bu- 
sijos ir nesilenkia komunis-

-- ,----------------------------- ---------
tams. Ot jums ii* komunistų 
išvadas: kam čia duoti lietuvių 
Tautiškose kapinėse veltui lo
tą “buržujui” palaidoti, kam 
čia “buržujų pakalikų” prašy
mo klausyti!

Lietuviai ir dėdė šernas
Bet lietuviams dėdės šerno 

darbuotė išrodo kitokioj švie
soj. Be redagavimo laikraščio, 
kuris jo laikais buvo gal ge
riausias lietuvių laikraštis A- 
merikoje, jisai parašė, jei ne 
klystu, šešiolika knygų. Nesi
ginčysiu dėl klausinio, ar jos 
buvo mokslingos, ar buvo ori
ginaliai raštai — ar tik pasė
kimas kitų. Neginčijamas fak
tas yra tas, kad dėdės šerno 
raštai tūkstančiams Amerikos 
lietuvių tarnavo kaip ir liau
dies universitetu. Imu drąsos 
sakyti, kad nė vienam ir šių 
dienų komunistų šerno raštai 
buvo pradinė sąmoningo jų gy
venimo mokykla — gal būt 
net iki tam laikui, kada jie pa
sirinko Leniną ir Trockį už ke
lio rodytojus.

Na, ar toks žmogus, kaip dė
dė šernas, neužsitamavo gauti 
veltui lotą lietuvių Tautiškose 
kapinėse, supraskite — Lietu
vių Tautiškose Kapinėse?
Ką privalo daryti lotų savinin

kai ir draugijų atstovai.

jie tik pildę susirinkimo tari
mą, susirinkimo valią!

To negalima daleisiti. Lietu
vių Tautiškų kapinių lotų sa
vininkai ir draugijų atstovai 
privalo visi susirinkti, pareikš
ti savo valią ir paimti ant sa
vęs atsakomybę kalbamo klau
simo išsprendime. Taigi buki
te visi ir tarkite savo žodį.

Ateitis sunku įspėti. Ir aš 
gal klystu nužiūrėdamas komu
nistų skemas. Jei pasirodys, 
kad klydau, stengsiuos klaidą 
pataisyti.

—Kazimieras Stuparas

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

G r abortai ______
^•^w^***«^***********^**^^^**^^**********^**^^****^*******

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
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 sutartį

M u si patarnavimu 
laidotuvfise ir kokia* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nckasykit, tai pavojin- 
g'a. Greitai pagalbai nuo 
niežOjlnio odos vartoki
te Sevcra’s Esko. Taip 
vėsinantis, raminantis, 
jis sustabdo keldinantį 
įdegimą. Gaukit jų is 
savo aptlekos.

SEVERA’s
ESKO

J. Lulevich 
Lietuvis vraboriva 
ir baisa muotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

3265 So. Halsted St

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

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

v >

BUTKUS 
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Labai gali būti, kad komu

nistai suagituos savo sekėjus 
ir pasirodys ateinantį sekma
dienį susirinkime didžiuma. 
Labai gali būti, kad jie ir jų i 
sekėjai nubalsuos neduoti vel
tui loto dėdės šerno kūnui pa
laidoti . Kas atsitiks po to? 
Kitą dieną jie paskelbs aiškio
mis raidėmis, žymioje vietoje 
savo laikraštyje, kad “susirin
kimas”, “minia”, ,‘liel u v i a i 
darbininkai” nedavė prašomo 
loto. Jie suvers kaltę už tą 
negražų žygį visiems lietuviams.

Na, ir pasiliks Chicagos lie
tuvių atminime tas nutarimas. 
Pasiliks visų lietuvių (ir gal ne 
vieno 'kitataučio) atrpinime Chi- 
cagos lietuvių susirinkimas, 
kuris atsisakė priglausti vie
ną geriausių gimtosios šalies 
supu, kuris įvertino to sūnaus 
darbuotę tiek, kiek įvertinama 
išvalgyto kiaušinio lukštas.

Ir žinokite, kaltė bus suver
sta “žmonių valiai”, “liaudžiai”, 
“darbininkams”. Jie, komunis
tai, kurie kontroliuoja kapinių 
valdybą ir trustisus, turės leng
vų pasiteisinimą, būtent — kad

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų
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PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Elghtli 

Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. Tikietus 
Kalima gauti Naujienose, Ųniversal 
State Bank, Metropolitan Bank ir 
pas visus Birutės narius.

— Birute.
Lietuviu Tautiškos Kapines. Lotu 

savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimų ivyks septintadie- 
ny balandžio 21 diena, 1929 m., 
Mildos svetainei, 3142 S. Halsted 
St., 1 valandų po pietų ant 3 lubų. 
Būtinai atsilankykite, nes bus rin
kimas darbininkų dėl kapų puošimo 
dienos apvaikščiojimo. Taipgi bus 
iškeltas klausimas kaslink davimo 
loto veltui Dėdei šernui.

Kviečia Kapinių Valdyba. 
1------

Huinboldt Parko Lietuvių Pol. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus ketvirtadieny, balandžio 18 d., 
1929 m., Huinboldt Maccabee svet., 
1621 No. California Avė., Chicago, 
111. 7:30 vai. vak. Meldžiu narius da
lyvauti. A. VValskis, sekr.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 16 dieną, 6:15 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukės 37 
metų amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskr., Akmenės parap., Sab- 
lauskiu kaime. Paliko didelia
me nuliudime moterį Petronė
le. po tėvais Kainauskaitę, 2 
dukteris — Sylvią ir Albiną 
2 brolius — Antaną ir Joną ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Oną, 2 seseris — Uršule ir 
Katriną ir 2 švogerius. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8846 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, III.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
balandžio 19 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciško Swe- 
reckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tol. Yards

Lietuvis Graborlus ir 
Balaamuo tojai

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Simpatiškas
Ma ndagus —- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:, 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
, SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenus
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 320)

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama -į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlio; 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

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

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

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

Norintieji matyti prieš piet. 
pašaukite telefonu

Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

M
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
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

Lietuviai Gydytojai

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

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

Telephone ^Victory 1115
CHICAGO, ILL

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

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.

MRS. A. JARUSH-KAUS’HILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone 
Hemlock 9252

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Sonth Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 
metui kaipo patyrę* gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomįę ruo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. SL AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

gi-

ir

į Lietuvių Tautiškas kapines.

IT»

te

Zarasų apskr., Kardiliškių
Amerikoj išgyveno 16

Paliko dideliame nuliu-

Sulaukęs 8 metų amžiaus, gimęs 
1921 metais, Chicago, 111. Pali
ko dideliame nubudime 2 dėdes— 
Feliksą Funick ir Antaną Servi- 
tauską ir gimines.

Netikėta mirtimi Balandžio 14 dieną, 8:30 valandą vakare, 1929 metais 
MOKENA, ILL., UŽGAVUS AUTOMOBILI) 
šiuo pasauliu

Juozapas Funick
(jų sūnūs)

(ŽUVO NELAIMĖJ—TRAUKINIUI TIES 
su

Agafon Funick
(vyras)

Sulaukęs 40 mtų melų amžiaus, 
gimęs 
kaime, 

metų.

dime brolį Feliksą, pusbrolį Alek
sandrą, švogerį ir gimines.

Persiskyrč

Ona Funick
(jo žmona)

gi-Sulaukusi 37 metų amžiaus, 
inusi Telšių apskr., Plungės par., 
Lukmeniį kaime, Amerikoj išgy
veno 16 metų. Paliko dideliame 
nubudime brolį Antaną, pusbrolį 
Kastantą Jokūbaitį iv gimines, o 
Lietuvoj 2 brolius—Petrą ir Juo,- 
zapą ir seserį Magdaleną.

Rozalija 
Servitauskaitė 

(Onos sesuo)
Sulaukusi 26 metų amžiaus, 
muši Telšių apskr., Plungės par., 
Lukmenu kaime, Amerikoj išgy
veno 8 molus. Paliko dideliame 
nuliudmc. brolį Antaną, pusbrolį 
Kastąntiną Jokūbaitį ir gimines, 
o Lietuvoj 2 brolius—Petrą 
Juozapą ir seserį Magdaleną.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

195 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9690

Visu jų kūnai pašarvoti, randasi Eudeikio Koplyčioje, 4605 South Hermitage Avenue.
Bendros laidotuves įvyks Ketverge, Balandžio 18 dieną, 2 valandą po pietų iš Eudeikio Koplyčios į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi šioj baisioj nelaimėj žuvusios šeimynos giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jiem, partini patamyjm, ir aUiaveikinim,. Nuliui lietau p K0UA ]R 0JMJNgs

Laidotuvėse patarnauju gruborius Eudeikis, Telefonas \ards 1711.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western A ve.

Tel. Hemlock 5524

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampa* 18th St

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vaL vakare 
Telefonai Canal 1912

Residence Tel. Fairfaz 6852

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 8525.

HeH. tel. Vau Bllien 5K5K

DR. T. DUNDULIS

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. TeJ. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroslūus Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

Suite !!O»t Milu Hiikee Avė.
Tel. Brtuibwi<h 0824

ValiiiHlOH: punedėlialH. wTe<lumiH ir iiėtiiy- 
čiotniH •!--9 vak. Nedėlioj piąal HUtar|in(}.

Aupuin l’nik HoNpital. irti W. 7*th 1’1.
Tel. Radcllffe 1000 

Utiunlnkais, .ketvergaiK ir subatumiu 
ii v. rytu iki 9 v. vuk.

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir vi*ų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—8 po pietų, 7 3 y a k. 
Nedėliumis ir švuutatt 10—12 dieną

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

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Stieeį



Marųuette Park
John P. Gregg, savininkas 

aptiekos 2316 W. 69 St. ir ligi 
pastarųjų dienų aptiekos kertėj 
69 ir Rockwell, pardavė savo 
aptiekę kertėj 69 ir Rockwell 
gatvių Antanui Kartanui. Par
davimas liko užbaigtas antra
dieny ir tą pačią dieną A. Kar- 
tanas pradėjo dirbt toj aptieko- 
je kaipo savininkas. Gregg pa
silieka savininku aptiekos prie 
2346 W. 69 St. —Rep.

NAUJIENOS, Chicago, m.

Exchange—MainaiBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Ketvirtadienis, bal. 18, 1929 X.

Financial
Finanaai-Paskolos

CLASSIFIEDADSj
_______________________________ _ - -

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa 
tobulink savo iAkalbuma. lAsimokluk gra
žiai raAytl ir kalbėti anrlitkal teisingai; per 
3 arba 4 mdneaiua railaite vartoti kaip aa- 
vo kalbą. Tokiu budu railaite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiSkoa va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OF ENGUS H. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo B iki 9-tos. Uieiraiyklt dabar!

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

iš-

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

GELEŽINIAI bath ruimio kabine
tai. Biskį aprūkę delei buvusio pas 
mus nesenai gaisro, bet su gerais 
veidrodžiais ir stiklinėmis lentyno
mis. Kainos $1.85; 3.25—$4.50. Ve- 
netian $7.35. HESS, 1207 S. West- 
ern Avė. Tel. West 3304.

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes (labai yra [iroga atdara. PaSauk mano 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 i ši- 
tq biznį. Uždarbis nuo $5000-$10W)0 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Šauk

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.
Phone State 5048

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 985G

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

JOHN F. PAULUS.
IR

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vienų ekstrų kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

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

Generalinis Kontrak-
torius

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

Duodu naskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

Lackawana 6461
-------- O ....

A

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 

siskolinti nuo $50 ir augš. 
//] ant savaitinių ar mėnesinių 
' v išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. U Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glnss and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

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

Priimti aplikantai bu* trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

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

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

o-

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

----- o—

šauk

PASISKUBINK1T KAS NORIT IN
TELIGENTIŠKAI GYVENTI

IŠSIMAINO puikus kampinis mu
ro bungalow, su 2jų karų garažu, 
karštu vandeniu šildomas, bungalovv 
įtaisymai vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, Cottages, lotų, bučer
nės, restauranto, arba kas turit ge
rą automobiliu, priimsiu kaipo dalį 
įmokėjimo. Bungalovv turi būt par
duotas ar išmainytas šią savaitę, 
kas pirmas, tas laimės.

šaukit telefonu
Lafayette 5107

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

NAUJI TRYS PLATAI
$1,600 Įmokėti. 5 kambarių su 

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

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

Keystone 5254

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk 
Shore —

ant North 
gražiausiame

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite.. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $302.

Tel. Berkshire 1321
M R. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avė.

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

1618 West 18th Street

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA pigiai du naujin
teliai trokai, vienas tinkamas mupa- 
vimui, o kitas bučernei arba bekar- 
nei, 3601 So. Lowe Avė. Telefonas 
Yards 6966.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowskl. Ižd.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

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

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

MODERN . CONSTRUCTION 
COMPANY

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

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

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

Drexel 2696.'

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
fiatai, bungalow, rezidencijos ir2

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo dar
bą.
BLUE BELL CONSTRUCTION £0. 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Financial
Finanaai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Room 607
192 N. Clark St

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., "uptdairs” 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIčIUS
3327 So. llulsted Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $188. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., hedėliomis iki 6 vai. v.

PARDAVIMUI 1 
kambarių rakandai, 
pirmų pasiūlymų, iš 
teries mirties, 1701 
2 lubos užpakali.

beveik nauji 5
Parduosiu už 

priežasties mo- 
S. Halsted St.,

PARSIDUODA daiktai dėl bu
černės ir grosernės: 2 Ice boxai, 
kaladė mėsai kapoti ir kiti visi rei
kalingi daiktai. Parduosiu atski
rais šmotais arba visus sykiu, 
nomis matykite

6852 Indiana Avė. 
Vakarais

3631 So. Halsted St.

Die-

VISI įrengimai bučernės, groser- 
nės, labai pigiai. 6459 So. Kedzie 
Avenue.

For Rent
PASIRENDUOJA garažas, gera 

vieta dėl gero mekaniko, renda pi
gi, dydžio 50x30 pėdų. Atsišaukite, 
708 W. 18th St. Klausk savininko 
M r. A. Bagdono.

PASIRENDUOJA shoemakers ša- 
pa, šiaučiaus dirbtuvė —* renda pri
einama, 3145 So. Normai Avė.

RENDON 4 ir 5 kambarių fiatai, 
elektra, gesas ir toiletai kiekvienam 
flate, 3817-19 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Kostanto Matulaitis, 
Klepaičių kaimo, Veisėją valsč., Sei
nų apskr., Suvalkų rėd. Gyveno ji
sai kada tai Cicero, Ui. Kas žinot 
apie ji, arba jis pats, meldžiu pra
nešti man. Aš turiu svarbų reikalų 
dėl jo. Mike Muižia, 9824 Avenue, 
L, East Side, III., arba So. Chicago.

REIKALINGAS partneris į res- 
tauranto biznį, jreras biznis, pelnin
gas, bet vienam pei- sunkus yra at
laikyti. Atsišaukite ar rašykite, 
Naujienos, Box 1078.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PATYRĖ žirkliniai i amatų gele
žies daržų .Rubens Metai and Iron 
Co., 1900 Caroll Avė.

GERI žirkliniai darbininkai reika
lingi. Apex Iron & Metai Co., 4000 
Wentworth Avė.

REIKALINGAS džianitorius už 
pagelbininkų, unijistas, gerai paty
ręs ant to darbo. Fairfax 4899.

PAINTER ir paper hanger lmos 
rųšies mekaninkas. šauk Englewood 
8484 po 6 vai. vakare.

RADIO selesmanai reikalin
gi su aulomobilium, alga ir 
komisas, prosipektai duodami, 
rekomendacija reikalinga. Lip- 
sky Music & Radio Store, 4916 
W. 14th St., Cicero, III.

PARSIDUODA groseris su furni- 
čiais, priežastis—išvažiuoja j Lietu
vą. 4629 So. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pigiai, dėl ligos. Teisingas pa
siūlymas ne bus atmestas, 2908 W. 
59 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

BARGENAS, bučernė ir grosernč 
geriausia vieta, biznis cash, 7351 S. 
Western Avė.

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurtj. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, 5138 Wentworth 
Avė.

REIKALINGA virėja dirbti nakti
mis, 4180 Archer Avė.

REIKALINGA mergina dirbti lie- 
uviškoj valgykloj. Patyrimas ne

reikalingas, bet turi būti darbšti. 
Darbas ant visados, su teisingu at- 
yginimu. Atsišaukite, Box 1076, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

GROSERNĖ ir delicatessen uždėta 
per 25 metus, ląimė dėl tinkamos 
ypatos. Daug šviežio tavoro, gerą 
vieta uždėt ir bučernę, taipgi ir na
mas parsiduoda žema kaina, šloras 
ir 3 po 4 kambarius fiatai, 2 po 5 
kambarius. Savininkas išeina 
biznio.

5406 Wentworth Avė. 
Boulevard 1823 

t

iš

-------O-------
EXTRA MAINAI

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

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

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

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

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

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sno valstijoj, parduosiu pigiai arba 
priimsiu lotus, bučernę, kaipo pirma 
{mokėjimų. Proga geram žmogui ge
rų farmų įsigyti.

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107 
------G------

GLEN OAKS ACRES
biz- 
ant 

lotų.

na-
ant

na
rei-

didžiausią progą Chi-

MOTERIS reikalinga dėl plovimo 
sudynų, patyrusi, 4169 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, 2 aukštų namas, 5 kambarių 
flatas ant štoro, 5 karų garažas už
pakaly, 
toj per 
ma.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Automobiles
•28
’27 Cbmid

Essex
’28 “

DUilt

Savininkas toj pačioj vie-
9 metus. Kaina prieina-

GERI PIRKINIAI
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r cont’li ___ —- --------------- ------------
_____  coupe _ ...... ..... ........................... 
Pontlac Bandau aed., mažai var- 
totas ___ :___ ..........................
Hutlson Brougham, geram stovy 
Easex ........ .............. . ......................................
Dodge Sedan ................... ......................
Tontiac Coupe ...............  ęn
McDERMOTT MOttOR SALES CO. . 

7196 So. Halsted St.. Trianrle 9330

PRANEŠIMAS

TTA ACK
5600 So. Throop St. 

Wentworth 5221

Pardavimui kampinis 4 flatų mū
rinis namas prie 43 PI. ir Wallace 
St., po 6 kambarius kiekvienas, 
elektra, maudynės, karštu vandeniu 
apšildomas 1 flatas. Garažas. Kai
na $11,000.

806 
360

$095 
$406 
$550 
$175 
$450

KENDŽIŲ išvažiojimo biznis par
siduoda su troku, lietuvių kolonijoj, 
iA< I i jjer <laug metų. Kni-
na labai prieinama.

4222 Augusta Street

PARSIDUODA grosernė -labai 
gražioj vietoj, su namu arba be na
mo. Biznis per 3 metus išdirbtas, 
biznį mainysiu ant mažo namo. 
7359 So. Paulina St.

4514 Union Avė.. 2 au«-žtij mūri
nis, 6 ir o kambarių, elektros ftvie- 
sa, maudynės, pečiais šildomi. Kai
na $4,500.

645 W. 48th St., 2 augštų medi
nis, 6 ir 6 kambariai; elektra ir 
maudynės. Kaina $3200. $500 įmo
kėti. Išmokėjimui tik po $50 j mė
nesi.

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

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

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

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

------ o——

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. Bittersvveet 6180 

. -------o-------

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, jbu- 
davota maudyne — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400, Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

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

Virginia 1010. 
.n.,- o— —■ ■

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH 
vadovauja 
vertybėje.
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

< A 2

400”, kurie 
pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

PARUODU pigiai grosemę deli- 
katessen ir kendžių krautuvę sale 
muving piktures teatro. Biznis pel
ningas, seniai išdinbtas. Priežastis 
patirsite vietoje, 5346 S. Wentworth 
Avenue.

PARSIDUODA grosemė ir ken- 
džių krautuvė, biznis geras, ant 
kampo 33rd PI. 3329 So. Morgan St.

539 W. 4Gth St., 5 kambarių medi
nis namelis, elektra, maudinė, for- 
nasu apšildomas. Kaina $2500, $500 
įmokėti, likusius kaip renda.

John W. Sweeney
655 W. 43rd St.

Yards 0860

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARBERNĖ ir Beauty Shope, 3 
balti krėslai kombinuoti, ilgas lysas. 
Ant vietos pagyvenimui kambariai. 
Patyrimui priežasties pardavimo 
šauk Vincennes 004 — 1734 West 
79th St.

KAS turite biznio namą ir nori
te mainyti ant lotų. Lotai randasi 
greitai augančioj kolionijoj.

Kreipkitės pas
K. G. URNEŽIS, 

3223 Aubum Avė. 
2nd floor rear

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 676 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 jmokčjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

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

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

KEPYKLA ir namas parsiduoda, 
5959 So. Wood St. Agentai' nerei
kalingi. s

Radios
KAM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti save 
battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

c

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50
8 ' ................... "
6

57.50tūbų Super-Het ...............
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas...........................
tūbų Thorola A.C., nauja
kainuoja $75. ....................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console...................

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė.
Tel. Superior 5272

29.50
7

6
29.50

33.75

radio 
reik-

TURIU atiduot beveik naujų Ma- 
jestic Radio už $75.00, ant syk mo
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2832 W. Madison St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
tessen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 15 metų, geras biznis. Pardavi
mo priežastis išvažiuoju i Lietuvų. 
3855 Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geras biznis; parduosiu nebran
giai, arba mainysiu ant loto, 6 kam
bariai dėl pragyvenimo, renda ne
brangi, 828 W. 31st St.

PARSIDUODA lunch ruimis, pi
giai tarpe dirbtuvių, priežastis part
nerių nesutikimas, renda pigi — 
139 W. 39 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo- 
nas — elektros šviesos, visi miesto 
taisymai, parduosiu kaipo dideli 

bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės. 6 kambarių modemiškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3!£ mylios i gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAG0NER 
424 Main Street 

Glenn Elivn, Phone 25 

■■...—o-------
GERI MAINAI

Turiu 7 lotus labai geroj vietoj 
ir pigius. Mainysiu į namą nedi
desni kaip 10 flatų, nežiūrint kokioj 
kolionijoj. Galiu duoti vieną ar 
daugiau lotų ir turiu pinigų pridėti. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritenas, 3241 So. Halsted 
St. Tel. Victory 5065.

MAINAU 100 karų garadžių, ge
roj vietoj South Side ant priyatiško 
ar biznio namo, nepaisant kolionijos. 
Labai pigus tkipgi galima pirkti ir 
už cash. Kreipkitės pas Wm. Gri- 
tenas, 3241 So. Halsted St. Tel. 
Victory 5065.

MAINAU 2 pagyvenimų, Brighton 
Park, 5 kambarių mūrinis pečium 
šildomas namas. Mainysiu kur nors 
ant Bridgeporto. Kas turite ką? 
Atsišaukite pas Wm. Gritenas, 3241 
So. Halsted St. Tel. Victory 5065.

PARSIDUODA 18 flatų namas, 
South Side, labai geroj vietoj ir la
bai pigiai. Po 6-5, 4-3 ir 2 ruimus 
ir 2 karų garadžius. Lotas didelis 
100x125 pėdas. 
$30,000.00 ant 
primsiu mažą 
įmokėjimą. 
Gritenas, 3241 
Victory 5065.

PARDUOSIU biznio namą, pi- 
giaus negu kainavo pastatymas, ant 
59th St. ir Kedzie Avė. Taipgi pri
imsiu 2 flatų arba bungalovv j mai
nus. Namas yra moderniškas, gra
žus, štoras, 2 fiatai ir 2 karų gara
džius. Kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 
5065.

PARSIDUODA arba išsimaino ge
ras bizniavas namas, 4 štorai ir 12 
flatų po 5 kambarius, pečium apšil
dytas. Rendos neša $8000.00 į me-

. Morgičius tik 
5 metų 6%. Taipgi 

namų kaipo pirmų 
Kreipkitės pas Wm. 
So. Halsted St. Tel.

Exchange—Mainai
NORIU mainyti savo 4 lotus i 

mažų dviflatį arba bungalovv, 2 lotai 
randasi ant 58 St. prie pat Harlem 
Avė., gatvės pilnai ištaisytos. Kiti 
2 lotai randasi ant 69 PI. tarp Cent
ral Park Avė. ir Lavvndale — visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininkų lotų: Mickevičius, 
3210 So. Halsted St., Tel. Victorv 
1266.

dytas. Rendos neša $8000.00 
tus. Namas randasi geroj vietoj, 
prie didelio teatro ir bankos.
žiūrėkite, nes tikras bargenas. Kreip
kitės pas Wm. Gritenas ,3241 So. 
Halsted St. Tel. Victory 5065.

TURIU 3 namus, Gary, Indiana 
mainysiu ant Chicagos properčių; 
namai yra geri, pečiais apšildomi, 
rendos neša $350.00 per mėnesį. 
Taipgi mainysiu ant farmos, loto ar 
namo, kas ką turite? šaukite Victory 
5065 nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. 
vakare. Wm. Gritenas, 3241 So. Hal
sted St., Chicago, 111.

Pa-

TURIU 2-jų pagyvenimų mūrinį 
namą ir noriu mainyti į grosemės 
bei bučernės bizni, 3156 South 
Wallace St.

Greitai Pamatykit
šitą bargeną ant kurio uždirbsite 
$2,000.00. Aš esu priverstas greitai 
ir pigiai parduoti naują mūrinį bun- 
galow, tinkamą dviem šeimynom gy
venti, 4 ir 5 kambariai, 2 maudy
nės ir kiti nauji įtaisymai. Lotas 
30 pėdų per 125. Randasi netoli 
Marųuette Parko. Parduosiu už 
$9,500. Yra verta $12,000 — $500 
įmokėti, o likusius kaip rendą. Arba 
mainysiu ant automobilio.

Klauskite savininko.
6951 So. Union Avė.

2-ros lubos

MES PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir njšies 
bungalow ar flatų namą, kokį tik 
norėsite, už nebrangią kainą. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
4445 So. Homan Avė.

Virginia 2417

DETRIT, MICH. ant West Side 
parsiduoda namas 7 kambarių su 
visoms vigadoms, arti parko, arti 
bulvaro, tik $500 įmokėti ar mažiau, 
likusius tik po $35.00 i mėnesi, Kai
na tik $5500. Turiu greitai par
duot, taipgi mainyčiu ant loto.

J. SAKALAUSKAS 
2141 Hubbard and Scatten, vienas 

blokas nuo Baker gatvekario

PARDUODU bizniavą namų, Sto
ras, 2 fiatai 6-6 ruimai, metinė ren
da $1800, 6 ruimų bungalovv, vande
niu šildoma arti Marųuette Parko 
bažnyčios. Priimsiu lotus, duosiu 
antrus morgičius. Savininkas, 6952 
So. Rockvvell St.

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

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




