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Sunaikino Tekstilės 
Streikininkų įstaigas

Nori užginti diploma
tams vartoti gėrimus

Kaukėtų smurtininkų banda puolė komu
nistinės tekstilės darbininkų unijos 
streiko biurą ir šalpos sankrovą

VVASIIINGTONtAS, bal. .18.
Senatorius Bleiise (dem., S. 

C.) įnešė bilių, kuriuo einant 
prezidentas lloover turėtų pa
prašyti svetimų kraštų diplo-; 
malu *, \Vnsliingtone, kad jie su
silaikytų nuo vartojimo svaigių-! 
jų gėrimų ir kilų vaišinimo!

bal. 18.—' darbio, nebuvo galima 
\vrų banda šį rylą i Žmonės, mačiusieji

surasti, 
užpuoli- 
keli tu- 

baltomis

GASTON1A, N. C 
Kaukėtų 
puolė ir sunaikino komunisti-1 kus, sako, kad jų buvę 
nės National Tcvtile VVorkers | žinai. Visi dėvėję 
unijos streiko komiteto biurą, į kaukėmis,
iš kurio unijos organizatoriai į Streikas Loray įmonėse, ku- 
įvedė striuką Loray tekstilės [ rios priklauso Pavvlucket’o, lt 
įmonėse. L,

Šalpos sankrova, kurią unija jai
buvo Įsteigus gretimuose na- “Ramumui išlaikyti,”
miujse, taip pat sunaikinta. ' vielą buvo atsiųstos

Kiek žinoma, žmonių niekas Į valstijos milicijos 
nebuvo sužalotas, nors, sako, bu- Vėliau dvi kompanijos buvo at- 
vę muštynių, dagi šaurymų.

Kauntūs sargybiniai ir
lijos milicijos oficierai, sergj j 
kompanijos įmones 
jie nežiną, kas buvę puolikai.

Unijos vadų, jų tarpe Fredo įšaukė streikus 
E. Beal’io, 
\Vorkers
riaus, ir George Pershingo, ko
munistu leidžiamo New Yorke 
organo Dailv Worker bciidra-

Manville-Jenckes
kilo prieš tris

kompani- 
sa vai tęs. 
į streiko 

penkios
kompanijos.

uiktos ir milicininkų vietoj 
vals- pastatyti deputy šerifai.

tuo tarpu komunistinė Na
kai! i ticnal Tevtilc \Vorkcrs unija 

organizavo vietos skyrius ir iš- 
Pinevillėj, Bos-

semer City ir Lexingtone. Pine- 
villės ir Lexingtono įmones da
bar tapo visai uždarytos, taria
mai dėl to, kad jų savininkai 
bijoję darbininkų neramumų.

National Texli!c 
unijos organizato-

Rykov apie duonos Masiniai komunistų 
stoką sovietijoje areštai Japonijoj

Krašte iš viso duonos nesą, ir Per vieną naktį suimta daugiau 
ateinantieji metai d u omą at
žvilgiu busią dar blogesni

nė 300 
dentų

asmenų ypačiai stu-

Meksikos sukilėliai 
koncentruoja jėgas 

Sonoros pietuose
Sprendžiame mūšio su tedera 

linu gto. Cnlk'so armija lau 
kj;ma NavojOa apygardoj

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
18. — Vyriausias federalinių 
armijų vadas, gen. Gailos, pra
neša, kda sukilėliai savo jėgas 
koncentruoja Navojoa apygar
doj, Sonoros valstijos pietuose.

Savo pranešime gen. Calles 
sako, kad jis pats savo štabą 
keliąs į San Blas, Sinaloa vals
tijoj, ir kad federalinė kariuo
menė atakuosianti 
Navojoa tuojau, kai 
pasieksianti.

Sukilėlių generolas
JUAREZ, Chihuahua, Meksi

ka, bal. 18. — Sukilėlių genero
las Francisco Enriųuez, kuris 
dalyvavo Jimenezo mūšy, va
kar pasidavė federalinės ka
riuomenės vadui, gen. Almaza- 
n ui.

Gen. Almazan sako, kad En- 
riųuez nebusiąs sušaudytas, bet 
busiąs laikomas kaip karo ne- 
laisvis.

sukilėlius 
tik ji juos

pasidavė

galinu Maskvos laikraščiai pa
skelbė programinę kalbą, ku
rią neseniai pasakė Bykovas, 
sovietų premjeras.

Susipažinus su los kalbos tu
riniu darosi aišku, dėl ko bal-j 
ševikų laikraščiai, kuriuos kon-į 
traliuoja Stalinas, nesiskubino į 
jos paskelbti anksčiau. Mat,' 
toje kalboj yra labai “hereziš- j 
kų” minčių. Be kita, Rykovas 
turėjo drąsos šit ką pareikšti:

“Aš sakiau, kad mums trūk
sta duonos, ir dabar tą patį at
kartoju: duonos mums labai 
stoka. Stoka jos ne dėl to, i 
kad mes negalėtume gauti jos 
iš kaimo, bet dėl to, kad iš vi
so duonos stoka krašte. Ir at
einančiais metais dalykų padė
tis nebus geresnė. Priešingai, |

v

lAtluiilic and Purine Photo I

Margaret Shotvvell, pagarsėjusi 22 mėtų amžiaus pianistė 
Omaha, Neb. Ji apdraudė savo rankas ant $500,000.

Sako, cholera Indijoj H UJIME ŽINIOS 
papjovus 100,000 žmonių AllllUd

KILKUTA, Britų Indija, bal. 
18. Praneša, kad įvairiose 
Bengalijos srityse vėl siaučia 
baisi choleros epidemija. Pa
sak pranešimų, per pastara* 
dvi savaites cholera papiovė 
Bengalijoj daugiau kaip 100 
tuksiančių žmonių.

Danų darbininkai ei 
na į rinkimus misi 
ginklavimo obalsiu

Darbo partija apeliuoja j moti
nas balsuoti už panaikinimą 
kreditų ginkluotei

Danija, bal.
Danijos Darbo partija

Didelis triukšmas Kau 
no Meno Mokykloj

KAUNAS. — Kovo 18 dieną 
apie 7 vai. vakaro 'Meno Moky
kloje kilo dideliausi^ triukšmas. 
Buvo užgesinta elektros šviesa, 
išdaužyti direktoriaus buvo lan
gai, aplaistyta mokyklos sienos 
degutu ir. karboliam. Girdėjosi 
šauksmų “šalin parazitas!” Pa
sidarius tamsai mokiniai išsi
skirstė.

Policijos žiniose rašoma: 
“Kovo 18 <1., 19 vai., Malimų 
gatvėj meno mokykloje buvę 
mokyklos mokiniai, susiorgani
zavę, išdaužė mokyklos langus 
ir apliejo dvokiančiu skysčiu 
sienas. Vedama kvota.”

“Lietuvos Aidas,” valdžios 
laikraštis, rašo, kad “triukšmo 
motu direktorius ir mokytojai 
lindėjo savo kambaryje. Vie
nas įkaušęs mokytojas išėjo 
malšinti , mokinių, bet buvo 
kiaušiniais aplaidytas.”

Papildomai praneša, kad tam 
mokytojui kaž kas įskėlęs dar 
ausin,

KOPENHAGA, 
18.
šį karta eina į visuotinius rin
kimus, kurie įvyks balandžio 
24 dieną, visiško nusiginklavi
mo obalsiu.

Tai, tur būt, dar pirmi isto
rijoj rinkimai, remiami visiš
ku krašto nusiginklavimo Šu
kiu, ir darbininkų vadai tikisi 
rinkimus laimėti.

Agitaciniai atsišaukimai, ku
riuose vaizduojamos karo bai
senybės, išlipinti visur ant te
lefonų stulpų, ant trobesių sie
nų, ant tvorų. Atsišaukimuose 
moterys raginamos balsuoti už 
Daibo partijos kandidatus ir 
daryti visa, kad butų panaikin
ti kreditai kariuomenei ir lai
vynui, nes tik tuo budu bus 
metinų sūnus išgelbėti nuo mir
ties karo skerdynėse.

Visoj Danijoj Darbo partija 
ipasamdė sales, kuriose rodo
mos filmus, fotografuotos per 
didįjį karą ir parodančios bai
sius karo vaizdus.

Komunistai bando Blum, franeuzų so-. 
vėl ardyt Norvegų cialistų vadas, vėl 

Darbo partiją parlamente
pasmer

OSLO, Norvegija, bal. 18. — j Papildomais 
Kcmunislai vėl bando ardyti i * 
Norvegijos Darbo partiją. Par
tijos organas Smaalenense So- 
cial-Demokrat gavo’ iš jų štabo 
įsakymą išmesti iš laikraščio į nas Blum, pats stambusis Fran- 
vardo “Social-Demokrat,” ta- lijos socialistų vadas, lapo vėl 
čia u redakciją su pasipiktinimų išrinktas deputatu į parlamen
tą reikalavimą atmetė. ‘ tą, kur jis iš naujo bus didelės,

----------------- daugiau ne šimto deputatų, so- 
Vengrija atsisakė su-cii,!islų rrakciios va,las- 
teikti moterims bal-'. k"rtą lilum alslo'j?usĮi,ai- ----------------- | lamcnte ne nuosavam Pary-

!>ę ! žįans distriktui, ‘bot Norbono
: miestui, kame, dcl vieno jo de-

Ven g r i j a, putato mirties, dabar įvyko pa- 
Vengrijos parlamen- pildomieji rinkimai.

i rinkimais tapo iš
rinktas deputatu kitame dis-

PAiRYŽIUS, bal. 18. — Leo-

po ko anot “Lietuvos 
“įkaušęs mokytojas” 

kvietė mokinius dvikovon, nes, 
girdi, nedžentelmeniška tamsoj 
muštis.

“Meno mokyklos mokinį” — 
taip rašo “L
kusj triukšmadarius, uždarė iš- 
cinamon vieton.”

Stiklo skeveldromis sužeista 
mokinė Tarabildaitė, kuri pa- 
guldyla ligoninėn. Mokytojo 
Didžioko namų langinės nuplė
šytos

Ryšy su tuo skandalu buvo 
suimta 20 Meno mokyklos stu
dentų.

18. — 
nelei- 
žinių

Japonija, bal.
kad cenzūra 

laikraščiams tokių

TOK1O, 
Nežiūrint, 
džia 
skelbti, vis dėl to sužinota, kad
antradienio naktį visoj Japoni
joj įvyko medžioklė ir masiniai 
komunistų areštai. Sako, kad 
daugiau ne 300 asmenų, dau
giausia studentų, buvo suimta.

Austrijoj gali kilt 
pilietinis karas

Socialdemokratai šaukia darbi
ninkus ginkluotis fašistų pa
sikėsinimui prieš konstituci
ją atremti

Politinė situacija Austrijoj pa-
duonos atžvilgiu ji bus dar blo- sidarė labai įtempta, kunigo Sei-
gesnė.”

'tas pareiškimas renio, 
Rykovas visai nesutinka 
Stalinu, kuris nuolatos tvirti

pelio klerikalų partijai ir socia- 
kat| listams nepavykus susitarti dėl 

su modifikuoto nuomos įstatymo.
Abidvi šalys stato savo reiika-

•na, busią duonos kaime esą pa- Avimus; abidvi šalys turi gerai
kankanui i. tik kad “’kulakai” 
.turtingieji ūkininkai J nenorį 
su ja skirtis, ir kad todėl rei
kią pavartoti aštresnių priemo
nių duonai iš jų išgauti.

Taip andai kalbėdamas Char
kove pareiškė ir komisaras Ka
ba no vičas, dešinioji Stalino ran
ka, būtent, kad sovietų valdžia 
imsiantis griežtų ir negailestin
gų priemonių prieš “k u lakus, ” 
kurie slepią grudus savo slap
tuose aruoduose.

R Fl s:

ginkluotas kareiviškas organi
zacijas savo reikalavimams pa
remti.

Krikščionys socialai [klerika
lai], kurių rankose yra 
valdžia, grūmoja dagi 
diktatūrą.

Pasikėsinimui prieš 
konstituciją atremti, socialde
mokratų organas Anbeiter Zei- 
tung paskelbė atsišaukimą į 
darbininkus, kuriame sakoma: 
• “Musų armija turi būt padi

dinta naujais nariais, gerai dis
ciplinuotais ir gerai ginkluo
tais. iMes turime būt prisiren
gę kad ir didžiausiam pasiau
kojimui.”

krašto 
įsteigti

krašto

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Didėjąs debesiuotumas ir 
pūtį šilčiau; apie vakarą 
būt lietaus; 
ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo šoną, žinomą Detroite butlege- 
tarp 39° ir 43° F.

Šiandie saulė teka 5:05, lei- daigojo priešingos butlegerių 
džiasi 6:34. gengės žmonės.

pra-

Iru- 
gali

Ttkstilūs streikas atidėtas
MEKSIKOS MIESTAS, bal 

Prekybos ir darbo minisI1K.
lenui įsimaišius ir prižadėjus 
surasto būdų ki virčius tarp įmo
nių savininkų ir darbininkų uni
jų išlyginti, 11,000 tekstilinin
kų streikas pietinėj Meksikoj, 
kuris turėjo prasidėti kaip šian
die, tapo atidėtas neribotam lai
kui.

B o r a h reikalauja 
pripažinti SSSR

DETROITE RADO NUGALA
BINTĄ BUTLEGERĮ

DETROIT, Mich., bal. 18. -
vidutiniai žiemių Praeitą naktį čia rado vienoj 

gatvelėj nušautą Samuelį Aber-

ii

Vokietija mesi a n t i 
reparacijų kuopą
PARYŽIUS, bal. 18. — Ila

vas žinių agentūra praneša, kad 
Vokietija žadanti visai pasi
traukti iš santarvininkų finan
sinių ekspertų komisijos, ban
dančios galutinai išspręsti Vo- 
kietijos reparacijų klausimą.

Bandė nudaigoti 
Bulgarų karalių

Policija sakosi radus karališ
kame vagone dvi nesprogu
sias bombas

SOFIJA, Bulgarija, bal. 18. - 
Policija praneša sušokus są
mokslą nužudyti Bulgarijos ka
ralių Borisą, kai jis sugrįžo iš 
savo vizitų Europos sostinėms. 
Privatiniame karaliaus vagone 
buvę rastos dvi nesprogusios 
bombas.

Policija sakosi gavus įspėji
mų, jogei tam tikri beįbristai 
siekią nužudyti Borisą.

/ ___________
20 žmonių žuvo laivui 
sudužus Juodojoj juroj

. SOFIJA, Bulgarija, bal. 18.-— 
Praneša, kad per smarkią aud
rą Juodojoj juroj ties Burgasu 
sudužo į uolas ir paskendo ne
didelis laivas ir kad dvidešimt 
jo įgulos žmonių prigėrė.

iBUDAiPEšTAS, 
bal. 18.
itas kaip vienu balsu atmetė įsta
tymo projektą suteikti mote
rims balso teisę municipaliniuo
se rinkimuose.

Tuo budu dešimties metų 
kampaniją už suteikimą mote
rims balso teisės kol kas pali
uko bergždžia.

Visi oratoriai parlamente sa
vo kalbose tvirtino, kad mote
riškės vieta esanti namie, o ne 
politikoje.

pildomieji rinkimai.

Afganistane einą di 
deli mūšiai

Kautynėse tarp Amanullos ir 
Basos Sakao kariu omenių 
daug užmuštų ir sužeistų

KALKUTA, Britų Indija, bal.
18,

Badas Vilniaus krašte 
—t-------

VILNIUS. — Vilniaus vaiva
dijoj žemės ūkio organizacijų 
tapo sudarytas komitetas ba-WASHHN<iT(>NAS, bal. 18— tapo sudarytas komitetas ba- 

Sena'lorius Borah, senato užsie-! dalijantiems gelbėti Vilniaus 
nių reikalų pirmininkas, šian
die vėl įnešė savo rezoliuciją, 
kad Jungtinės Valstybės pripa
žintų sovietų Rusijos valdžią.

PRISIPAŽINO KASTUVU 
UžMUSįS DRAUGĄ

krašte. Komitetas išleido atsi
šaukimą, kuriam pareiškia, 
kad nederlius yra smarkiai pa
lietęs Bnaslaujos, Disnos, Poą- 
tavų, Švenčionių, Vilniaus ir 
Moladečno apskritis. Tose ap
skrityse ;visai sunykę žieminiai 
javai, stinga šieno ir sėklų. Ba
do šmėkla tykoja keliasdešimt 
tūkstančių, kurie gali bu t iš
gelbėti tik bendromis visuome
nės ir vyriausybės pastango
mis.

Kcmitotas ypač šaukiasi vi
suomenės pagalbos, nes vyriau
sybe neteikia lieveik jokių pa
šalpų.

DĖS MOINES, Iowa, bal. 18.
Policija čia suėmė vieną 

Emery Darr’ą iš Pol'k City, kal
tinamą dėl užmušimo savo 
■draugo W. E. Wilsono. Darr 
prisipažino, kad tarp jo ir Wil- 
sono kilę kivirčų ir jis, pastvė
ręs kastuvą, smogęs jam į gal
vą.

Pranešimai iš Kabulo 
sako, kad šaikaJbade, apie ketu
riasdešimt mylių nuo Afganis
tano sostinė^, eina stiprus mū
šiai tarp buuvsio karaliaus 
Amanullos kariuomenės ir sos
to uzurpatoriaus, Basos Sakao, 

Kautynėse ėsą, daug už-

Borah prašo imti nagan 
sovietų dokumentų 

fabrikuotojus
U'AiShlNiGTONAS, iįįl.

— Jungtinių Valstybių __
dai Bierlyne duota instrukcijų | muštų abiejose pusėse, o Ka- 
reikalauti, kad Vokįetijos vy- l 'bulo ligoninės pilnos sužalotų 
riausybė neatidėliodama imlų kareivių.
nagan rusų emigrantus Orlovą, r ■
Sumarokovą etc., susektus kaip įj sostą, kurį jis buvo užleidęs 
padirbėjus dokumentų, paro- sav0 broliui, bet kurį netrukus 
dančių, kad sovietai neva bu- jojo pavep£g afganų bandi- 
vę papirkę senatorius Borah ir tas Baša $akao.l 
Norrisą.

Valstybės departamentas taip
instruktavo ambasadą pačiam piįfsburgO kasyklos DU- 
enn n tnri ■ 11 R/vrob nrocont *senatoriui Borah prašant.

18.
basa-1 Jėgų.

-A.

[Amanulla vėl bando atgau-

7?

Belgų aviatorius ir pa- 
sažieriai žlugo Afrikoj

BRIUSELIS, Belgija, bal^ 18. 
— Praneša, kad ties Ki'banga 
iįtaka, Belgų Kongo, Afrikoj, su
sikūlė belgų aeroplanas, kuriuo 
skrido aviatorius Thieffry su 
pasažieriais. Aviatoriaus ir pa- 
sažierių nesurasta, rasta tik 
mechanikas Gastuche. Jis bu
vo be sąmonės. Atgaivintas, 
jis negalėjo pasakyti, kas atsi
tiko su jo kompanionais.

skelia algas darbi
ninkams

PITTSIBUlBGH, Pa., bal. 18. 
— Pittsburgh Coal kompanija 
paskelbė nuskelianti visų savo 
kasyklų darbininkams algas 
nuo 1.7 iki 7 nuoš. ir daugiau.

Minimam dienos alga papras
tiems angliakasiams sumažina
ma nuo $4.72 dienai iki $4.46, 
o labiau kvalifikuotiems ang
liakasiams - 
$5.04 dienai.

nuo $5.44 iki

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvoj'žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, bal. 19, 1929

KORESPONDENCIJOS
Streiklaužių dar nesiranda. Lin
kiu streikieriąms gero pasiseki
mo.—Ašerukas.

Waukegan, III. i viskas komunistiškai ir drau- 
-- * • giškai.

Pirmiau čia komunistiškų 
draugijų buvo tiek, kiek pavie
nių narių. Atrodo, kad dabar 
jos nukeliavo pas Leniną, nes 
apie jų gyvavimą nieko nebesi
girdi. šiaip taip gyvybę palai
ko tik Lyros choras, ale ir tas 
pastaruoju laiku jau pradėjo 
prašytis ant burdo pas Lietuvių 
Pol. Kliubą, Abejotina betgi,

Grand Rapids, Mich
Nauji intrigantai SLA. 60 

kuopojšiomis dienomis prie Lietuvių 
Liuosybės svetainės, 8-toj gat
vėje, pirmą valandą nakties ta
po užmuštas Pranas Kvedaras.

žmogžudžių kolei kas nesu
rasta.

Aa. Pranas Kvedaras išgyve
no Amerikoje 22 metus. Wau- 
kegane išbuvo 21 metus. Jisai 

. buvo gerai žinomas ne tik lie
tuviams, bet ir kitataučiams, ar tas kliubas norės priimti tos 
Visų buvo mylimas, visi apgai- rųšies burdingierių. Jam tektų 
lestauja ir labai nustebo išgir- pusėtiną šeimynėlę maitinti. Be 
dę liūdną žinią. to, jį pradėtų kamuoti rinkimu

Velionis Kvedaras paliko nu- aukų visokiems padegėliams, 
lindusius moterį Marijoną, ke- Pats savaime suprantama, kad 
turias dukteris, Lietuvoje seną; bolševikai nori įsipiršti kliubui 
motiną ir keturias seseris, bro-1 burdingieriais dėl to, kad 
lį Joną Amerikoje—Waterbury,1 čia, jog kliubo ižde yra 
Conn., du pusbroliu Chicagoje i tiek kapitalo.
—Stanislovą ir Kastantą Ka-, * * *
leckius, ir dvi pusseseres—Ga- Dailės Ratelis rengia
liunukes. | metinį koncertą, kuris įvyks ba-

Visus gimines, draugus ir pa-'landžio 21- d. Tai bus labai šau- 
žįstamus nuoširdžiai kviečia lai- nūs koncertas, nes rateliečiai 
dotuvėms, kurios bus šeštadie- turi labai puikų mokytoją, ku- 
nį, balandžio 20 dieną, 10 va- ris mokina chorą ir stygų or- 
landą ryto. Kūnas pašarvotasi kestrą. Aš neabejoju, kad tas 
738 So. Jackson, Waukegan, III. koncertas ilgai pasiliks keno- 
Lydės į North Shore kapines, shiečių atmintyj.
Laidotuvėse patarnauja gralio- —-Žinių Rinkėjas,
rius Petrošius.— N N. -----------------

jau-
šiek

savo

Detroit, Mich
So. Boston, Mass

Sekmadienį, balandžio 21 
na, Lietuvių svetainėje, 24-ta 
gatvė ir Vernor Hy., bus “Nau
jienų” redaktoriaus, P. Grigai
čio, prakalbos. Prasidės jos 
1:30 vai. po pietų. Temos, ku
riomis drg. Grigaitis kalbės, yra 

svarbios ir opios lietu- 
šiandien. Taigi atsilan- 
į jas visi, kas galite.

—Detrotietis

labai 
viams 
kvkite

Kenosha, VVis.

M. Petrausko operetė “Adomas 
die- >r Jeva” scenoj

operetė

atliko ga- 
S. Paura

Iš komunistiško abazo.— 
Rateliečiu koncertas

aiškūjo.
misarai savo

Balandžio 14 d. Lietuvių sve
tainėj tapo sulošta 
“Adomas ir Jeva”.

Aktoriai savo roles 
na gerai, ypatingai
labai tiko savo rolei Adomas. 
Taip pat musų sena aktorė. F. 
Bertulienė Jevos rolę atliko pui
kiai. Juodgudis A. Grafo ro
lėj ir buvo geras.

Jaunas J. Bertulis puikiai pa
skambino 2 gabalėlius ant pia- 

Ino. O Raulinaičiute padainavo 
romansą vidutiniškai; A. Ver- 

: vikaitė solo ant piano vidutiniš- 
, kai. J. Jerunaitė buvo ant pro-

Jei kam nebuvo aišku, kas su- i gramo, bet nedainavo—nežinia 
sirinkimuose kelia triukšmą, tai j kodėl. Nebuvo nei paaiškinta, 
dabar tas klausimas tikrai pa-i J. Bulskis “Po Dienelės” sudai- 

Patys chicagiškiai ko- novo puikia*, “Dainius“ dar pui- 
gazietos No. 84 i kiau.. v • Iprisipažįsta, kad jų vienminčiai Ant galo “Gabijos” choras ir 

suruošė Černovui pirtį. solistai S. S. Paura bei J. Buls-
Neveltui juk jie save vadina'kis, sudainavo 3 dainas “Nusi- 

susipratusiais ir apsišvietusiais, i pyniau Vainikėlį”, “Gegužinė 
Iš tikrųjų, tik komunistiškai Daina” ir “Jau saulutė teka“, 
susipratę tegali prakalbose riau-1 žmonių buvo pilna svetainė 
šes kelti ir dar tuo didžiuotis, j ir labai mišri publika. Sanda- 
Bet visgi nabagams čia ne Ru- rieČių gal daugiausiai. Bet buvo 
sija. Ten jie už tokį “išmin- nemažai socialistų, komunistų, 
tingą darbą” gal susilauktų pa- katalikų ir nepartyvių.
gyrimo, o šioj nelaboj buržujų j Koncertas nusisekė kaip iš pi- 
šalyj už triukšmo kėlimą polic- i nigiškos pusės, taip ir iš dva- 
monas ima už sprando ir meta siškos. Publika buvo patenkin- 
lauk. 7 ta.—Raulinaitis.

Ar tai nėra baisu, 
vorščiams” 
gai ardyti!

Toliau toj 
pripeckeliota
Ratelį. Girdi, jis apsiėmęs kar-, 
tu su Lyros choru pildyti kokį, 
ten programą. Bet komunistai Jau buvo “N.“ pranešta, kad 
nebūtų komunistais, jeigu ji? balandžio 4 d. Delle and Colius 
su faktais skaitytųsi. Jie pec- Co. popieros dirbtuvėj 600 dar- 
kioja į savo gazietą tik tuo tiks- bininkų išėjo į streiką, reika
lu, Kad klaidinti ir mulkinti laudami žmoniškesnio darbdavių 
žmones. Tai jų darbas. pasielgimo su darbininkais, ir 

Aš turiu pasakyti, kad Dai-i kad pašalintų tuos dykaduonius, 
lės Batelis, jei apsiima kam: kurie paskui darbininką sekioja 
programą pildyti, tai nereika-jir užrašinėja kiekvieną jo atsi- 
lauja talkininkų, 
choras kad daro.
ne tik kitiems, ale ir sau negali ninkai yra neorganizuoti, manė, 
progamo išpildyti; jis visuomet kad kiek pastreikavę ir vėl po 
šaukiasi talkininkų: kviečia tai vieną sugrįš dirbti. Bet apsi- 
žydus, tai iš Chicagos patentuo- riko. Balandžio 10-tą d. dar 400 
tus dainininkus. Taigi aišku, darbininkų metė darbą ir išėjo 
kad vieni to choro nariai niekur s į streiką. Dabar jau 1,000 dar- 
negali pasirodyti. bininkų randasi kovos lauke.

Man teko būti porą kartų jų Tai yra visi, kiek toj dirbtu- 
be talkininkų rengiamuose “šu-: vėj buvo. Kuomet visi darbi- 

kartu ninkai atitraukė nuo darbo
sudarė vos apie pūslėtas rankas, tuoj iš augš- 
Mat, Lyros cho- 
tėvėlių ir vaike

lių. Kuomet tėveliai dainuo
ja, tai vaikeliai klausosi ir ka
tutes ploja; ir atbulai—(kuomet 
vaikeliai dainuoja, tai tėveliai 
tą pat daro. Matote, pas juos kol

kad “ta-' 
neleidžiama mitin-

Philadelphia, Pa
pat gazietoj daug -----------
apie vietos Dailės Streikas popieros dirbtuvėj dar 

tebesitęsia

kaip Lyros • dusčjimą. prie darbo. Mat, kom- 
Tas choras panija, matydama, kad darbi-

rum-burum”.
su dainininkais 
šimtą žmonių.
ras susideda iš

Publika

tųjų kaminų paliovė tiršti juo
di durnai rūkti, ir visų mašinų 
ratai sustojo suktis. Dirbtuvėj 
buvo tyku, kaip bažnyčioj per 
pakitėjimą. Streikieriai laikosi 
vienybėj ir nutarė nenusileisti, 

streikas bus laimėtas.

po išrinktas viršminėtas komi
tetas. Pažymėta, kad j komite
tą įeina D. Greičaitis, Medelins- 
kas ir kt. Pakišau Greičaičiui 
po nosia tą biuletiną ir sakau, 
kad čia tas komitetas kunigo 
padaras, o ne kieno kito. D. 
Greičaitis paraudo lyg keptas 
vėžys ir sako skaityk pats jį. 
Mat, Greičaitis visada nudavė 
laisvą, o dabar ėmė ir išlindo 
yra iš maišo. Toliau nariai 
klausia, per kur jus pasiųsit tas 
aukas. Jie atsako, kad per Lie
tuvos Centralinį Komitetą.

Susirinkimas paaiškino, kad 
tas Centralinis Komitetas nėra 
ištikimas, nes jame vyriausią 
vietą užima Smetonienė, kun. 
Mironas ir kt. Medelinskas at
sistojęs aiškiną! kad, girdi, da 
mums lietuviams turi būti gar
bė turėti tokį komitetą, kuria
me net prezidento moteris dirba 
labdaringą darbą. Po tam tas 
fašistuojantis komitetas gerai 
gavo pipirų su nurodymu, kam 
jie nedirba savo organizacijoj, 
bet tarnauja kunigui. Pagaliaus 
nutarė iš iždo neaukoti, bet pa
rinkti pas narius ir pasiųsti per 
SLA. Centrą.

Tai tokie yra tie SLA. patrio
tai, kurie iškišę galvas iš po ku
nigo skvernų rėkauja. Nėra 
abejonės, kad SLA. 60 kuopos 
nariai, kurie apsidirbo su bol
ševikais, apsidirbs ir su fašis
tais.—S. Naudžius.

Kaip jau visa lietuvių visuo
menė Amerikoje žino, prieš po
rą metų bolševikai buvo patrau
kę SLA. 60 kuopą teisman. Pri
siėjo visiems nariams dėti pa
stangas, kad bolševikų tą biau- 
rų pasikėsinimą ant SLA. 60 
kuopos atremti nors ir ne visai 
galutinai, bet bolševikai tapo 
prie gėdos stulpo paklupdyti. 
Butų jie ir visai pralaimėję, jei
gu kuopos pirmininkas D. Grei
čaitis nebūtų vaikščiojęs užsi
merkęs. Na, tiek to su tuo 
teismu. Jau jis užbaigtas, ir 
mes žinom, kad bolševikai buvo 
pasikėsinę kuopos iždą, išeikvoti, 
kad kuopa negalėtų atstovų pa
siųsti į Seimą. Bet dabar nau
ji intrigantai, kaip tai: buvusis 
pirmininkas D. Greičaitis, Paš
luostą ir visa jų gengė nešdami 
į kuopą visokius reikalavimus 
kelia kuopos susirinkimuose su
irutę. Kuo jie pamatuoja šito
kį savo pasielgimą?

Kad SLA. nariams ir visai 
lietuvių visuomenei butų aiš
kiau, turiu padaryti trumpą 
peržvalgą iš SLA. 60 kuopos gy
vavimo, bent nuo to laiko, kaip 
tapo teismas likviduotas su bol
ševikais. Kada buvusis pirmi
ninkas D. Greičaitis susitaikė 
su bolševikais, visai nepasita
ręs su žymesniais kuopos vei
kėjais, tai kuopos nariai pradė
jo žiūrėti į Greičaitį kaipo neiš
tikimą SLA. narį. Juo labiau, 
kad jis jokios teismo išlaidų at
skaitos nebuvo išdavęs. Ir kuo
met prisiėjo naują valdybą rink
ti 1929 metkms, dauguma na
rių išsireiškė prieš Greičaitį. 
Kuopos veikėjai, permatydami 
kad gali į dvi dalis balsai pasi
dalinti ir suteikti .pergalę bol
ševikams, prašė Greičaitį, kad 
nekandidatutų į pirmininkus. 
Greičaitis, pareiškė, kad jis vis 
viena kandidatuosiąs. Tuo Grei
čaitis da didesnę neapykantą 
sukėlė prieš save, taip kad laike 
valdybos rinkimų, kuomet tapo 
pirmiausiai perstatytas T. Alek
synas, Greičaitis net nedrįso 
palaikyti kandidatūros, nes ge
rai žinojo, jog vis viena jį ne
išrinks. Tokiu budu T. Alek
synas didele balsų dauguma liko 
išrinktas kuopos 
Tuo nepatenkintas 
tis pradėjo ieškoti 
kabių prie kuopos, 
žygis, —-tai pridavimas bilos už 
bylinėjimąsi su bolševikais. Jis 
paskaitė 74 dolerius už sugaištą 
laiką. Toj biloj buvo surašyta 
daug reikalavimų net už tokius 
dalykus, kaip asmenišką pasiva
žinėjimą. Greičaitis tapo tam 
pačiam susirinkime sugėdytas 
už tokią bilą ir nusileido iki 50 
dolerių. Susirinkimas ael šven
tos ramybės nubalsavo atmokė
ti. Kitam susirinkime Greičai- 
čio kolega Pašluosta priduoda 
bilą $1.75 už prirašymą 7 jau
nuolių, kuomet jis buvo organi
zatorium 4 metai atgal. Čia vėl 
kyla susirinkime triukšmas, -—■ 
vieni reikalauja mokėt, kiti ne. 
Nors tada, kai Pašluosta buvo 
organizatorium nebuvo mokama 
už jaunuolių prirašymą, bet kad 
likviduoti tas intrigas, nariai 
nubalsuoja atmokėt. Tuo, rodos, 
ir turėjo viskas pasibaigti. Bet 
kur tau. 
SLA. 60 
priduoda 
aukų dėl 
nes Lietuvos, ir po laišku pasi
rašo koksai Komitetas. Susirin
kimas užklausia, kas tą komi
tetą išrinko ir įgalioja aukas 
rinkti. Tuoj D. Greičaitis at
sistojęs aiškina, kad kokiam 
tai viešam susirinkime švento 
Petro ir Povylo D-jos svetainėj 
tapo tas komitetas išrinktas. Aš 
kaip tik turėjau su savim pa- koj ne mėgėja, o artistė.

lėj buvo Elena Kungiutė, Anta
nuko—J. Feiza, Helenos— Aid. 
Valiute, Kastytės — Aid. Jur- 
gelioniutė ir Jonuko—E. Asci- 
liutė. šitame veikalėlyj daug 
juoko, veikimo, gyvumo, painia
vą, satyros. Ir jaunučiai akto
riai suvaidino jį nepaprastai ge
rai. Reikia pasakyti, kad ir 
“Mildos Mirtis” ir “Generolas” 
tapo pastatyti taip, kad jau
niems aktoriams negalima jo
kių priekaištų daryti. Niekad 
pačiam “Bijūnėliui“ nenusisekda 
vo taip gerai veikalus suvaidin
ti. 0 kada palygini musų su
augusių tetralų vaidinimus su 
šio vaidinimo tobulumu, tai rei
kia pasakyti, kad “Bijunėliis” 
šį sykį visus juos pralenkė. Ro
les mokėjo vis taip gerai, kad 
sufliorius neturėjo progos nė 
žodžio tarti, nebuvo nereikalin
gų laukimų ir po sceną vaikš
čiojimų, nebuvo scenoj nereika
lingų baldų ir puošimų. Kiek
vienas pasakymas buvo tinkamu 
balsu tartas, kiekviena akcija 
ir veido išraiška atatiko žo
džiams ir situacijai. Kreditas 
už šitokį sumokinimą priklau
so p-lei Eufrozinai Mikužiutei.

Ir northsidiečiai iš Chicagos 
ir harboriečiaii vakaru labai pa
tenkinti. -eMolderis.

ALFRED VV.McCANN INSPIRUO
JA CREMO CIGARŲ GA

MINTOJUS’

Indiana Harbor, Ind
Chicagiečių vakaras

pirmininku. 
D. Greičai- 
naujų prie- 
Pirmas jo

Štai balandžio 7 d. 
kuopos susirinkime 
laišką atsišaukiantį 
nukentėjusios Šiauri-

Chicagiečiai mus neapvylė. 
Balandžio 14 d. kai 4 vai. po 
pietų atvažiavo iš Chicagos apie 
15 didelių automobilių su akto
riais ir publika. Vienų chica
giečių buvo apie 75 žmonės. 
Tuoj jie susirinko į gražią ir 
erdvią Auditorium svetainę pa
čiame vidurtniestyj ir padėjo 
tvarkyti ją saVo parengimui. 
Vietos biznierius p. S. Bartkus 
su savo darbininkais ir p. Riri- 
dokas sugabeno reikalingus 
daiktus ir sustatė dekoracijas 
pagal chicagiečių nurodymus. 
Prasidėjo repeticijos dainų ir 
teatro. Chicagiečiai nori ma
tyti teatro repeticijas, bet p-lė 
Eufrozina Mikųžiutė, kuri buvo 
režisierium, uždraudžia ir visas 
prisirengimas eina slapta. Po 7 
vai. vakare, apart northsidiečių 
iš Chicagos, susirenku apie 150 
harboriečių. Vaikų atsiveda tė
vai didelį skaitlių. Svetainė pu
sėtinai pilna. Nesant spausdin
to programų Dr. A. Montvidas 
apie kiekvieną numerį praneša 
žodžiu, nieko ‘ negindamas ir 
liepdamas pačiai publikai svars
tyti apie gerumą ar blogumą. 
Dainuoja Bijūnėlio choras arba 
226 kp. SLA. jaunuolių skyrius 
p. P. Sarpaliaus vedamas. Dai
nuoja harmoningai, gražiai vai
kams dainuoti tinkamas daine
les. Sekė po to vienveiksmis 
vaikų veikalėlis “Mildos Mirtis”. 
Aktoriai jaunučiai berniukai ir 
mergaitės: Stela Žiliūtė, Albi
nas Smalelis, Aid. Jurgelioniu- 
tė, Elena Kungiutė, Aid. Valiu- 
niutė ir P. žemeckiutė. Veika
lėlis trumpas, be dramatinių 
momentų, vienok dialogai natū
ralus vaikams. Trečias numeris 
tai Julės Milakniutės pora dai
nelių. Ji graži, gyva, turi gra
žų balselį, moka nuduoti tikra 
aktorė. Pakviečiamas . advoka
tas Gugis kalbėti. Jis rimtai ir 
nuosaikiai dėsto 
savo 10 minučių 
klamuoja Elena 
pats jauniausias
gražiai. Vėl dainuoja choras, 
p0 jo deklamuoja stebėtinasis 
deklamatorius Albinas Smalelis. 
Dainuoja mergaičių kvartetas. 
Išeina Skambinti pianu p-lė Al
freda Semaškiutė. Nors pianas 
ir prastas, ir neprirengtas mu
zikai vienok malonu klausytis, 
kada geroj
lavinti pirštai per jį bėgioja. 
P-lc Semaškiutė pasirodė muzi-

Alfred W. McCann jau iš senai ži
nomas, kaip kovotojas už sveikatą, 
produkting-ą ir visais atžvilgiais mai
stingą maistą, tapo CREMO cigarų 
gamintojams inspiratorium. CRE- 
MOS pagaminti higienos pagrindu 
ir jo pripažinti, kaip sanitariški ir 
nekenksmingi.

Pasimačius, Dr. Alfred W. Mc- 
Can sako: “Diena, kai aš cigarų 
dirbtuve pamačiau, tuoj pastebėjau 
dirbtuvę tamsią, surukusią, mažai 
venteiiuotą, kambarius — kaip idea
lišką kultūrą mikrobams — kaip 
pirmiau tai buvo. Bet jau CREMO 
dirbtuves, mat, visiškai moderniškos, 
sanitariškos, patenkinančios visus 
moderninės higienos reikalavimus. 
CREMO dirbtuvės proteguojamos 
baltų sienų švarumu, ganėtinų kie
kiu saulės spindulių, įrankių švaru
mui palaikyti. Reikėtų vadinti net 
“CREMO sanitariška virtuvė”, ka
dangi švarumu jos prilygsta visas 
maisto gamyklas. “Aš esy paten
kintas ir linjk^ipas, liudyti CREMO 
cigarus esant ‘gerais*’, toliaus sako 
Dr. McCann, “todėl1 vyrai, ,norj ge-

SLA. reikalus 
kalboj. De- 

Kungiutė ir 
Feiza. Išeina

konservatorijoj iš

Vien veiksmč 
ja “Generolas” 
gramo
rolės išpuolė Ąnt. Feizai ir Ju-

vaikų komedi
jų vaidinta pro- 

pabaigoj. Svarbiausios

rapijos išleistą biuletiną, kur 
tarp kitų apgarsinimų yra įdė
ta ir tas komitetas. Ten aiškiai 
pasakyta,, kad švento Petro ir
Povylo parapijos susirinkime ta-1 lei Milakauskiutei. Zonytės ro

ro cigaro, neturi bijoti pridėti 
CREMO prie savo lupų”.

Be Dr. Mcęann aplrėžimo, dar 
CREMO cigarai teikia didelio malo
numo juos rūkyti, kadangi pagamin
ti iš rinktin|p tabako, gerai išnoku
sio ir išsistovėjusio produkto. Daų»

giau $7,000,000.00 American Cigar 
Company praleido, kol jrengė meto
dus ir pačias dirbtuves, apdrausti 
CREMO cigarų gerumą. CREMO 
vartotojui gaunamas jau švarus, ne
senas, su skoniu ir be jokių mikro
bų ar kenksmingųjų dalelių.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis
Palydovai bds prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini- 

. jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian Newą Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, III.
Universal State Bank, N. W* Cor. So. Halsted & 33rd St., 

Chicago.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

A. A. Appanaitis, Westville, III.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., Waukegan, III.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

XXX
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago
IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“ESTONIA”   April 27 | “LITUANIA”  May 18 
“POLONIA”  May 11 I “IjSTONIA”   May 29 
------- ------- ------------ --------- ; .j.------

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 
LIETUVON

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no 
rite turėti smagių kelionę, kreipkitės tuo jaus į “Nau 
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen 
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

—
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Dainuos mums “Birutės” parengime
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(Adresas)

(Miestas ir valgi.)

8Aw
BAvJ

uzgerą 
dantų 
mostelę

Brunswick
7 A. C. tūbų

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

Kodėl Bailus 
Daktaras

blbdA PALL
DCAJOM AM' HOUT
T*OUQSEIFZ 0(2.

A 8EE, ,
Ou SoheT\W5

5MEIUGBE
VOHACT AUE SU) CONMA)
ABOOT W

IT SOMe.KLAJOS 
k ACClDEAJT?

— yra tinkama 
kaina mokėti

Pašaukite 
Englevvood 3179

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Leiskite musų inžinieriui 
apsilankyti pas jus

pairick

Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

Si Brunsvvick Radiola, G lubų 
gražus kabinetas, supcrheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, cca

Garantuojame ir duodame leng 
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

pradžioje apleisti Cl»icagą. Daug 
Ikoldnijų nori pamatyti tą pa
garsėjusi šimtametį, tad 'kelio
nėje j New Yorką p. Skindcris 
žada sustoti keliose vietose. Bir
želio pradžioje šimtametis sės 
i laivų ir važiuos j TytavSrius, 
kur jo laukia pasiilgusi jauna 
80 melu žmonelė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

THMKTTER, 
ADODtS, -Dlb 
50MEBODT UIT 

y

A)O, IT VJASU'T/ 
HOM Dlb ITOM’ 

puuposb!

— Originališka pavasarinė 
Labai tinka moterei kuri pri-

VVbrk goes 
, quickly when 

you ūse 
Kitchen Klenzer

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 3. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------------
Mieros ..........................  per krutinę

Daktaras ir Ona sugrįžta vie
ni du ir rengiasi traukti kūną iš 
po sofos, ant kurios Baltežys 
miega. Baltežys po tų “gerų” 
linkėjimų kažkaip nevisai jau
kiai jaučiasi ir, išgirdęs kažko
kius judesius po kambarį, atsi
kelia pažiūrėti kame dalykas. 
Sugryžęs atgal atsisėda ant 
žmogaus. Iškyla triukšmas, su
bėga Lukrezija, Izabella, polici
ja ir žmonės. Išsiaiškina, kam 
serenada buvo dainuojama po 
langu, kas ragažej buvo ir kur 
dingo, kelias žmogžudystes Bai
lus Daktaras papildė tų naktį ir 
kas ką myli.

Šį visą atsitikimą BIRUTĖS 
choras, solistai ir orkestrą po 
vadovyste p. Steponavičiaus ir 
p. Pilkos įvykdins sekmadienio 
vakare, balandžio 21 dieną, 
Eight Street teatre (kertė Wa- 
bash Avenue ir Eighth Street), 
kur visi esate kviečiami daly
vauti kaipo svečiai liudininkai ir 
pagelbėti BAILIAM DAKTA
RUI jo baimėje ir džiaugsme...

—Tai aš.

16 E. 63rd Street 
Tarp State ir Wabash gatv

atsilankymo Senio Baltežio, ku
ris atvažiuoja padaryt galutiną 
sutartį dėl vestuvių jo sunaus ir 
Daktaro dukters. Kadangi jc 
atsilankymas toje valandoje bu
vo labai negeistinas, tai Dakta
ras visokiais budais daro jam 
nemalonumo, kad tiktai jisai 
nepasiliktai, net siūlydamas jam 
pernakvoti ant tos sofos, po ku
rios guli lavonas. Visa šeimyna 
palinkėdama jam “lavonų nebi
jot, skęstančių riksmų neklau
syti, pelėdų klikimo ir šunų lo
jimo nebijot, ir užmigt rete
žy...” išeina sau.

Atwater , Kent, 7 tūbų, 
modelis 42, už .............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
notas, su viskuo, CO£

PopnlfnrlAk<n'i"la" pn- 
lifiiiiH p»M»Vly. I afcnl'- 
nn purvu*. Sutaupina 
Juiką IlKinu ifttrnka. 
Gaukit ji *«vo *ankro-

rezija įeina kambrin ieškodama 
Onos ir pamačiusi ragažę “labai 
nusigąsta suradus joje vyrą4’, 
liepdama jam tuojaus išeiti, bet 
sykiu su mielu noru išklausyda
ma jo meilės dainos, kurią— ji 
yra įsitikinus jis dainuoja jai. 
“Ša, kažkas ateina”, Lukrezija 
išbėga ieškoti nešėjų, kad , iš
neštų ragažę lauk, kad Dakta
ras nepamatytų... Daktaras ii 
Ona, norėdami paslėpti ragažę 
nuo piktosios Lukrezijos, kuri, 
jie mano, nieko nežino apie ra
gažę, netyčia,j įmeta ją upėn, ir 
paskui sužino, kad joje buvo 
vyras. Onos riksmas atkreipia 
dėmesį Pompuzo, “policijos 
gabių-gabiausio tūzo”, nakties 
sargų ir žmonių, kuriems atro
do, kad “čia negerai kas nors 
yra” ir kad Daktaras ir Ona 
yra po policijos nuožiūra.

Policijai ir žmonėms išėjus, 
Daktaras ir Ona dūmoja apie 
žmogžudystę, kurią jiedu papil
dė, įmesdami ragažę upėn. Iš 
kažkur pasirodo žmogus, kuris 
persistato save Daktarui ir 
Onai kaipo Baltežio sūnūs, bet 
Daktaras pilnas baimės dėl 
žmogžudystės, nenori tikėti jam, 
manydamas, kad tai policijos 
šnipas. Daktaras liepia Onai 
paduoti svečiui vyno, ir ji, per 
klaidą, paduoda jam tas, gyduo
les, kuriose buvo “perdaug mig
dančios esencijos ir, tuomi pa
sidarė nuodai”. Svečias išgė
ręs tą “vyną.” užmiega, kaip ro
dos, mirties miegu. Jau dabar 
Bailus Daktaras manydamas, 
kad papildė antrą žmogžudystę 
tą pačią naktį, paslepia lavoną 
sofoje, ir štai susilaukia nema
lonaus siurprizo dėl netikėto2670 

suknia, 
pratus prie sporto suknelių. Sukirp
tos mieros 16, 18, taipgi <36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti gavo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ii centų. Galima priaiųsti pinigus 
•arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

YOURtYtS
Night and Mornlng to keep 
them Clean» Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Cflre” 
or "Eye Beauty” Book

Marine C«k, Dept. H. S, 9 B. Okio Su Cbicaf o

Už ..................... M* ■ ■
Spartan, 2 lubų, 79 A, dy namie 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už. ......  4* I 6-0
Atvvater Kent modelis CQQ
8 tūbų ............................ 4>QQ
Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

•Nenuilstama “Birutės” darbuotoja p. Ona Biežienė sek
madienį “Bailaus daktaro” vaidinime tikrai nustebins Chicagos 
lietuvius dainuodama daktaro dukters Izabelos rolę.

ŪSE LE88 oi high pricod brand*
MILLIONS O f u w •

NAUJOS KNYGOS
-■» GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta —......................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.----------VALGIų GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero __________  
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ------------------------------------------------------
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KR8VĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _________ _
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ____

Rašybos vadovėlis su rašybos 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......
•Namų darbai, namini sąskaitybą ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Broeklyn, J

“Kitą syk labai seniai, kai 
sviete buvo milžinai”, Alkanta- 
ros mieste, Ispanijoj, gyveno 
garsus Daktaras Paracelsug su 
savo žmona, Donna Lukrezija, 
ir jų dukterim Izabella. Buvo 
dar Lukrezijos “ištikima” tar
naitė, Daktaro sėbras ir Izabe- 
llos patarėja, kokia tai Ona.

Toj pačioj Ispanijoj taip pat 
gyveno senas turtingas Senor 
Baltežy« (Daktaro senas pažys
tamas) ir jo jaunas sūnūs, Kar
las, kurio tačiaus Daktaro šei
myna nepažino.

Karlas įsimylėjo į Izabellų, 
bet tuo pačiu laiku jos tėvai 
išrinko jai “jauną, gražų, tur
tingą ir protingą vaikiną, apie 
kurį jai nė biskio nereikėjo rū
pintis”, bet kurio vardą ji dar 
nežinojo ir nenorėjo žinoti.

Karlas serenaduoja savo my
limą po Daktaro namų langu. 
Lukrezija džiaugiasi, “kad koks į 
neatsargus jaunikaitis į ją įsi
mylėjęs dainuoja”. Izabella du-Į 
sauja, kad tai tas jaunikaitis, 
kurį sode sutiko slapčia, o Ona. 
kad Kazys dainuoja jai nak
čia”. Iškyla triukšmingas gin
čas tarp jų, ir tuo tarpu parei-1 
na Daktaras, kuris giriasi savoj 
garsumu ir, beklausydamas kai-Į 
bų ir išmetinėjimų nuo savoj 
žmonos, bemaišydamas visokias, 
gyduoles eksperementams,—per . 
neapsižiūrėjimų įdeda trupučiu-' 
ką perdaug migdančios esenci
jos...

Tuo laiku nešėjai įneša kaž
kokią ragažę j Daktaro namus, 
sakydami, kad buk tai esanti 
dovana nuo Kazio—Onai. Luk-

itchėn
LENZER

***■ W4 MTIMV

Steinite, 7 A.C. tūbų, 
su viskuo už .........4*0“
Freshman, G.A.C, su vis- CEQ 
kuo, gražus kabinetas ’
Majestic 71 su dynamic C 107 
speakeriu, su viskuo už v I w I
R. C. A. Radiola 33, C77

Gražus naujas grojiklis planas, 
kainavo $550, dabar $195
Gulbransen Registering Pianas, 
vertės $<500, $295
Kimbal grojiklis pianas $185
Stark grojiklis pianas,

for 
over 

38years 
ounces for S5e

KC

Jurgis Skinderis ap
leidžia Chicagą 

ir Ameriką
Šimtametis senukas Jurgis 

Skinderis, kuris stebina mus 
savo nepaprasita jauna senatve, 
ruošiasi ateinančios savaitės
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New» Pub. Co., Ino, 

V39 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooserelt 85H

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas:
$8.00 par yaar in Canada .
$7.00 per year outaida of Chicaro.
$8.10 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Sacond Claaa Mattar 
March 7th. 1914, at the Port Office 
of Chicago, I1L, undar the art of 
March 8 r d. 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Loidtia Naujiena Ren
ei rovi, 1789 So. Halsted St., Chicago. 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8601.

tJIMiakfttio fafaa>
Chicagoje — paltui

Metams ■ ■ .■ - —- 18.00
Pusei meta - - 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem minesiam - ........ .. 1.50
Vienam minėsiu! » ............ — .75

Chicagoj per iineHotojua:
Viena kopija 8c
Savaitei  18c
Minėsiu! ------- , . ._____ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, na CKicagoja, 
• paltui

Metams........................ T1- - 17.00
Pusei meti .......  8.50
Trims minėdama • 1.75
Dviem minesiams  1.25
Vienam minėsiu! - .75

Lietuvon ir kitur uisionluosa 
[Atpigintai i

Metama ---------- 88.00
Pusei meti ____________ — <*08
Trims minėdama  8.50
Pinigus reikia riietl palte Meney 

Orderiu kartu su atsakymu.

SLIDUS BIZNIS

Prieš kiek laiko buvo pašalintas Indianos Stardard 
Oil kompanijos galva, pulk. Robert M. Stewart,_ kuris 
savo melagingais parodymais Jungtinių Valstijų senato 
komisijai užrustino “dorąjį” Rockefellerį. Dabar girdėt, 
kad netenka savo vietos ir kitas aliejaus biznio magna
tas, H. F. Sinclair, Sinclair Consolidated Oil korporaci
jos pirmininkas. Šis milionierius už atsisakymų liudyti 
senato komisijai tapo teismo nubaustas trims mėnesiais 
kalėjimo, ir jo kompanija dabar nori juo nusikratyti.

Bet Sinclair’io vietą, sako, užimsiąs p. Robert W. 
Stewart, kuris yra pavarytas iš Standard Oil kompani
jos. Vadinasi, jisai paslydo ir vėl atsistos ant kojų. 
Nors jisai gal yra nusikaltęs ne mažiaus už Sinclair’ą, 
bet jo buvo laimė, kad jam pavyko išsisukti nuo kalė
jimo.

Tečiaus da ir Sinclair’is nenustoja vilties. Prieš teis
mo nuosprendį jisai dar kovoja, ir jeigu kalėjimo baus
mė jam bus panaikinta, tai jisai, be abejonės, netrukus 
atsikels taip pat, kaip ir Stewart’as.

Slidus yra aliejaus biznis.

VVISCONSINAS ATMETĖ PROHIBICIJĄ

Po referendumo, kuriame Wisconsino valstijos pi
liečiai 153,000 balsų dauguma pareiškė norą, kad butų 
atšauktas prohibicijos įstatymas, tarė savo žodį ir val
stijos atstovų butas. 56 balsais prie 33 jisai nutarė iš
braukt prohibicijos vykinimą iš valstijos įstatymų ir 
panaikint valstijos prohibicijos komisiją.

Reikia manyt, kad taip pat nutars ir Wisconsino 
senatas. “Kilnus eksperimentas” (anot Hoover’io) wis- 
.consiniečiams jau yra įgrisęs.

skaičius, girdi, nepasako, ar par
tija, už kurią tie balsai paduoti, 
yra “budeliška” ir “išdavikiš
ka”, ar ne.

Bimbos advokatas čia vartoja 
žioplą sofistiką, kuri gali ap
dumti akis negut mažiems vai
kams. Grynas tik balsų skai
čius, žinoma, nieko nepasako 
apie gerumą arba blogumą par
tijos, kuri tūps balsus gauna. 
It ;> 3 i oje, sakysime, neseniai fa
šistų kandidatų sąrašas gavo 
riujamuose (taip bent pasigyrė 
fašistų valdžia) beveik visus 
balus, paduotus rinkimuose; bet 
ar iš to galima daryti išvadą, 
kad beveik visi Italijos žmones 
pritaria fašizmui arba kad fašis
tai yra geri? Suprantama, kad 
ne. Reikia žiūrėt ne tik j bal
sų skaičių, paduotų rinkimuose, 
bet ir į tai, kokie buvo tie rin
kimai.

Italijoje rinkimų laisvės nėra, 
todėl rinkimų rezultatai ne pa
rodo balsuotojų nusistatymą, 
bet jį falsifikuoja. Tą patį rei
kia pasakyti ir apie visokius 
“rinkimus”, kurie įvyksta bol
ševikiškoje Rusijoje: rinkimus 
j sovietus, balsavimus komu
nistų partijos “jačeikose”, kon
ferencijose ir suvažiavimuose ir 
t.t. Mes visuomet sakydavome, 
kad tie bolševikiški balsavimai 
tai tik humbugas ir todėl jų pa
sekmės neturi jokios vertės, kai
po saikas, pagal kurį butų gali
ma spręsti apie Rusijos darbi
ninkų pritarimą bolševikams, 
kurie tuose balsavimuose visuo
met “laimi”. Bimba gi ir jo 
tavorščiai visuomet tvirtindavo, 
kad jeigu bolševikai Rusijoje 
paima viršų balsavimuose (su 
pagelba nagaikos ir visokių ap
gavystės priemonių), tai reišA 
kia, kad proletariatas juos “re
mia”. Na, o dabar jie jau aiš
kina, kad balsavimų rezultatai 
neturį jokios reikšmės!

Mes ne tik atskiriame tokius 
rinkimus, kuriuose balsuotojai 
turi progą laisvai pareikšti sa
vo valią, nuo tokių, kur jie ši
tos progos neturi; bet mes taip 
pat gerai žinome, kad ne visuo
met darbininkai balsuoja už tą, 
kas labiausia atatinka jų reika
lus. Darbininkų masės ilgą lai-

darbininkų balsais tapo išrink
ta beveik puse viso parlamento, 
ir visi jų išrinktieji atstovai 
yra socialdemokratai; o komu
nisto nė vieno! Panašiai yra ir 
kitose šalyse. Ir akyveizdoje ši
tų faktų Bimbos advokatas tu
ri drąsos tvirtinti, kad nėra be
gėdiškas šmeižtas tų šalių so
cialistus vadinti “darbininkų iš
davikais” ir “budeliais”!

Jo logika, vadinasi, išeina, kad 
Austrijos, Anglijos ir kitų įša
liu klasiniai sąmoningi darbi
ninkai balsuoja už savo bude
lius ir išdavikus! Taigi dabar 
kyla klausimas, kas yra bepro
čiai: ar tie milionai darbininkų 
— ar Bimba su “Laisvės” šta
bu?

Turime prisipažinti, jogei 
mums yra lengviau tikėti, kad 
proto ligoniai yra pastarieji. Ir 
pati “Laisvė” daro ką galėdama, 
kad mus įtikintų, jogei mes ne
klystame. Tame pačiame straip
snyje, kuriame ji bando įrodyti 
Bimbos proto sveikumą, ji sa
ko, kad Vokietijos socialdemo
kratų lyderiai “nužudė Luxem- 
burg, Liebknechtą ir išskerdė 
tūkstančius komunistų”, kitaip 
gali kliedėti tik pamišėliai, ka
dangi visi laikraščius skaitan
tys žmonės jau seniai žino, kas 
yra kaltas dėl Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg mirties.

gusį namą atstatyti; negali nu
tarti iš iždo išmokėti nei ma
žiausios aukos nei draugui, nei 
pašaliniui, jei konstitucijoj apie 
aukas nieko nėra pasakyta. Kas 
gi butų, jei dalis draugijos na
rių (be žinios ir pritarimo ne
dalyvaujančių narių) turėtų tei
sę aikvoti draugijos iždą? Su
prantamas daiktas, kad jeigu 
jie turėtų teisę aukoti vieną 
centą, tai jie turėtų teisę paau
koti ir visą iždą. O aukojimas 
viso iždo butų lygus draugijos 
likvidavimui. Niekas nesakys, 
kad tokiame susirinkime galima 
draugiją likviduoti.

Aukų skyrimo ir jiems pana
šius sumanymus galima svars
tyti tik nepaprastuose susirinki
muose, kurie yra specialiai su
šaukti tam tikslui.

Draugijų iždininkai neturi 
teisės išmokėti neteisėtai užgir- 
tas aukas.

čia paduotus patarimus su
teikė man du advokatu. Draugi
jų nariams verta jų prisilaikyti, 
nes neteisėti paskyrimai ir iš
mokėjimai aukų tik supiudo na
rius. O nesutikimai narių tar
pe yra pavojinga jų draugijoms 
liga.—Draugas.

■ ■11 ...............

Išimkit Sau Šilumą Dabar
Pertaisykit savo plumbingą už 
žemesnę, negu olselio kainą

Smagumo ir sveikatos patogumai geros, tvarkiai įves
tos moderninės apšildymo sistemos ir moderninių plum- 
bingo įrengimų, padarė jų parinkimą svarbiausiu iš visų 
namų komfortų ir pagerinimų. Dabar gi yra patogiausias 
laikas metuose įsivesti sau karšto vandens ar garo šilumą.

Kainos už reikalin
gas medžiagas dabar 
yra žemiausios, negu 
kada buvo. Tečiaus iš
dirbėjai praneša, kad 
artimoj ateity įvyks 
kainų pakilimas.
Nevilkinkit, bet tuo- 

jaus atsikreipkite prie 
mus dėl apskaitliavi- 
mo. Musų nemokamas 
inžinierinis patarnavi
mas yra ekspertų dar
bas ir jus galite pa

šaukti vieną iš musų apskaitliuotojų į savo namus bile die
ną ar vakarą, be jokių prievolių iš jūsų pusės.

GARO ŠILDYTUVAI

Skaitytojų Balsai
Neteisėtos aukos

Apžvalga
NEPASISEKIMO AUKA

Stipriausias kapitalizmo siste
mos gynėjų argumentas yra 
tas, kad ši sistema duoda pro
gos pasireikšti “privačiai ini
ciatyvai”, -t. y. kad gabus žmo
gus turi teisę taip savo biznį 
vesti, kaip jisai geriausia išma
no, tikėdamasis, kad už savo 
darbą ir gabumus jisai gaus pri
deramą atlyginimą. Jeigu atimsi 
žmonėms šitą viltį, tai visokia 
ambicija pas juos išnyks, ir 
progresas sustos.

Bet yra klausimas, ar žmo
gaus gabumai, pastangos ir 
darbas iš tiesų yra tinkamai at
lyginami kapitalizmo tvarkoje? 
Arčiau prisižiūrėjus j gyvenimą 
dabartinėje visuomenėje, rasi
me, kad vieni žmonės sugebėjo 
įsigyti didelius turtus, o kiti, 
nors visą savo gyvenimą dirba 
kiek galėdami, niekuomet neturi 
sau užtikrinto rytojaus. Kame 
gi priežastis? Gal tame, kad 
vieni žmonės yra gabus, o ki
tiems gabumų stinga?

žmonių gabumai, be abejo
nes, yra labai nevienodi. Te
čiaus anaiptol ne visuomet ga
bumai nulemia žmogaus pasise
kimą arba nepasisekimą. Yra 
daugybė žmonių, kurie turi ne
paprastus gabumus, o betgi li
kimas nustumia juos į patį gy
venimo dugną. Vienas labai 
ryškus pavyzdys yra neseniai 
miręs David D. Buick, pagarsė
jusios Buick mašinos įsteigėjas. 
Jisai buvo pionierius automobi
lių pramonėje. Jo vardo auto
mobiliu šiandie yra Amerikoje 
keletas milionų, bet jisai mirė, 
sulaukęs 74 metų amžiaus, vi
siškas beturtis. Laikraštis 
“Bulletin” apie nabašninką 
Buick’ą rašo:

“Savo laiku jisai buvo sėk
mingas išradėjas. Kol susira
do kompanija jo išradimui fi
nansuoti, jisai išleido visą sa
vo turtą, besistengdamas pa
gaminti tinkamą praktiškam 
vartojimui automobilį. Paša
lintas iš kompanijos vedėjo 
vietos, jisai mėgino atsigrieb
ti Californijoje aliejaus pra
monėje ir pardavė savo au
tomobilių šėrus po .$100, kuo
met dabar jie parsiduoda po 
$6,000. Jo aliejaus biznis no 
pasisekė. Jisai bandė ieškot 
laimės Floridoje, bet ir čia 
jam nepavyko. Sulaukęs se
natvės, jisai buvo priverstas ✓
uždarbiauti, kaipo ‘messenger 
boy'. Milionai mašinų, nešio
jančių jo vardą, ūžė miestų 
gatvėmis ir vieškeliais visa
me pasaulyje, kuomet jisai 
turėdavo vaikščioti pėkščias į 
darbą. Visų apleistas ir var
go prislėgtas, jisai mirė iš rū
pesčio ii’ nusiminimo.”
Tai taip šiandie dažnai “atly

ginama” žmogaus gabuipai ir 
iniciatyva.

PROTO LIGONIAI, AR NE?

“Laisve” bando įrodyt, kad 
jos Bimba nesąs proto ligonis, 
kadangi jo plūdimai prieš Vo
kietijos, Anglijos, Austrijos ir 
kitų šalių socialistus esą teisin
gi. Ir ji šitaip argumentuoja.

Tas faktas, kad dauguma dar
bininkų Austrijoje ir milionai 
darbininkų Anglijoje balsuoja 
už socialistus, o už komunistus 
beveik visai neduoda balsų, sa
ko Brooklyno komunistų orga
nas, neturįs jokios reikšmės, 
kadangi buržuazinės partijos, 
sudėtos į daiktą, gauna tose ša
lyse dar daugiau balsų, negu 
socialistai. O Amerikoje net ir 
darbininkai kuone visus savo 
balsus atiduoda republikonams 
ir demokratams, bet ne socia
listam^ arba komunistams. Tai
gi rinkimuose paduotų balsų

ką seka paskui buržuaziją ir 
savo balsais remia savo klasės 
priešus. Amerikoje, pav. jie iki 
šiol dar nenori organizuotis į 
atskirą nuo'buržuazijos politi
nę partiją ir savarankiškai 
veikti politikoje. Jeigu čia so
cialistai gauna visai mažą skai
čių balsų, tai ne dėl to, kad so
cialistai yra blogi, bet tiktai 
dėl to, kad darbininkai, kaipo 
klasė, čia dar nenori pasireikš
ti politikoje.

Taip pat, jeigu dar yra ir ki
tose šalyse daug darbininkų, 
kurie rinkimuose į parlamentą 
balsuoja už buržuazines parti
jas, o jie už socialistus, tai tie 
buržuazines partijas remiantys 
dąrbininkai nėra argumentas 
prieš socialistus, o tik yra įro
dymas to, kad politinė tų dar
bininkų sąmonė dar nėra darbi
ninkiška.

Tečiaus daugelyje šalių žymi 
dalis darbininkų jau yra atsi
skyrus nuo buržuazijos ir susi
organizavus politiškai. Kai kur 
šitos politiškos darbininkų or
ganizacijos jau yra išaugusios 
į milžinišką jėgą, kuriai nedaug 
tereikia augti, kad ji pasidary
tų pakankamai stipri išplėšti 
valdžią iš buržuazijos rankų! 
Tik apie šitokias šalis ir apie ši
tokį savarankišką, nuo buržua
zijos atsiskyrusį politinį darbi
ninkų judėjimą mes kalbėjome, 
kuomet nurodėme, kad darbi
ninkų masės remia socialistus,. 
0 komunistų neremia.

Eina kalba apie darbininkus, 
kurie jau turi tiek klasines są
monės, kad rinkimuose balsuo
ja už darbininkiškas partijas, o 
ne už buržuazines, šitokių dar
bininkų Anglijoje yra koks pen
ketas milionų ar daugiau. Ir 
kas pasirodo? Iš šito galingo 
skaičiaus komunistai gauna tik 
tiek balsų, kad vos praveda vie
ną atstovą į parlamentą; o so
cialistine Darbo Partija prave
da 160 atstovų ir daugiau ! 
Austrijoje klasiniai sąmoningų!

Ne kartą, esu pastebėjęs, kad 
kuomet mažai narių tedalyvauja 
paprastuose draugijų susirinki
muose, tai komunistai, “prisime
na” apie “Vilnies” padegimą ir 
prašo draugijų paaukoti pinigų 
iš iždo minėtos gazietos ofiso 
atstatymui. Pasitaiko, kad jų 
prašymas yra išpildomas.

Išėmus pabtyves politines 
draugijas, šiaip kiekvienos ne
mažos draugijos narių tarpe 
yra žmonių, kurie simpatizuoja 
įvairioms politinėms partijoms. 
Kas atsitiktų su draugijų iž
dais ir su pačiomis draugijo
mis, jei kiekvienos politinės 
partijos simpatizuotojai prašy
tų ir gautų iš iždo aukų? Aiš
ku, kad iždai ištuštėtų ir drau
gijos pranyktų. Bet draugijų 
laimei, kitų partijų nariai ir ša
lininkai nekaulija iš draugijų 
darbininkų sudėtus centus. Tai 
daro, kaip žinia, tik komunis
tai.

Reguliariame mėnesiniame 
draugijos susirinkime, kuriame 
ne visi draugai tedalyvauja, ga
lima svarstyti ir užgirti tik tuos 
įnešimus, kurie liečia paprastus 
draugijos reikalus, žinoma, pri- 

’silaikant draugijos konstituci
jos. Tokiame susirinkime nega
lima nei suspenduoti, nei patai
syti konstitucijos. Pavyzdžiui, 
pašalpinės draugijos nariai to
kiame susirinkime gali nutarti 
išmokėti nariui pašalpą, pagal 
konstitucijos nurodymą; bet 
jie negali nutarti nario apde

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Specialė Vasarine 
Ekskursija i

LIETUVĄ
Išplaukia didžiausiu 

pasauly laivu

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.

2) REAL E STATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

LEVIATHAN
(per Cherbourg)

Išplaukia iš New Yorko GEGUŽES 25 d.
Štai yra proga praleisti smagiausius vasaros mėnesius savo tėviškėje, 
aplankant savo gimtąsias malonias vietas, mylimus gimines. Jxjs ke
liausite milžinišku vadovaujančiu United States Line laivyno laivu, 
visame pasaulyje pagarsėjusiu puikumu savo maisto, įrengimu ir pa
silinksminimais.
Viskas bus pilnai prirengta iškalno transportaeijai jūsų partijos ir 
taipjau bagažo pilnai iki jūsų kelionės vietos Lietuvoj.

PIRKITE ROUNJ) TR1P TIK1ETUS
Del pilnų žinių kreipkitės prie

JOHN J. ZOLP
45519 So. Paulina St., Chicago, UI.

Arba jus galite gauti visas smulkmenas nuo savo vietinio laivakorčių 
agento, arba rašykite tiesiai

United States Lines
U0 So. Dcarbvin St., Chicago. 15 Broadnuy, New }ork City.

■ . /

/

Mes patiekiame karšto vandens ar garo šildytuvus, 
pilnai suvedant į namus, ar parūpinant vien medžiagą. 
Jeigu jus patys norėtumėt įsivesti šilumą, tai mes pasko
linsime jums visus įrankius, visai dykai, taipjau parūpin
sime jums jūsų namo pieną, kas padarys įvedimą šilumos 
visai lengviu darbu, ir jeigu jus seksite musų nurodymus, 
tai mes garantuosime kaip musų medžiagas, taip ir jūsų 
darbą.

Ar jus patys įsivesite šilumą, ar mes ją įvesime dėl 
jus, jus visuomet susilauksite tų pačių geriausių pasekmių. 
Patogi, veikli apšildymo sistema, užtikrinanti pilną pato
gumą šalčiausiame ore ir už didelį sutaupimą ant jūsų 
pilno darbo. Kiekvienas šildytuvas, kurį mes parūpiname 
yra garantuotas, kad apšildys jūsų kambarius iki 70 laips
nių šilumos net ir šalčiausiame žiemos ore, nekurenant pil
nu smarkumu.

Sol Ellis&Sons,i2i
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES 

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St. 
Telephones: Victory 2454-55-56 Phones: Lawndale 2454; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Vakarinėj Pusėj State Gatvės. 

Kartą Kostumieris—Visuomet Kostumieris.
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Tarp Chrcagos 
Lietuvių

Černovo paskaita
šeštadienį, balandžio 20 die

ną, Viktoras Čcdnovas duos pa
skaitą tema “Nacionalis klausi
mas ir jo ekonominis pagrin
das.” Paskaita rengiama Mir- 
ror Hali svetainėje, 1140 North 
VVestern Avė., prie kampo Di- 
vision street. Černovas yra pui
kus lektorius, vienas geriausių 
žinovų kalbamo klausimo. Lek
cijas jisai išguldinėja labai įdo
miai. Ateikite visi pasiklau
syti. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Rep.

Vietos lietuviai turėtų remti 
tą Kareivių Draugystės vakarą, 
nes iš sukeltų pinigų bus tai
somi nauji papuošimai karei
viams. Tad kas norite maty
ti kareivius naujais papuoša
lais, tai paremkite vakarą atsi
lankydami, ba kareiviai dirba 
ne juokais.

Kitą pramogą Lietuvos Ka
reivių Draugystė rengia 11 die
ną gegužės mėn. Lukšto svetai
nėje. Bus laimėjimas serijų, 
kurios dabar yra platinamos ir 
kurias visi noriai perka, ba y- 

I ra šešios geros dovanos.
K. P. Deveikis, rašt., 1518 S. 

43th Ct., Cicero, 111.

Roseland
žinios.

Oak Forest

Cicero
Draugystės Lietuvos Kareivių 

istoriškas susirinkimas.
''Balandžio 21 dieną, t. y. sek

madienį, 1 valandą po pietų 
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
.bus paskutinė proga vyrams 
amžiuje iki 45 metų įstoti į šią 
draugystę. Įstojimas bus tik 
vienas doleris asmeniui. Dau
giau to nebus.

Su pradžia šių metų drau
gystė pradėjo ne juokais bruz
dėti. Per pirmuosius tris mė
nesius įstojo 25 nauji nariai.;

14 d. balandžio, prieglaudos 
vedėjo rupesniu, aplankė šios 
įstaigos įnamius Illinois polici
jos reservų Ibenas, kuris per 
dvi valandas grojo įstaigos įna
miams.

Balandžio 13 dieną mirė čia 
lietuvis Juozas Tamkins, kuris 
sirgo reumatizmu kojose. Mirė 
išbuvęs antrus metus įstaigoje.

Iš laikraščių skaitytojų ap
lankė Joną Rusteiką jo pažįsta
mi. Jį ir mane sušelpė $2. P- 
nai Wm. J. Kareivai .paaukavo 
$1.50. Už jų mielaširdystę. — 
aplankymą ir aukas — tariame 
širdingą ačiū, velydami jiems 
didžiausio turto — sveikatos ir 
laimės. Joseph Lapinskas, Ward 
39, Institution, Oak Forest, 111.

šai tas pavasaris. Prie tari li
gi žmonės pasakoja, kad dievas 
baus žmones šalčiu. Jiems pa
aiškinta, kad žiemos laiku bu
vo šalčio žiemiau zero, bet die
vas negalėjo visus nubausti. 
Tar ir dabar negalės nubausti, 
nors trigubai butų šalčiau.

žmonės kito nieko nežinoda
mi, Ibet matydami, kad nekurie 
kenčia vargą, aiškina, jog die
vas juos baudžiąs. Klausimas: 
kodėl jis nebaudžia pasiturin
čių žmonių? Žiemą buvo dau
giau bedarbių, pavasarį pradė
jo gauti darbų laukuos dirbti.

Pullmane karšapėje 
sakoma, ne tiek, kiek 
dirbdavo. Mat, dabar, 
gerintomis mašinomis,
ne tiek daug darbininkų, kiek 
reikėdavo kitados. Bet seni 
darbininkai, kaip diibo, tai ir 
tebedirba. Jiems kai kada, duo
da ne visas dienas savaitėje

dirbti. Bet daugelis daibinin- 
kų apsigyvenę ant vietos, nie
kur nevažiuoja ieškoti darbo, 
nors ir ne visas dienas jiems 
duoda dirbti savaitėje.

Pulhnano prekių vagonų dir
btuvė stovėjo keletą metų tuš
čia. Nieko joje nedirbo. Da
bar dilba apačias prie pasažie- 
rinių vagonų. Darbininkų dir
ba daug mažiau, negu dirbo 
prie prekių vagonų. Kompani
ja, turėdama tokias dideles dir
btuves tuščias, Šumane nors 
truputį joje dirbti. Kol Pull- 
mano dirbtuvėse dirbo daugiau 
darbininkų, čia gaudavo vieti
niai apsigyvenę žmonės darbus. 
Dabar sumažėjus darbams, kai

kurie apleidžia Pullmaiią ir va
žiuoja diribti į didmiestį. Pa
žinojau keletą daibininkų, ku
rie buvo išdirbę Pullmane po 
desėtką metų; dabar apleido 
Pullmaną, dirba didmiestyje.

Pullmane yra pastatyti gyve
nami namai. Daugiaus juose 
gyvena lenkai. Pro juos eida
mas nžgirsi kalbant lenkiškai. 
Vienas lenkas pasakojo man, 
kad jų kunigas pasakė per pa
mokslą, jog “platinkitės,” nes 
jums pasiseks užkariauti Ame-

riką. Tarp lenkų kunigų ir bal- žin kuri iŠ šiŲ “teorijų” teisin- 
ševikų yra skirtingos nuomo- gesnė? Tai palieku spręsti skai- 
nės šiai šaliai užkariauti. Ka- tylojams. Prūdelis.

dirba, 
kitados 
su pa
veikia

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

Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutas

Užtai visi ir visur tik ir kal
ba ir teiraujasi apie Kareivių 
draugystę.

Draugystė gerai sustiprėjo, 
ir uniformų skyrius puikiai pa
sirodė Velykų naktį bažnyčioje, 
(ial totlel susirinko labai daug 
žmonių ir surinkta aukų daug.

Tą pačią dieną, kurią susi
rinkimas Įvyks, tai sekmadienį, 
balandžio 21, uniformų sky
rius duoda vakarą bažnytinėje 
svetainėje. Bus vaidinimas, o 
po to šokis prie geros muzi
kos.

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

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

1929 m. Balandžio
17 d. Detroit, Mich.
19 —< Cleveland, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

1929 m. Gegužes
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.

New Britain, Conn.5
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.
16 — Montello, Mass.
19 — Lowell, Mass.

(po piet)
19 — Lavvrence, Mass.

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

1929 *n. Birželio
1 — Hartford, Conn.
2 — Nevvark, N. J.

— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scrantoh, Pa.
— Mahanoy City, Pa.

5
8

12
14
16
18

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinūs Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 4Sth SI.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Blue 
Ribbo 
Malt 
Extra£&

Full 3 ibs. 
the Most 

and the Best!

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

šviežios skintos gėlės 
kiekviena rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0038

Jei nori išmokti 
gerai rašyti įv 
nusipirk typewritorj n

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 ........................
Pure boiled Unseed...
Oil, galionas ...............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwel! St.

Lafayette 4689 
PRĮSTĄJTOM VISUR

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. lx)uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

$4.98
ply, raudo-
$1.98

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

•r:
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Kitas Komitetas Vaidins Baltežj “Bailiam daktare
ss&g

Susitvėrė Komitetas!

VAJUS

Pilnai

ka<l dauguma Peoples

as
West Sidės išsikėlė

pervedimui

24 Mėnesiai
YtU0W

King Malevų ir Varnišių produktas

jums tai apsimokės

KAD

Street, 
Street.

Pan., 
Seretl., 
l'Stn. 
iki 6.

Ir kada 
rado šito- 
Holcbauer 

paplūdęs
šeidu

Utarn.
Ketv.. 
Hub. 
iki 9 
Nrd.

gatvės 
didelį ir 
nuosava

Progresyviai ar 
chuliganai

Kaip tos Garsios 
Senos Belgijos 

Rugynės 
Duonos

’* ir “The 
kurie vai-

figura, su jo dvidešimties kojų 
šokimu pro langų, ir jo keturias 
dešimties kojų šokimu į Athos, 
Porthos ir Aramis rankas, kaip 
jis nepamainomai sugeba tą.

lempos 
neparduo
damos už 

pinigus

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

Padarys tai, kad jūsų rakandai išrodys 
visiškai kaip nauji

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tur bu-t visiems yra žinoma 
kaip begėdiškai moka komunis
tai save perstatyti visokiais ne-

Tuoj apleis 18-tos gatvės 
koloniją

Peoples Furniture 
Kompanija

VIDURIU TONIKAS 
VISIEMS Biskis enamelio — šepetukas

ši kompanija gal būt kiek 
vienam Chicagos lietuviui žino 
rr.a yra, kad ši pirklybinė įstai 
ga, kuri užlaiko didžiausias na 
mams reikmenių krautuves — 
vieną 4177-83 Archer Avė., t 
kitą 1922-32 So. Halsted St. — 
j trumpą laiką rengiasi padary 
ti žymių permainų.

Ne.užilgc 
krautuvė 
dailų 
namą

Pavasario Laikas Yra 4™^;^ Laikas
- Keli transferiai ir biskis laiko — Padarys 
tikrus stebuklus! ’ ' ,

Ounmetal užbaigimo moderni* 
tin? koja. gražio* tikro kry- 
Malo onyx bolėn ir stulpe
li*, gražiui* dezaino ran- 
kienukėn, nu a t a t o m a 
lempa uu puikiu ran- 
kornl* paniiitu ir !&• 
Hiuvinėtu iieidu.

Mm esame.
Meni Išdirbėjai A
1 r perkupėlai ■
vyru Ir mote- ■
rn gatavų de- ■ '
vėjimiii dra- R
liližiii, dabar M N
pardavinėjame M
liesini publi- %
kai aid Imiiii 
k ėjimu. w|. i

Specialis Pasiūlymas
Tik trims dienoms

Kompanija. .teiravosi pas Chi
cagos lietuvius, kurioj koloni
joje butu labiausia pageidauja^ 
ma šiai krautuvei apsistoti, tai 
pasirodė, joge i Marquette Par
ko lietuviai daugiausia balsų 
davė, idant krautuvė butų ati
daryta tenai.

Douglas Fairbanks

Matę vieną Douglas Fair- 
banks inspiruojančių dramų 
filmą, tūkstančiai paveiktų 
žmonių grįžo į jų dienos gyve
nimą žibėjimu akyse ir nauju 
jausmu širdyse, pasirįžusių ko
voti prieš monotoniškai nuo
bodų gyvenimą.

Tai yra dėl to, kad Fairbanks 
uždega ambiciją, sukelia norą 
manyti, jog vyras niekad nenu
galėtas, kol jis pats prisipažįsta 
tai, ir jis pats tai pergyvena įsi
tikinimą, kad jis buvo vadina
mas “populiariškiausiu pasauly 
vyru.“

“Reguliariškai valgyk, regu- 
liariškai valandas miegok, 
mankštinkrs, dirbk ir žaisk tam 
tikrą nustatytą laiką ir įgyji 
darbui miklumą,” jis sako. As
tuonias valandas kiekvienąnak- 
tį miegoti yra jo sistemai ganė
tina.

“Nejau Tamsta nevalgai sal
dumynų?” Eleanor Packer ne
senai paklausė “Doug,” besau- 
godama jį geriant puodelį arba
tos be grietinės, citrinos ar 
cukraus.

“Taip, valgau,” jis atsakė, 
“Kai jaučiu noro ir kai mano 
svoris nukrinta žemiau norma- 
liško. Per daug saldumo sutin- 
gina, ir nei vienas negali pirmyn 
pažengti šiomis greitomis judė
ti dienomis.”

“Aš gaunu daugiau malonu-

Man, kaip reporteriui 
gaila 
nes 
draugingi 
susitikti, 
nieriai ir 
labiau susirūpinę prarasdami 
šią gražią ir erdvę krautuvę, 
kuri sutraukdavo didelį skai
čių pilkėjų iš visų dalių miesto 
ir kuri nušviesdavo visą bloką; 
kai ji išsikels, vietiniai biznie
riai labai pasiges jos. Taipgi 
ir šios kolonijos kostumeriai, 
kurie mėgo kalbamą krautuvę 
lankyti, dabar turės toliau 
vykti.

Peoples Furniture kompani
jos žmonės yra pastovus bizny
je ir nori pastoviai gyventi vie
toj. 18-tos gatvės kolonijoj 
Peoples Furniture Kompanija 
įsikūrė 1916 metais atidaryda
ma tik mažą krautuvėlę. Bet 
savo pastovumu ir mokėjimu 
pirkly bą vesti ji per 13 metų iš
augo j didžiausią lietuvių kor
poraciją Amerikoje. Nors jiems 
įgal būt yra gaila apleisti šią 
koloniją, bet jie turi keltis, 
kaip man rodosi, dėl sekančių 
priežasčių.

Viena — kad dabartinis tro- 
bėsis labai senas ir ne visai tin
kamas moderniškai krautuvei, 
antra 
Furniture Kompanijos kostume 
rių iš šios kolonijos, iš Bridge 
porto ir 
i naujas kolonijas, i Pietvaka
rių miesto dali. Tai <lel šių 
priežasčių tur būt Peoples Fur- 
ni'ture Kompanija savo krautu
vę turi kelti į Marųuette Parko 
apielinkę.

Nes kada Peoples Furniture

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

PAVILIONIS HARDWARE
Malė vos, Aliejai, Vamišiai, Stiklai ir 1.1.

6825 So. Western Avė.
Tel. Prospect 8816

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

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 

t| I reikmenys ir plum- 
Įjį Į F bingas.

Parduodame ir įve- 
I dame namų apšil- 
1 dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

. boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

yra vaistas visiems. Jis pilnai išvalo 
vidurius, švelniai pašalina sukietė
jimą ir todėl nesilpnina, atsteigia 
apetitą ir atjauna kraują. “Fort 
Wayne, Ind. Vas. 15. Triperio Kar
tusis Vynas atjaunino mane. Tai 
tikras vaistas nuo vidurių negalių. 
Serrando Barrientos'...............
Pa. Willow St. Vas. 12. Mums labai 
patinka 
Mrs 
tiekose. Nemokami sempeliai iš Jos 
Triner Co., 
Chicago, III

štai ir dabar rusų laikraštis 
i“Razsviet” paduoda tokią žinią, 
i kad andai New Yorke vengrų 
i darbiu i nlkišk ame kliube, 79-toje 
(gatvėje, Trockio šalininkai ko-

labai 
, kad taip toli ji keliasi, 
Peoples žmonės yra labai 

ir malonus tankiai 
Bet ir apielinkės biz- 
jų kostumeriai dar 

susirūpinę

Betas ir nepaprastas pilnas apynių sko
nis rugynėje duonoje, padaromas Belgijos 
valstiečių, yra tikrai galimas su Wenner- 
sten’s, kadangi musų patentuotas proce
sas užlaiko tikr?.’! skonį kiekviename šio 
riebaus malt extrakto kene.

Vienas garsus daktaras rašo, kad 
vargu rastum bent vieną žmogų, 
kuriam nereikėtų laiks nuo laiko 
išvalyti vidurius, net ir tada, kai jo 
viduriai gerai veikia. Todėl

to mitingą prieš išvarymą Troc
kio iš Rusijos. Bet svetainėn 

jįsibriovė 40 komunistų, Stali
no šalininkų, ir užpuolė trocki
nius, paleisdami darban peilius, 
rimbus ir' kitokius įnagius 
“proletariato diktatūrai” gyve- 
niman vykinti.

Kilo baisus mušis 
pribuvo policija, lai 
ki reginį: Trockis tas 
gulėjo ant grindžių 
kraujuose; jis buvo nuvežtas li
goninėn; j o;1 padėtis esanti be- 
viltė. Trockistai Nikolai Kiss 
ir L.. Fenis, pramuštomis gal
vomis, buvo nuvežti taipjau li
goninėn. Platformėje surinkti 
aštuoni išmušti dantys, taipgi 
rasta keletas rimbu ir kitokiu L v
Įnagių. Policija areštavo pen
kiolika Stalino šalininku.

lai matote koks tų “progre
syvių” progresas. Pasvarstyki
te kas tie komunistai yra — 
progresyviai, ar. chuliganai?dešimtas Douglas Fairbanksui, 

Aliau Dvvano direktuojamas 
veikalas.

Kiekvienas Fairbankso pa
veikslas yra puikiausias, orga
nizuotai sutvarkytų artistų ir 
mechaniškai išleisti puikiai pa
veikslai. Tas vyras turi genia- 
liškumo sukurti ir organizuoti 
dramatiškus, artistiškus ir me
chaniškus efektus ir detališku- 
mus. To viso studijos ir pa
veikslų pagaminimas nugabena 
į kitus pasaulius. Kitose indus
trijose jo talentas bizniui vesti 
jį pastatytų greta su tokiais 
lyderiais, kaip Mr. Gary, Mr. 
Schvvab, ar Mr. Otto Kahn.

Pavyzdžiui, imkim “The 
Iron Mask.” Norėdamas užti
krinti, kad paveikslas atatiktų 
tikrenybei, dvasiai ir visoms 
Francijos istorijos smulkme
noms, Fairbanksas iš Francijos 
parsigabeno įžymiausią gyve
nantį autoritetą šiuo laiku, 
Maurice Ltdoir, veteraną piešė
ją, kurio vardas yra žinomas ir 
skamba skersai pasaulio, piešti 
kostiumus ir papuošalus. Ką 
pasaulis žino apie Durnas, 
D’Artagnan, Athos, Porthos ir 
Aramis, apie Richelieu,ir Louis 
XIII teismus ir Louis XIV 
daugumą piešinių ir iliustracijų, 
kurias Mr. Leloir šioj Francijos 
istorijos epochoj. Joks Durnas 
atvaizdavimas be jų bevertis.

Į jo draugų grupę, kurie tele
grafavo sveikindami didžiojo 
veikalo “The Iron Mask” gam
intoją, jis iš Hollywoodo tele
grama atsakė:

“AŠ LABAI PATENKIN
TAS, KAD NEW YORKAS 
LABAI DOMISI IRON MAS- 
KA IR TOKIO DĖMESIO 
SUSILAUKIA (STOP) VISI
EMS PASAKYKITE 
AŠ LABAI ESU PATENKIN
TAS MANO MYLIMAISIAIS 
LUCKIES, KAIP AŠ PATS 
LINKIU BŪDAMAS. NEW, 
YORKE

DOUGLAS FAIRBANKS.”

Pral. Krušas, adv. F. P. 
Bradchulis, pp. S. Kodis, N. C. 
Krukcnis ir V. M. Stulpinas 
praneša, kad šv. Jurgio svetai
nėje balandžio mėn. 5 d. susi
darė “laikinas komitetas” Lie
tuvai šelpti. Šis komitetas šau
kia sekmadienį balandžio m. 
21 d. 2:30 vai. po pietų viešą 
susirinkimą paminėtoje šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32 
Place ir Auburn Avė-, Chicago, 
III., tikslu apsvarstyti Lietuvos 
šelpimo planus ir išrinkti nuo
latinį komitetą. Norima, kad i 
susirinkimą atvyktų žmonių ir 
iš tolimesnių kolionijUg Jkaip lai 
Mihvaukee, Barine, VVaukegan, 
Bockford ir t. I.

Pranešama taip pat, kad Li- 
thuanian Chamber of Commer- 
ce savo susirinkime hal. 10 d. 
nutarė paaukot badaujantiems 
Lietuvoje $100.00.

) Halsted 
persikels j 

keturių aukštų 
Mar<| uette Parko a/pielin- 
adresu 2530-10 W. 03rd

RYT0J

DIDELIS
DEL NAUJŲ X 

KOSTUMIERIŲ!
Kad supažindinti musų naują namą su 
tūkstančiais naujų drabužių kostumierių 
ant išmokėjimo, rnės pasiūlome šią gražią 
čia parodytą ir aprašytą tempą už 45c 
imokėjimo ir 50c i savaite-^tai yra že
miau negu mums patiems kainuoja.

Bridge ar Junior 

LEMPOS^Art. Stasys Pilka antradienį visiškai mus apleidžia. Bet 
sekmadienio vakare pamatysim jį paskutinį kartą mums vaidi
nant “Birutės” parengime Eighth Street teatre. Art. Stasys 
Pilka yra taip pat “Bailaus daktaro” režiserius.

Populiariškiausias 
Pasauly

«■ ' ■

kaltais avinėliais. Ypač dabar inunistai buvo surengę protes
tai puikus sezonas jiems vadin
tis progresyviais, kad tik pri< 
siiplakus prie geraširdžių -žmo
nių ir iškaulijus iš jų sunkiai 
uždirbtų centų. Ir kiek žalos 
ir visokių humbugų jie yra pri
darę. Bet jų akys yra geros 
ir gėdos nebijo.

;.k-:

Kovo 27 d., 1929 m., Sanda
ros kliubo svetainėj, 3331 So. 
Halsted St., Chicago, UI., susi
tvėrė šiaurės Lietuvai šelpti 
Komitetas po glebu A. L. rl\ 
Sandaros. Ir tapo išrinkta val
dyba. Garbis Pirmininku San
daros centro Pirmininkas adv. 
Nadas Rastenis, Veikiantis pir
mininkas IŠ1. K. Grišius, 3 vice
pirmininkai: K. Rugis, iM. Biek
ša ir Petronėlė Petrai lienė, 
rast. V. F. Andriulis, ižd. l)r. 
A. Zimcntas. Valil\ ha savo po
sėdžius laikys kas penktadienį 
<8 vai. vakare. Pereitą penkta
dienį valdybe s susirinkime ta
po nutarta regli masini susirin
kimą su programų 17 d. gegu
žio Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. V. F. Andrulis.

Gaila, kad veikiama taip siau
rai partyviškai. šelpimo dar
bas neturėtų būti partijos “glo
boje. ” Red.

Veliju IVoples Furniture 
Kompanijai gero pasisekimo 
naujoj kolonijoj. A. K.

(Bile kurios spalvos) ............ ......................................
114 colio tikras “Diamond” į ruberį įsodintas šepetukas 
Setas Rakandų Transferių (gražiausių spalvotų kvietkų 

pervedimui ant rakandų) ....................................

FELDMAN’S
544 Roosevelt Rd.

A Northwe«t Corntr Clinton St. and RooMvalt Rd. 
Thre* Blocks West of Štai 

E«»t of Halstt

mo rūkydamas Lucky Strike 
skanumą, nei kitus cigaretus,” 
Fairbanks nesenai sakė kitam 
savo draugui. “Jie yra leng
vesni mano gerklei ir kvėpuoti. 
Del to aš ir rukau tik Luckies. 
Paspraginimas iš tikrųjų man 
daug reiškia. Mano paties paty
rimu patikrinu, kad paspragini
mas išima visus blogumus ir 
dargi padvigubina skonį.”

Gimęs Denver.Colorado, 1883 
m. ir principalinį mokslą baigęs 
Jarvis Military Academy, Den- 
vere dešimties metų amžiaus 
būdamas pamaži familiariškai 
pasakojo Shakespeare, it vete
ranas artistas.

Septyniolikos metų sulaukęs, 
kai šeima persikraustė į New 
Yorką, vaikas tapo Shakespear- 
ean Repertory Company Frid
riko Wardo nariu, bet tai buvo 
ne nekvalifikuotumo pažymys. 
Jis nusigavo į Harvardą keletai 
mėnesių pasimokyti ir poilsis 
jam suteikė geresnę progą grįžti 
1901 m. į sceną. J 
“Hawthorne of the U. S. A.,” 
“Frenzied Finance,” “Ali for a 
Girl,”“A Gentlemanfrom Miss- 
issippi” “Officer 666,” “The 
New Henrietta,” ir t. t. Jo pas
kutinis scenoj veikimas buvo 
“The Show Shop,” teatralinio 
gyvenimo M. Cohano komedi
joje.

Sulaukęs 31 metų amžiaus, 
jis buvo vienas aukščiausiai 
kainojamų figūrų Amerikos 
scenoje. Kovo 28 d., 1920 m. jis 
vedė Mary Pickford. Tai jau 
keturiolika metų, kai jo balsas 
girdėtas scenoje.

1924 m. David Wark Griffith 
kvietė Douglas Fairbanks, mo
kėdamas $2,000 per savaitę, 
vykti į Hollyvvood, ir kontrak
tui pasibaigus, Fairbanksas su
organizavo savo nuosavą ben
drovę ir pagamino: “The Black 
Pirate,” “The Thief of Bag- 
dad,” “Robin Hood " 
Three Musketeers,” 
dinti visuose pasaulio kraštuose.

Ir dabar “The Iron Mask,” 
jo antrasis veikalas nuo nemir
štamo romanso “Durnas.” Tai 
atviras sekretas, kad D’Ar
tagnan yra Fairbankso budo 
skonis, ir toji mikli, lanksti jo

Viso

Viskas už 25c

Ketverge, Pčtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 18,19 ir 20
1 — % paintės Lyk-A-Lak Enamelio. (Išdžiūsta į 4 valandas). Nkl,inane

Pittsburgh
.Trinerio Kartusis Vynas 

Noak”. Bandyk ji! Visose ap-
1383 So. Ashland Avė

MALlliOl’

KING
PAINI PRODUCTS,

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St 

kampas Halsted St. 
TEL. MONROE 0454



——

<
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis jaunuolis — 
banko prezidentas
Jonas Gražulis, 18 metų, gy

venąs 1527 S. 50th avė., Cicero, 
tapo išrinktas prezidentu nau
jai organizuoto Cicero Junior 
State banko laike vakarienės, 
kurią davė senesnėj i įstaiga, 
būtent Cicero State bank.

Kiti valdininkai išrinkti šie: 
John Janoskey — vice-prezideri- 
tu, Keneth Flangan — kasieriu- 
mi, Harry Servvat, George Cer- 
vinka ir ėdward Žilvitis — ka- 
sieriaus padėjėjais. Tarpe di-

Spe< ialiatas gydyme chroniškų ir nauju li
rų. jei kiti negalėjo jutnia išgydyti, ataflan- 
kykit paa mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
maa atidengs jūsų tikri) ligą ir jei aš apel- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jutus sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išėgzaminavlmo—kas jutai yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILI.INOIS

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Liūdnos Metines Sukaktuvės

Elena J. Palekas
Mirė Balandžio 20 d. 1928 m. Palaidota Šv. Kazimiero kapi

nėse. Metinių sukaktuvių Šv. Mišios atsibus šeštadieny, balandžio 
20 d., 8-tą vai. ryte, Nekalto Prasidėjimo P. M. Bažnyčioj, Brighton 
Park. Širdingai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti šio
se pamaldose. ’ ..1

Nors jau metai laiko prabėgo nuo tos liūdnos dienos, bet mu
sų širdyse brangi dukrelė palieka neišdildomą atmintį.

Liekame nubudę
PALEKŲ ŠEIMYNA.

rektorių yra šie lietuviai: An- 
thony Miliauskas, Tony Butkus 
ir Joseph Vaicunas, Jr.

Chicago Stadium
Vadinamas 101 Ranch Wild 

West Show and Circus, kuris 
sutraukdavo tūkstančius chica- 
giečių į Stadiumą (1800 blokas 
West Madison st.), užsidarys 
balandžio 21 dieną. Tie, kurie 
matė šią. parodą, sutinka su 
nuomone, jogei tai yra didžiau
sia paroda ir pramoga, kokia 
kada nors buvo duota Chicago- 
je. i

Be numerių, kurie vadinami 
Wild West numerių, Harmon, 
inanadžeris šios parodos, suda
rė dar 60 numerių. Visa tai su
jungta į puikų programą.

Chicagos naujame stadiume 
telpa 20,000 žmonių. Vertėtų 
kiekvienam pamatyti naują sta
diumą, kaip šį nepaprastą cir
ką, v

,Roxee Teatro 
Kontestas

Kontestantams patėmijimas.

Su lyg iki šiol prisiųstų teat
rui užvardinimų išrodo, kad ne- 
kurie kon teškintai nevisai aiš
kiai suprato šio kontesto rei
kalavimus. Vieton to, kad pa
rinkus—sugalvojus tiktai lietu
viškus ir kitataučiams lengvai 
ištariamus vardus, n e k u r i e 
žmonės prisiunčia grynai ang-

JUOZAPAS KAZLAUSKAS
Sirgęs 2 sąvaites

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 17 dieno. 2 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukės 55 
metu amžiaus, gimęs Miela- 
čiu kaime, Kurtuvėnų parap., 
Šiaulių apskr. Paliko didelia
me nubudime moterį Julijoną, 
dukterį Julijoną 20 metų, sū
nų Vincentą 18 metų, 2 sese
ris Lietuvoje, vieną Ameriko
je, du brolius Lietuvoje ir vie
ną broli Amerikoje ir kitus 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3218 S. Wallace St.

Laidotuvės ivyks Balandžio 
22 dieną, 8:00 valandą ryte, 
iš namų į švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kazlau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Sūnūs. 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

liškus užvardiniinus, kaip tai: 
Bridge, Star, Sky, Center. Mat, 
jų manymu, tokie angliški var
dai yra trumpučiai ir labai 
lengvus lietuviams ištarti.

Tai yra klaidinga. Šis kon- 
testas yra skelbiamas, kad iš
rinkus teatrui lietuvišką vardą, 
o ne anglišką. Todėl angliški 
užvardiniimai nebus skelbiami 
kontesto pranešimuose.

Konitestantai privalo turėti 
omeny dar ir tai, kad į lietuvių 
globojamą teatrą lankysis ne- 
vien tik lietuviškoji publika, 
bet ir kitataučiai, gyvenantys 
Bridgeporte ir jo apielinkėse. 
Todėl ir teatrui vardą reikia 
parinkti-sugi(lvot|i tokį, kuris 

butų reikšmingas lietuviams, o 
kitataučiams gražus ir lengvai 
ištariamas.

Nėra abejonės, kad lietuvių 
kalboje yra tikrai gražių var
dų, kurie tiktų užvardinimui 
naujo lietuvių teatro, tik rei
kia jų ieškoti. KontestantaiI 
Nepatingėkite pavartyti žody
nus ir ‘‘palaužyti” savo galvas.. 
Taipgi neužmirškite, kad pir
mas prizas yra $200 teatro Še
rais.

JUOZAPAS BALKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 17 dieną, 3 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 67 
metų amžiaus. Netikėtos mir
ties liko užmuštas dirbtuvėj, 
Blue Island, III. Paėjo iš Lie
tuvos Raseinių apskr., Batakų 
valsčiaus. Gauraičių kaimas. 
Paliko dideliame nuliudime sū
nų Amerikoj, nežinoma kur. Ir kaip girdėta daugiau Lietu
voj moterį, vaikus ir gimines. 
Buvo narys Harvt'v Lietuviui 
Amerikos Kliubo, Harvey, III. 
ir Sv. Juozapo draugystes, 
Harvey, III. Kūnas pašarvotas 
randasi 513—154th PI., Phoe- 
nix, III.

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
Balandžio 20 dieną, 9 vai. ry
te, iš namų į Airišių parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Balkau- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai _ kvie
čiami dal^valiti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliud'1 liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Del platesnių žinių atsišau
kite pas Juozapą Samos, 15719 
VVoodbridge Avė., Harvey, III.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir na* 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis araborias 
ir baisa m uoto jas 

Automobilių patarna
vimas teikiama .vi
sokiem* reikalams. 
Modemiška' koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel, Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlus Ir 

Balsaniaotoja*
2314 W. 23rd PI.

Chicago, I1L
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Rakted SL 
Tol. Victory 4088

NAUJIENOS, Chicago, m.
: , _ . . . _ . _ . - _____ - - -

Štai daugiau naujų teatrui 
vardų:

Saulė, Vitis, Nemunas, Litas, 
Arena, Litą, Ramovė, Lietuva, 
Ramuva, Dangus, Aušra, Ramy
bė, Pirmyn, Dailė, Venta, Aly- 
ta, Aukuras, Kipras (vardas 
garsiojo lietuvių dain i n i n k o 
Petrausko).

Siunčiant teatrui vardus, vi
suomet reikia taipgi parašyti ir 
savo pilną vardą, antrašą ir die
ną, kada laiškas išsiunčiamas.

Laiškus adresuokite: Theatre 
Building Corporation, 819 W. 
35th St., Chicago, III.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškos Kapines. Lotų 

savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimų įvyks septintadie- 
ny balandžio 21 dieną, 1929 m., 
Mildos svetainėj, 3142 S, Halsted 
St., 1 valandą 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.
■■ ................................ — 11 *" l..........................— ■■ ...........

Universal Restaurant
Musų virtieniai, _
dešros ir kopūstai 
primena mamytės Ltejri-Jį x a

.aitriu. NU^žĄjl
A. A. NORKUS. .av.M^~Jzg| 
750 West

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė 
3103 South Halsted Street 

jTelephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegei Pennsylva- 

nijoj.

Jau 16 metą kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei- 
< kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
įoi vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir tolirejrystę. 
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. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
mažą dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele 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, cik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

. OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avc. ir 805 E. 47 SI.!
Phone Kensvood 1752

) ' /
■—...... .................................... .... .........................................................................................................................................

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę' “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. Tikietus 
galima gauti Naujienose, Universal 
State Bank, Metropolitan Bank ir 
pas visus Birutės narius.

— Birutė.

Draugystės Lietuvos Gojaus svar
bus mėnesinis susirinkimas atsibus 
Nedėlioj, Balandžio (April) 21 d., 
1:30 vai. po. pietų, A. Bagdono sve
tainėj, 1750 So. Union Avė., kampas 
18-tos gatvės. Visų narių atsilanky
mas yra labai reikalingas, nes tu
rime svarbių reikalų užbaigti ant 
šio susirinkimo. Bukite laiku.

—Valdyba.

Brighton Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia 
dideli ir puikų balių Subatoj, Ba
landžio 20 d., 1929, Lawler Hali, 
3929 W. Madison St. Pradžia 6:30 
vai. vak. Kviečia Komitetas.

Lietuviai Gydytojai

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 „

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Cfiirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. ChlcSKO, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASHM

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
fCorn. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 19—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
r CHICAGO, ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

tel. Vun Buron 5S58

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sulte 20(1 1571) Mllwaukee Avc.
Tol. Brun»wick 0624

Valandos: nancdčliais, scredomiH ir pfitny- 
čiontis 2—O vak. Nedėlioj pagal nutarimą. 

Auburn Tark Hospital, 451 W. 7Hth 1’1.
Tel. Hadcliffo 1000 

Utnrninkais, ketvergais ir subatomia 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street 
CHICAGO. ILL.--------------- --------------------- n—

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

DR.A.LYUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidenciją:
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 R380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuviai Gydytojai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO,% ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 782G 
RezH 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8201

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
---- --- __________________________ ,

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomiu Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1J45 Milvaukee Avenue

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

Nodėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas r^ctal

Dr. J. W. Behudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi 

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 p. po piet 

Telefonas Canal 0464

DB. HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 2S 
metu* kaipo patyrę* gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatbišauk*. tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8823 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlionric nuo 9 iki 12 ryto

✓

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

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

-------0------

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd SL

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

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

a. Tolis
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedilio ir 
Petnyčios.

i.< ............ ................... -■■■——————n

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurnriestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE JBLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washinprton and Citfjrk St« 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 96*0

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
TeL Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A, Petroshius Peters)- 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 • 

Gyvenimo viėta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 3697 

8315 So. Halsted Street

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo Ikkalbutna. Išsimokink Kra
žiai rašyti ir kalbčtl angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buron St.. 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki O-tos. Užeirašykit dabar I

Business Service
Biznio Patarnavimas

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 
darbą mieste; Kedzie 5111.

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA

Nereikia Expericnce
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta i trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit.j ši
tą bizni. Uždarbis nuo $5000-<jtt0000 
ar daugiau į metus, tai majfausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
įdegs.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Šauk I’hone State 5018

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.
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C L A S SI F I EDA D V E R T I S E M E N T S
Business Service

Bi znioPatarnavimas
“ŲUALITY” plumbingo ir apšil

dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kai.nuo- 
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus matus ir didelius. 
Taipgi taisau aeauu. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu vaskola ant namu.

JOHN J. MEZLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

Financial

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATBONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

VLSI Įrengimai bučernės, groser- 
nės, labai pigiai. 6459 So. Kedzie 
Avenue.

PARDUOSIU pigiai už pinigus val
gomojo kambario setą, 2 kaurus 
8'4x10’/^, drabužius, vietrola, siuva
mą rųašiną, virtuvės rakandus ir ki
tokius atskirus rakandų šmotus, ir 
t. t. Visi geros kokybės ir gerame 
stovyje. DAPSON Apt. 2A.

6956 Jeffrey Avenue

PARSIDUODA pigiai fikčeriai gro- 
sernės ir delikatessen, viskas kaip 
nauji. Turiu parduoti greitai, nes 
apleidžiu Chicagą.

2862 W. 88th Street

PARDAVIMUI 2 misinginės lovos 
su springsais, l-tųos klesos stovyje, 
pigiai. LAWLER, 7935 Woodlawn av.

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.

Automobiles
•28 Hudaon Brougham—cultom oullt $790 
'27 Cbandler coach ....................  $396
'28 E»»ex coupe ------ -------------------- $350
*28 Pontiac Landau aea., mažai var

totas —...............——...........    $505
’27 Hudson Brougham, geram stovy $495 
'29 Esnex ..'...............  -...... $550
'25 Dodge Sodan ....... ....,...................... $175
'28 Pontiac Coupe ................................... $450

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Halsted St., Trlangle 0330

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Exchange—Mainai

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtdvė, 1-mos klesos įrengimai ir 
biznis išdirbtas, renda tik $15. Par
duosiu pigiai. 210 W. 57th St.

PARDAVIMUI bučernė pigiai ar
ba mainysiu i automobilių. Fikče
riai geri — biznis pelningas. Randa
si prie mokyklos. Bargenas.

3518 So. Wallace Street

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katessen nebrangiai, vieta gera ir 
pelninga. Priežastj sužinosite vieto
je. 9328 So. Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
delikatessen krautuvė. 908 W. 35th 
PI. Tel. Yards 3239.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 7261

51/6% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

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

RENDON 2 floras 4 kambarių 
flatas ir garadžius už $20. Base- 
mente 3 kambariai už $8. 946 W. 31 
Place.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos. šviesus 

kambarys iš fronto ant 2-rų lubų, 
su prieinama kaina. Atsišaukite J. 
Astrauskas, 2016 Canalport Avė.. 
Chicago, III.

Personai
As m en ų 1 ešk«-

REIKALINGAS partneris i res- 
tauranto bizni, geras biznis, pelnin
gas, bet vienam per sunkus yra at
laikyti. Atsišaukite ar rašykite, 
Naujienos, Box 1078.

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
Įikliai ir upright.

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

PARSIDUODA bučernė ir grose
ris, pilnai įrengtas, geras biznis, par
duosiu pigiai. Ateikit ir pamatykit. 
5129 W. 31st St., Cicero, III. P. 
JERUSH.

Radios

PARDAVIMUI pekarnė, pirmos 
klesos įrengimas ir biznis, viskas 
pigiai. Išvažiuoju ant savo ūkės.

4513 So. Wood Street

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

Lackavvana 6461

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Vamishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento, grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321MR. ZELEZNIK
5201 W. Grand Avė.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Mes skolinam pinigus ant ;l-mo, 
2-ro. ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi- 

čius

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719•

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7Qr1 siskolinti nuo $50 ir augs.

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

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

PAINTER ir paper hanger Imos 
rųšies mekaninkas. šauk Englevvood 
8484 po 6 vai. vakare.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

t

KAM TROTYTI PINIGAI 5
Kad jus galit permainyti save 

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

$2.00 i savaitę $2.00 ' 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

PARSIDUODA Meat Market, ge
ras biznis. 6412 S. Ashland Avė.

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.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musą Išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas •
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted SU

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

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičiųs 
Eighteen Bond A Mortgage Co. 

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

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

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

LIETUVIU 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. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

GROSERNĖ jr bučernė. parsiduo
da už prieinamą kainą. Del infor
macijų šauk Cicero 147.

PARDAVIMUI cigar-štoris ir 
kitų smulkių daiktų sankrova. 
Taipgi sykiu randasi cigarų iš- 
dirbystė-fabrikas. Galiu parduo
ti sykiu krautuvę ir cigarų fab
riką arba vien cigan-štorį.

3310 S. Halsted St.

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.

PAS1SKUB1NK1T KAS NORIT IN
TE LIG ENT1 š K A1 G Y V ENTI

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 natno, Cottages, lotų, bučer
nės, restauranto, arba kas turit ge
rą automobiliu, priimsiu kaipo dalį 
{mokėjimo. Bungalow turi būt par
duotas ar išmainytas šią savaitę, 
kas pirmas, tas laimės.

Šaukit telefonu
Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Na ma i - Žemė Pa r^d a v i m u i
NAUJI TRYS FLATAI

$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 
miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 j mėnesį. Geriausi* invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalovv arba flatų bu
dinki).

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

Keystone 5254

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Herrnitage Avė.

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

S. OSGOOD, 
2231 West Divisioh St, “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47 th Street

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

Drexel 2696.

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

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS 
3327 So. Halsted Street

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

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

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

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

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

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

Chevrolet Vertelgų
. Susivienijimas . 

Gossard Building
Room 301

Rush and Ohio Sta.

RADIO selesmanai reikalin
gi su automobilium, alga ir 
komisas, prospektai duodami, 
rekomendacija reikalinga. Lip- 
sky M u sic & Radio Store, 4916 
W. 14th St., Cicero, III.
,, .z,,,.. ______ —J_____ :—

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs, Gali būt 
tik įstojęs j uniją. Klauskite jani
toriaus. 4643 So. Lake Park Avė.

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

„ ' , , ,   h.—   ■ i

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

Farms For Sale
________ Ūkiai Pardavimui

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

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniŠKas farmos namas, 
flurnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3Vz mylios į 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. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

GERI MAINAI
Turiu 7 lotus labai geroj vietoj 

ir pigius. Mainysiu j 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 privatiško 
ar biznio namo, nepaisant kolionijos. 
Labai pigus taipgi galima pirkti ir 
už cash. Kreipkitės pas Wm. Gri
tenas, 3241 So. Halsted SI. 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 fialų 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. Morgičius tik 
$30,000.00 ant 5 metų 6%. Taipgi 
primalu mažą narną kaipo pirmą 
jrnokėjimą. Kreipkitės pas Wm, 
Gritenas, 3241 So. Halsted St. Tel. 
Victory 5065.

PARDUOSIU biznio namą, pi
giaus negu kainavo pastatymas, ant 
591h St. ir Kedzie Avė. Taipgi pri
imsiu 2 flatų arba bungalovv į mai
nus. Namas yra moderniškas, gra
žus, štoras, 2 flatai 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
tus. Namas randasi geroj vietoj, 
prie didelio teatro ir bankos. Pa
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, III.

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

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN O AKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
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

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių 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 Broadvvay 
Tel. Bittersvveet 6180 / 

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — 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. 51 st St. 

Virginia 1010.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 U9th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
{mokėjimą.

.......B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

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

DARBININKAI reikalingi dėl stok- 
jardų. PULLMAN PIPE and TUBE 
CO., 900 W. 120th St., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos i Wisconsin. Ateikite pas sa
vininką. Peteris, 4357 S. Washtenaw.

PATYRĘ darbininkai reikalingi 
dėl ardymo automobilių, taipgi ir 
taisymui automobilių.

4723 W. Grand Avenue

Help VVanted—Female

REIKALINGA virėja dirbti nakti
mis, 4180 Archer Avė.

REIKALINGA mergina dirbti lie
tuviškoj valgykloj. Patyrimas ne
reikalingas, bet turi būti darbšti. 
Darbas ant visados, su teisingu at
lyginimu. Atsišaukite, Box 1076, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

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

REIKALINGA jauna mergina pri
žiūrėti 2 vaikučius ir lengvą namų 
darbą. Geri namai, reikalinga reko
mendacija. Cravvford 5795.

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, 5138 Wentworth 
Avenue.

PARSIDUODA pigiai du mažai var
toti trokai, vienas tinkamas mupa- 
vimui, o kitas bučernei arba bekar- 
nei, 3601 So. Lowe Avė. Telefonas 
Yards 6966. 
---------------------------------------------------------------------—‘

1926 FORDAS, 2 sėdynių, atrodo 
kaip naujas, $65.00. Ford trokas^ 
1927 m., 6 Keri tajerai, Kerai bčKa. 
Parsiduoda grojiklis pianas, geras 
dėl kokios ištaigos, gerame stovyje, 
$65.00. Phone Blue Island 2051.

J. BAGDON 
134th St. and Woodlawn Avė.

Exch^
MAINYSIU savo biznį, na

melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Business Chances
PardavimuiBizniaj

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemę Pardavimui 

Cicero
2 augštų mūrinis namas 
4 kambarių kiekvienas 

5243 W. 24th Pi., Cicero.

6 kambarių rezidencija
5337 W. 24th PI., Cicero.

GROSERNE ir delicatessen uždėta 
per 25 metus, laimė dėl tinkamos 
ypatos. Daug šviežio tavoro, gera 
vieta uždėt ir bučernę, taipgi ir na
mas parsiduoda žema kaina, štoras 
ir 3 po 4 kambarius flatai, 2 po 5 
kambarius. Savininkas išeina iš 
biznio.

5406 Wentworth Avė. 
Boulevard 1823

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, 2 aukštų namas, 5 kambarių 
flatas ant Storo, 5 karų garažas už
pakaly. Savininkas toj pačioj vie
toj per 9 metus. Kaina prieina
ma.

HAACK,
5600 So. Throop St.

Wentworth 5221

KENDŽIŲ išvažiojiipo biznis par
siduoda su troku, lietuvių kolonijoj, 
išdirbtas biznis per daug metų. Kai
na labai prieinama.

4222 Augusta Street

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

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

PARDAVIMUI groseris ir delica
tessen krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 15 metų, geras biznis. Pardavi- 
ųio priežastis išvažiuoju Į Lietuvą. 
3855 Wentworth Avė.

LOTAS 50X125
19 gt. ir Cicero Avė., Cicero, 

teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Kreipkitės 3860 Ogden 
Avė., ar telefonuokit Crawford 
4100.

Emil Denemark
2—4 kambarių mūrinis nau

jas namas, saulės seklyčia, pla
tus lotas, basementas.
Specialė kaina $9,000
Naujas mūrinis štoras ir 5 

kambarių pagyvenimui užpaka
ly. Karštu vandeniu apšildomi.

Specialia bargenas 
' $11,000

Kampinė murinę grosernė, 
basementas, 5 kambariai. Mai
nysiu ant 2 6 mūrinio, ar bun- 
galow. r

3 augštų mūrinis štoras, 7 
flatai. Mainysiu ant gasolino 
stoties. Veikit greitai.

Mes pastatysim jums naują 
namą ir priimsim seną mainui. 
B. R. Pietkiewicz & Co.

2608 W. 47th Street

Bukite Biznieriais
Aš turiu bizniavą namą ant 71st 

St. 5 flatai po 3 kambarius, štoras 
ir 2 mašinų mūrinis garadžius. Tai 
yra vienas iš geriausių namų ant 
71st St. Parduosiu arba mainysiu.

Antras
Dabar statomas namas, 3 flatai po 

5 kambarius, didelis štoras ir 2 ma
šinų muro garadžius. Viskas bus 
įrengta sulig vėliausios mados, ši
čia yra aukso mainos dėl biznie
riaus, nes šis namas randasi prie
šais Marųuette Parko kampo, kur 
piknikai yra laikomi, iš kitos puses 
yra statoma daug nemažų namų, šis 
yra pirmas biznio namas prie par- 
kių. Parduosiu arba mainysiu.

Trečias
Dabar statomi 2 muro namai. po 

4 flatus, 4-4-3-3 kambariai, 3 maši
nų niuro garadžius įrengta .sulig vė
liausios mados, randasi gražioj vie
toj, prie Marųuette Parko. Parduo
siu arba mainysiu.

Ketvirtas
Turiu 5 kambarių mūrinį bunga

lovv po adresu 6311 W. Bradley PI., 
furnasu apšildomas, sleeping porch, 
2 mašinų medinis garadžius. Parduo
siu tiktai už cash $7,800, įmokėti 
$700 arba daugiau, kitus $60 į mė
nesį. ši vieta yra North Side.

Penktas
Turiu 2 flatų mūrinį namą po 6 

kambarius, 2 mašinų muro garad
žius. Parduosiu arba mainysiu. Pui
ki vieta.

šeštas
5 kambarių mūriniai bungalovv da

bar statomi, karštu vandeniu apšil
domi, bus įrengta sulig vėliausios 
mados, arti Marųuette Parko, tik
tai už cash $7,800, pinigais $1,500 
arba daugiau.

Septintas
Parduodu lota ant Maplewood Av., 

tarpe 70th ir 71st St. 30x125, tik
tai $2,350.

Aštuntas
Lotas 30x125 arti Marųuette Par

ko ant Mozart St., tiktai $1,400.
Turiu daug bizniavų ir rezidenci- 

jinių lotų aplinkui Marųuette Park 
ant kurių galiu pastatyti dėl tam
stų namą, kokį tiktai norėtumėt. 
Bile kokiame namų reikale matyki
te mane, aš parūpinsiu planus, pir
mus ir antrus morgičius už mažes
nį komišiną.

JOHN PAKEL
(PAKALNIS)

General Building Contractor 
and Realtor

2547 W. 71 St.
Hemlock 0367

MES PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir rųšies 
bungalovv 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

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

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

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

Kreipkitės pas
K. G. URNEŽIS, 

8223 Aubum Avė.
2nd floor rear

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

PARSIDUODA 7 kambarių bun
galovv, kampinis lotas 50x125 prie 
6557 So. Talman Avė. Nereikia cash, 
priimsiu mažą dalį kaipo pirmą įmo- 
kejimą morgičius, staką arba bon
sus. šaukite Prospect 0386 iki 9 
vai. ryto ir Yards 6513 po 12 vai. 
po piet.

8 FLATŲ apartmentas, kampinis 
namas, Marshfield Avė. ir 61st St. 
Visi po 4 kambarius, garu šildomos, 
gera transportacija. Geras invest- 
mentas. Kaina $38,000. Tikras bar
genas. Savininkas apleidžia miestą.

F. KUTSCHERA
1635 W. 61st Street—O-----

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

-------0-------

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininką 5 kambariu me
dinis namelis, 1 blokas iki Milvvau
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; įmokėt $700. M. B. Cald- 
vvell, 5117 Milvvaukee Avė. Palisado 
4750.

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




