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Illinois Senatas Priėmė 
“State Income Tax” Bilių
Jei ir atstovų butas pritars, turėsime, be 

federalinių pajamų mokesnių, mokėti 
dar 1-2 nuoš. valstijos pajamų mokes
nių.

SPBINGFIELD, III., bal. 21. 
Valstijos senatas šiandie 27 bal
sais prieš 10 priėmė įstatymą, 
kuriuo Illinois gyventojai apdė- 
dami pajamų mokesniais 
“stale income tax.”

Mokesnis bus 1% nuo visų 
pajamų, siekiančių nedaugiau 
kaip $5,000 per metus; 2r/ nuo 
pajamų tarp $5,000 ir $10,000 
ir 3% nuo pajamų daugiau 
kaip $10,000 per metus.

Iš taksų mokėtinų pajamų 
nevedėliai gauna $1,000 “ex-

emptien,” o vedusieji $2,000, 
be to dar $500 ‘exemption” 
kiekvienam vaikui.

Bilius tapo pasiųstas atstovų 
butui.

Panašus bilius buvo senato 
primtas prieš dvejus metus, bet 
atstovų butas jį atmetė. Kaip 
atstovų butas dabar pasielgs su 
juo, dar klausimas.

Biliaus iniciatoriai buvo Illi
nois AgriculluraJ Association. 
Chicagos senatoriai stipriai tam 
biliui priešinos ir balsavo prieš 
ii-

Benito Mussolini, Italijos diktatorius laiko prakalbę kareiviams, kuriuos prieš tai palaimino 
popiežius

Bucharinas ir Toms-1 Austrų kancleriam 
būti kviečiamas 
Mittlebergeriskis busią ištremti iŠ 

Sovietų Rusijos DR. ENDER ATSISAKĖ
Tarp jų ir Stalino Įvykęs visiš

kas skilimas slaptame kom
partijos komiteto posėdy

Maskvos praneša, kad slaptame 
ccntralinio' komunistų partijos 
komiteto posėdy įvyko visiškas 
skilimas tarp Stalino vienoj pu
sėj, ir Bucharino ir Tomskio — 
antroj.

Stalinas aitriai ir piktai puo
lė naujuosius savo |x>Iitinius 
priešus. Stalinas 'buvo taip Įsi
karščiavęs, kad stačiai apkalti
nęs Buchariną ir Tomskį kaip 
kontrrevoliucininkus.

Komunistų rateliuose Mas
kvoj kalbama, kad Tomskis ir 
Bucharinas busią 
tremti iš Sovietų 
kad su jais įbusię 
giai taip pat, kaip

netrukus iš- 
Są jungos ir 
pasielgta ly- 
kad su Troc-

Kalbama dagi, kad, Tomakio 
vieton, profsojuzų [profesinių 
sąjungų) centro pirmininku Sta
linas jau esąs 
žmogų.

ki-la

8 žmonės žuvo per 
tornadą Texase

PALESTINE, Texas, bal. 24.
Užėjęs tornadas sunaikino 

Slocum kaimelį, 18 mylių į pie
tų vakarus nuo čia. Astuoni 
asmens buvo užmušti, daug ki
tų sužaloti.

Kongresmanas ima ■ 
nagą vyskupą ir ki 
tus prohibicininkus

: Sibire susikūlė trauki
nys; 6 užmušti

VIENA, Austrija, bal. 24. — 
I>r. OI to Endcr, Vcrarlbergo 
gubernatorius, atsisakė būti 
Austrijos kancleriu [ministeriu 
pirmininku], tariamai dėl to, 
kad jo žmona sunkiai sergan
ti.

Jo vieloj tad naujai valdžiai 
sudaryti tapo pakviestas prof. 
Johann Mitlleberger, finansų 
ekspertas.

MASKVA, bal. 24. — Sibi
ro geležinkely netoli n n o Miso- 
vaja stoties, palei Baikalo eže
rą, susikūlė ekspresinis trau
kinys. šeši asmens buvo už
mušti, o vienuolika sužaloti. Ne
laimė atsiliko dėl to, kad nusi
ritę nuo kalno ledai buvo iš
draskę toj vietoj geležinkeli.

_ ___i______

Nori užginti diploma
tams vartot svai
giuosius gėrimus

Senatorius Blease reikalauja, 
kad atstovybės Washingtone 
butų padarytos “sausos”

Sukilimas Kinų šan- 
tunge sutriuškintas

Tautines valdžios kariuomenė 
vėl paėmė čefų miestą

LONDONAS, bal. 21. — Iš 
Šanchajaus, Kinuose, praneša, 
kad šiauriečių generolo Čang 
TsĄingčano sukilimas šanlun- 
go provincijoje visai susmuko.

'lautinės valdžios kariuome
nės vadas, gen. l.iu Čen-Nieu, 
paėmė vėl čcJ’u miestą, kurį 

i'lsungčanas buvo prieš keletą 
savaičių pasigrobęs. Tsungča- 
no armija tapo išsklaidyta ir 
kai kurios jos dalys susidėjo 
su tautine kariuomene.

Jugoslavija ir Persi
ja patvirtino Kel- 

logo paktą
WASHINGTON<AS, bal. 21.— 

Jungtinių Valstybių ministeris 
Belgrade pranešė valstybės de
partamentui, kad Jugoslavijos 
karalius Aleksandras patvirti- 

I no Kelloggo amžinos taikos fak
to ratifikavimą.

Persu legacija taipjau pra
nešė departamentui, kad Persi
jos parlamentas patvirtino Kel
loggo paktą.

! LIETUVOS ŽINIOS

yra pa-
“sausų,

Guardia

Tagore, apsisukęs, 
paliko Ameriką

Imigracijos valdininkų užgau
tas, atsisakė laikyti čia lek
cijas

Senatorius Heflin 
darbuojas Ku-Klux 

klanui už pinigus
VVASHINGTONAS, bal. 24—

Heflin 
ir pro- 
ir nc- 
Broc'k-

senato-

VVASIMN'GTONAS, bal. 21 — 
Kongresmanas La Guardia 
[rep., N. Y.] praneša, kad jis 
pasiuntęs radiogramą metodis
tų episkopalų bažnyčios vysku
pui, James’ui Cannon’ui, kuris 
dabar “Olympic” garlaiviu par
keliauja iš Europos namo, i 
Ne\v Yorką, klausdamas vysku
pą, dėl ko jis savo kelionei 
pasirinkęs “britų degtine pri
rūgusi laivą,” kuomet 
kankamai Amerikos 
kaip pintis,” laivu.

Kongresmanas La
pasakė, kad tai esąs dar vienas 
puikiausias hipokrizi jos [veid- 
miamybC‘M] pavyzdy^. Vysku
pas Cannon esąs vienas vyriau
sių Anti-Salcon lygos vadų. 
Apie prohibiciją jis visados taip 
karštai kalbąs, kad net pamė
lynuojąs, ir graudenąs Ameri
kos žmones kovoti visais bu
dais su svaigiaisiais gėrimais. 
O betgi jis pats savo kelionei 
pasi renkąs laivą, žinomą kaip 
vieną girčiausių pasauly, kur 
v i sc'k i cocktai’iaii highball’ai
ir šampanai verčiasi kaip iš ne
išsenkamo šaltinio.

“Atrodo,” pasakė La Guar
dia, “kad visų -prohibicijos va
dų tiek bažnyčiose, tiek Įsta
tymų leidimo Įstaigose, liek teis
muose, tiek kitur sukis yra 
toks: ‘Darykit, ką aš sakau, o 
nežiūrėkit, ką darau’.”

ISIAN FRANGISOO, Gal., bal. 
2 1. — Ra'birulranath 'Tagore, 
garsus indų poątas ir filosofas, 
kinis vos prieš kelias dienas bu
vo ai vykęs Į Jungtines Valsty
bes laikyti čia visą eilę lekcijų, 
šiandie japonų garlaiviu 'lai y o 
Maru išplaukė atgal į savo kraš
tą.

Tagore labai užsigavo nekul
tūringų imigracijos valdininkų 
šiurkščiu ir arogantišku elge
siu su juo. Poetas atsisakė 
kalbėti bet kur Jungtinėse Val
stybėse ir, apsisukęs, išvyko 
namo.

WASIHNGTONAS, bal. 24.
Senatorius Cole Blease [dem., 
S. C.] Įnešė rezoliuciją, kad 
svetimų kraštų diplomatams 
butų užginta importuoti svai
giuosius gėrimus. Kurie diplo
matų atsisako pripažinti Vols- 
teado aktą ir laiko tę prohibi- 
cijos Įstatymą 
mu, senatoriaus 
cija turčių būt 
tiniu Valstybių. L V €-

sau ncprivalo- 
Blease rezoliu- 
išvyti iš Jung-

IŠ DARBO LAUKO
NUSKELIA ALGAS VARIO 
KASYKLŲ DARBININKAMS

BiUTTE, Mont., bal. 24.
Butte apygardos vario kasyklų 
savininkai paskelbė, kad nuo 
gegužės 1 dienos visų jų dar
bininkų algos 'bus nuskeltos 25 
centais pamainai. Tuo bildu va- 
riakasiai gaus tik $5.75 dienai.

Kasyklų savininkai sako, kad 
esą priversti nuskelti algas dėl 
nukritimo kainos variui.

Atmetė pasiūlymą 
užginti bombarda

vimus iš oro
GIENEVA, Švencarija, bal. 21. 

-— Paruošiamoji nusiginklavi
mo komisija šiandie atmebė Vo
kietijos pasiūlymą užginti bom
barduojamųjų aeroplanų ir or
laivių vartojimą karo metu.

Iš kopfeivncijoje,dalyvaujan
čių dvidešimt penkių valstybių 
delegacijų tik penkios pritarė 
Vokietijos pasiūlymui, jų tarpe 
ir sovietų Rusijos delegacija.

Traukinys, užgavęs au
tą, užmušė 5 asmenis

Permainos Lietuvos už
sienių reikalų mini

sterijoj
KAUNAS. — Užsienių reika

lų ministerijos valdininkų tarpe 
padaryti pakeitimai. Ministeri
jos sekretorius L. Maziliauskas, 

i vedęs konsuliarinį skyrių, pa
skirtas Lietuvos konsulato sek
retorium Karaliaučiuje. “Eltos’' 
bendradarbė Taraškev i č a i t ė 
perkeltą i Lietuvos pasiuntiny
bę Berlyne. l)r. Graužinis, kaip 

i girdėti, perkeliamas iš Rygos 
ir skiriamas prezidentūros vir- 

: šininku.
I)r. Mačiulis išvažiuoja į Bra

ziliją konsulato pareigų eiti. Jo 
sekretorus vyks vėliau.

Užsienių reikalų ministeriją 
i netrukus žada Įvesti sumoder
nintą raštvedybą ir Įvesti Kar- 

1 totekos sistemą. 
— — -

Didelis gaisras muilo 
fabrike Kaune

KAUNAS. — Balandžio 4 d. 
Jonavos gatvėj užsidegė Gotfar- 
šteino muilo fabrikas. Atvykę 

j ugniagesiai iki I vai. gaisrą lik- 
: vidavo.

Fabrikas buvęs apdraustas 
157,00 litų. Savininkas policijai 
pranešęs, kad ten buvę sudėta 
muilo žaliavos ir pagaminto 
muilo už 40,000 litų ir kad vi
so to 40 nuoš. nuo ugnies su- 

! nyko. Polici ja patyrusi, kad 
iš viso nuostolių galėjo būti už 
1,500-litų.

NUSIŽUDĖ DEL TO, KAD PA
TI PAMETĖ

ŠIRVINTAI. — Kovo 21 d. 
Dovidas Ulbavicius, apie 50 
metų, perpjovė su peiliu sau 
gerklę. Dar gyvą išvežė i Kau
no ligoninę. Priežastis žudy- 
mosi — žmona pametė.

Pažymėtina, kad širvinluose 
per trejus melus du žydai pa- 

i sikorė, trečias buvo bepasika- 
riąs, bet atgaivintas ir ketvir
tas gerklę parsiplovė.

“Daylight Saving” 
sezonas jau čia

Du Meksikos sukilėlių , 
generolai su 400 ka

reivių pasidavė

Balandžio 28 diena yra pas- 
sekmadie- 
paprastai, 
“daylight 
traukiasi

Ispanų diktatorius 
įspėjamas bolše

vizmu armijoje

G'ASTANIA, N. C., bal. 24— 
Netoli nuo čia greitasis trauki
nys užgavo automobili ir už
mušė penkis asmenis: Fredą 
Pa r toną, jo žmoną, du jų vai
ku ir šoferį J. McCurry. Du 
kiti Partonų vaikai buvo skau
džiai sužaloti.

juoko, kai senatorius
[dem., Ala.] ėmė skųstis 
testuoti, kad “ištvirkęs 
doras” jaunimas išardė 
tone, Mass., KiHKlux-klaniečių 
milingą, kuriame
rius Heflin, turėjo kalbėti.

Jis pranešė, kad senatas pri
imtų jo rezoliuciją, pasmerkian
čią govėdas, kurios, susirinku
sios ties Brocktono sale, ty
čiojos ir svaidė akmenimis ir 
buteliais jo automobili.

Senatorius Heflin prisipažino, 
kad KujKkix-klaniečiai jį sam
do laikyti mitinguose kalbas 
prieš katalikų bažnyčią. Jis ne
sąs taip, turtingas, kaip kai ku
rie kiti, dėl to uždarbiaująs, 
kur ir kaip galįs.

... . Senatorius (rilbett [rep.,
Mllionierilll gavo atgaliMass.] atsakė, kad rezoliucijos 

$4,631,530 taksų priėmimu nieko nebusią pasiek- 
-----------  ta. “Be abejo,” pasakė šen. 

\VASHINGTONAS, bal. 24.— Gillett, “Brocktono vyriausybė 
Mokesnių biuras grąžino Wil- gailisi, kad buteliai buvo mėto- 
liamo VValdorfo Astoro šeimai mi; gailisi, be abejo, ir tas 
$4,635,530 tariamai permokėtų žmogus, kurs metęs butelį, pa
valdžiai pajamų mokesnių. taikė ne Į senatorių, bet į poli-taikė ne i senatorių, bet į poli

cininkę.”

Jugoslavija priima lo
tyniškąjį alfabetą

FJL PASO, Texas, bal. 24.— 
Vietos ispanų kalba leidžiamo 
laikraščio Ei Continental gau
tas pranešimas sako, kad su
kilėlių generolai Nicols Fernan- 
dez ir iRosalio Hernandez su 400 
savo kareivių vakar vakarę pa
sidavė federalinės kariuomenės 
vadui, gen. Eulogio Ortiz’ui, 
kuris su savo pulku stovi San
ta Rosaltoj, Chihuahua valsti
joj.

kultinis šio mėnesio 
nis. Su juo kaip 
prasideda vadinamas 
saving time;” 
iki paskutinio 
sekmadienio.

Chicago j ir 
kur yra priimtas 
saving,” žmonės turi ateinan
čio šeštadienio naktį pasukti 
savo laikrodžių laikrodėlių ro- 
dyklus vienų valandą priekin.

kuris 
rugsėjo mėnesio

kitose vietose,
daylight

Michigan vėl įveda nu
sikaltėlių plakimą

HIEN'DAYE, Francijos Ispa
nijos siena, bal. 24. — Iš Mad
rido praneša, kad Ispanijos sos
tinėj pasklido sensacingas ma
nifestas, kuriuo aštriai puola
ma diktatoriaus Primo de Rive- 
ros Valdžia. Manifestas Įspė
ja, kad Ispanijos kariuomenėj 
imąs prigyti bolševizmas.

TORONTO, Ont., bal. 24. — 
Du Kanados lakūnai, N o e 1 
Marshal ir W'm< Mackenzie, už
simušė, jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo Toronto.

SALANT’AI. — Balandžio 1 
d. (Velykų antrą dieną vaka
re) Erlėnų kaime, Salantų val
sčiuje pas pil. Škirbutą buvo 
“grajenka.” Be degtinės žino
ma neapseita. J šią vakaruš- 
ką atvyko iš Salantų mieste
lio žinomas apylinkėj mušeika 
Galdikas Juozas, kuris greitai 
su kitais vakarušninkais susi
mušė.

Minėtasai Galdikas užmuš
tas. Keletas kovos dalyvių are
štuota.

Dirižablis “Graf Zep- 
pelin” Morokoj

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

Gali būt lietaus ir perkūni
jų, vėsiau apie vakarę; stiprus 
pietų ir pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 56° ir 51° F.

šiandie saulė teka 4:55, lei
džiasi 6:41. Mėnuo teka 8:37 
vakaro.

BELGRADAS, Jugoslav i j a, 
bal. 24. — Valdžia galutinai nu
tarė panaikinti Jugoslavijoj se
nę j j slavišką alfabetą ir jo vie-

“Čekos” galva miršta

LANSING, Mich., bal. 24. — 
Valstijos atstovų butas priėmė 
ir senatui pasiuntė bilių, ku
riuo vėl Įvedama nusikaltėlių

NEW YORiKAS, bal. 24. — 
Tammany Hali — politinės de
mokratų mašinos — galva ta
po išrinktas John F. Curry, 
turtingas apdraudos kompanie- 
rius.

RYGA, bal. 24. — Radio iš 
Maskvos skelbia, kad širdies li
ga mirštąs Kremlio ligoninėj 
komisaras Menžinskis, Ge-Pe-P 
[politines policijos, buvusios 
“čekos”] viršininkas.

•Menžinskio vieton esąs pa
skirtas Jagoda, paskilbęs kaip 
kruviniausias “čekistais,” dar 
žiauresnis ir biauresnis negu 
nabašninkas Dzeržinskis.

GLEVELAND, Ohio, bal. 24. 
— Netoli nuo miesto šj rylą 
rado sušaudytus du jaunus vy
rus. Jų kūnai buvo sumesti 
į griovį. Sušaudytieji policijos 
pažinti kaip butlegeriai Fuerst- 
man ir Isadore Shiller. Matyt, 
jie buvo priešingos butlegerių 
bandos sugauti, išsivežti lau
kan ir nugalabinti.

TANŽUBAS, Moroko, bal. 24. 
— Vokiečiu dirižablis “Graf 
Zeppelin” pralėkė pro čia šian
die kaip 5 vai. po pietų.

[“Graf Zeppelin išskrido iš 
Friedrichsha f e n o v a k a r 
U/2 vai. po pietų Į Tarpžemio 
juros sritis. Dirižably yra 20 
pasažierių.]

Britų lakūnai išskrido 
j Kalkutą

GRANVVELL, Anglija, bal. 
24. — Anglų lakūnai Wiliams 
ir Jenkins išskrido iš čia mo
noplanu i Kalkutą, Britų Indi
joj. Tikisi nuskristi niekur ne
sustodami.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, DL
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Henry Ford ir ko 
munistai

Gal niekas kitas nepaleidžia 
į svietą tiek melų, kiek komu
nistų spauda. Iš dienos dienon 
komunistai rašo apie “Naujien- 
nad/’ jų redaktorių Grigaitį, 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, jo organą “Tėvynę” ir jos 
redaktorių V i ta i t į. Išlieja
munistai nemažai srutų ir 
visų kitų galvų, kurie jiems 
patinka.

Komunistų melai kartais pe
reina į nesąmones, štai balan
džio 13 dienos laidoje komisa
rų gazietoje jos koresponden-

ko- 
ant 
ne-

bai purvinas, tai ten moka pra
džiai 75 centus valandai, arba 
$6 dienai, t. y. 8 valandų darbo 
dienai.

Gi darbininkui išdirbus 60 
dienų, jam keliama mokestis 
nuo $5 iki $6. Vėliau vėl kelia 
mokestį. Yra tokių darbinin
kų, kurie gauna daugiau, kaip 
dolerį valandai. Jaunuolių ir 
merginų skyriaus nėra Fordo 
dirbtuvėse. Merginos dirba o- 
fisuese arba krautuvėse, bet ne 
dirbtuvėse. Ir mokestį mergi
nos gauna tą pačią, kaip ir 
ra i.

O sistema yra 10 valandų 
vaitėj arba penkios dienos 
vaite j

paliktų kitus ramybėje.
Tiek šį kartą apie tavorščius.

Pasaulio Vergas.

Joniškiečių Kliubo 
susirinkimas

vy-

sa- 
sa- 

dirbant po 8 valandas 
Ir tos sistemos prisi

laikoma. Tiesa, kad kai kurios 
Fordo dirbtuvės dirba po še
šias dienas savaitėje, bet darbi
ninkai dirba tiktai po penkias 
dienas, gi šeštos dienos darbui 
atlikti imama naujų darbinin-

Fordo dirbtuvėse 
Detroite, Mieli., 
kad naujiems 
Fordas temokąs 
valandai.

Kiver Konge, 
ir pareiškia, 
darbininkams 
tik 35 centus

Tūlas “S-is” minėtame komi
sarų lapo numeryje kalba taip: 
“Kiek gauni į valandą operuo
damas šešias mašinas?” Ir 
darbininkas buk atsako jam, 
kad 35 centus valandai. 
Pastebėjęs jisai, girdi, kad už 
dešimtį darbininkų darbo at

liek mažai gaunąs at- 
Darbininkas, esą, pa- 
kad jie (perdėtiniai) 
jį jaunuoliams. Tuo-

Yra keista, kai matai spau
doje tokias melagystes, jog For
do dirbtuvėse mokama darbinin
kams tik 35 centai valandai. 
Žinoma — kam 'butų pranešė
jai workeriai komunistai! Jiems 
matuška Maskva įsako melus 
skleisti. Už lai jie ir gauna 
skaniu senvičiu iš “matuškos.” 
O pas komunistus yra tokis įsi
tikinimas, kad žmoniją melais 
įtikinsi ir įvykinsi proletariato 
diktatūrą, kuri tikrenybėje 
kelių komisarų diktatūra.

Kad yra išnaudojimas 
Henry Fordą, tai nereikia 
kalbėti.

bus

lyginti, 
aiškinęs, 
pr i skaitą 
met darbininkas įbuvęs vėl už
klaustas, kiek metų jisai turįs. 
Jis atsakęs, kad 23. Ir komi
sarų gazietos korespondentas 
nudžiugęs pastebi, kad, girdi, 

dar vienas bliofas iškeltas aikš- . - . . i < i l d* — i •ten, buk Fordas mokąs $5 die
nai naujiems darbininkams.

Aš dirbau pas Henry Fordą, 
River Rouge dirbtuvėse, Det- 
roit, iMich., ir šiandien dirbu 
pas Fordą Chicagos dirbtuvėje. 
Ir turiu pasakyti, 
mažiau niekur nemoka, kaip 
62 ir
$5 dienai. O kur darbas yra 
sunkesnis arba kur jis yra la-

pas 
nė 

Išnaudojimas buvo ir 
bus, kol darbo klesa tikės ka
pitalistine arba diktatūros sis
tema. Bet išnaudojimas yra 
.kirting’as: vienur didesnis ir 
sunkesnis, o kitur mažesnis ar
ba lengvesnis.

Paimkime pavyzdį iš Cbica- 
gcs. Pačių lietuvių komisarų 
skeberacijoj — kaip čia išnau
dojami darbininkai? Prie 
progos sk eibe racija turi uniją, 
bet uniją komunistai apgauna,

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 28 dieną, įvyks Joniškie
čių kliubo mėnesinis susirinki
mas G. Frenčiaus svetainėje. 
4600 So. Wood Street. Susirin
kimas šaukiamas 1-mai valan
dai po pietų (naujuoju laiku).

šis susirinkimas bus svar
bus, nes turėsime daug daly
kų aptarti. Taipjau komisija 
išduos raportą iš įvykusio ban- 
kieto. Visi atsilankiusieji iš
girsite, kokios buvo bankieto 
pasėkos.

Girdėjau, kad vienas Joniš
kietis išvažiuoja gegužės mė
nesį į Lietuvą ir sykiu žada 
parvežti Joniškiečių kliubo pa
veikslus. Keikės tas reikalas 
aptarti. Taipjau turėsime pa
daryti tarimą, kuris lies susi
rinkimų laikymą. Kaip žinote, 
vasarai atėjus, oras pasidarys 
šiltas, gražus, šešias savaites 
dienas besitriusdamas, sekma
dienio sulaukęs kiekvienas no
ri išvažiuoti kur į laukus, į ty
rą orą ramiai ir smagiai pra
leisti keletą valandų, kad. pa
silsėjus, vėl stoti darban. Tai
gi gal teks nutarti laikyti su
sirinkimus paprastomis dieno
mis vakarais. Prie to, turėsi
me nutarti ar ir vasaros mė
nesiais laikyti susirinkimus, ar 
atiduosime valdybos nuožiūrai 
šaukti juos tada, kada ji ma
tys reikalą.

Noriu priminti visiems ir vi
soms Joniškiečių kliubo
riams, kad jie pasirujiintų už
simokėti taip metines, kaip po
mirtines duokles. Pereitą metą 
vienuolika narių suspenduota, 
sakyti, iš Joniškiečių kliubo jie 
buvo išbraukti. Pageidaujama 
butų, kad šiais metais ne vie
nas kliubo narys neužvilktų 
mokesčių mokėjimo ir neliktų 
suspenduotas. Reikia pasakyti 
tikrą teisybę, kad narinės 
kestys Joniškiečių kliubui 
mažos — tik vienas doleris 
tams.

Tiesa, šiemet senesnieji
riai turės mokėti po keturis 
dolerius, kadangi du kliubo na
riai mirė. Bet tai yra tik pir
mas toks atsitikimas Joniškie
čių kliubui gyvuojant.

Yra numatoma, kad ateity
je, jei valdyba ir nariai pama
tys, jog sunku 
na dolerį nariui 
surasti kitokie 
suoti narius iš

na-

[Atlantic and Pacific Photo!

Columbia City, Ind. Prie Columbia City banko stovi jo 
prezidentas, W. H. Caster. Bal. 18 d. tas bankas tapo apiplėštas. 
Laike plėšimo banditai nušovė vieną moterį.

šaky visų baigiančių mokslą 
jaunuolių Englevvood aukštes
nėj mokykloj. —R-s.

Oak Forest, III

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

9 Bertasius Jan
12 Budzinovski Stenli 

Davutovic Tereza 
Dirke Aleksandro 
Grinis Ignacas 
Krusuo Kuniguo M 
Kuzman 
Liusinas 
Masis P 
Matunas 
Micioni Veronika

47 Nuneda Juzapas
Ogoszata Elzbieta 2 
Petryla Frank 
Sielenis Juozopas 
Žemi i s Petras

šū

24780—Domicėlei šluožienei 
24795—Jonui Dovidui 
15063—Petrui Serepinui 
25042—Izidoriui Ramoškui 
15136—Madei Jonušaitei 
24804—Juozapui Kranauskui 
56566—Vladui Zakarevičiui 
15120—Stefanijai Sungailienei 
15114—Uršulei Miliauskienei 
15141 Leonui Paleskiui 
24797—Vladei Čiurlionytei 
56582—Petrui Kežiui 
15056—Pranciškui Paugui 
15100—Rozalijai Latvei

17
24
32
33
35
37
38
43

Juozapu 
Kasimicras

kad Fordas u^8ų darbininkams nedamoka— 
ir nedamoka po dešimtį arba 

r pusę cento valandai arba I penkioliką dolerių savaitei. Ne- 
■ • žiūrėdama to, ši skeberacija de- 

, dusi esanti proletarų darbinin
kų užtarėjų įstaiga!

Kitas aktas, man gerai žino
mas, ir ne vienas chicagiecių 
ji yra patyrę ant savo kailio, 
lai “darbuotė” kelių žmonių 
Cbicagoje, kurie yra karšti lie
tuvių komisarų gazetos para- 
pijonai. “Naujienas” ir Gri
gaitį jie keikia susiriesdami, ir 
dar kaip kuris jų priklauso vor- 
kerių-komimistų partijai. Tai 
yra vadinamieji kontraktoriai- 
Pažįstu vieną tokį ko n trak to
rių. Gavęs kur darbą iškasti 
skiepą garažui arba namui, ji
sai samdo darbininkus ir moka 
jiems (pasinaudodamas nedar
bu) po 10 arba 50 centų valan
dai, kuomet unijos skalė pa
prastam darbininkui, dirban
čiam tokį darbą, yra 90 centų 
valandai. Ir darbininkas pas 
tokį kontraktorių turi daug 
sunkiau dirbti, ne kad II. For
do dirbtuvėje. O jeigu pasiro
do, kad kuris iš darbininkų y- 
ra silpnesnis ir nepajėgia pa
dirbti liek, kiek raudonas ko
misarų kontrakto!ius reikalau
ja, tai tuojau toks darbininkas 
paleidžiamas iš darbo.

Taigi lietuviški komisarai, vi
sokių šmeižtų ir melų perke
liai, geriau padarytų rašydami 
teisybę apie savo skeberaciją ir 
išnaudojimą darbininkų jų 
spaustuvėje, o taipgi apie lai, 
kaip jie apgaudinėja uniją. Lai 
nepamiršta ir tuos raudonus 
kontraktorius, apie kuriuos Pa
saulio Vergą net keli darbinin
kai senai prašė parašyti — apie 
tai, kaip juos išnaudoja Rusi
jos l'anatikiškos davatkos — o

Spevlallstaa gydyme chroniškų Ir naujų lirų. Jei ktu negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums augryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iAerzamiuavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

JOE SMILGIS

st.

po

Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musų pataisytas jūsų automobi- 

; liūs išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 

C H I C A G O

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
muliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hainmer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish 
ko ir vidaus 
galionas ...........
Stoginė popiera 
na ir žalia 
rolė ......................
Pure | - - -■ 
Oil, galionas .... .

geras iš lau-

$4.98
3 pi v, raudo-

$1.98
boiled Linseed...
alionas ...............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

mo- 
yra 
me-

na-

Pereito šeštadienio vakarą, 
balandžio 20 dieną, šios prie
glaudos vedėjo rupesniu aplan
kė mus Chicagos teatrų firmų 
aktoriai, kurie čia davė kon
certą. Programas susidėjo iš 
muzikos,v dainų, juokų krėtimo 
ir deklamacijų numerių.

Du ūkininkai. “Naujienų” 
skaitytojai, buvo atvažiavę čia 
iš Michigan valstijos ir išsive
žė du pasveikusius lietuvius se
nukus lengvam ūkio darbui. 
Senukai gaus pragyvenimą ir 
dar užmokesnio.

Taipgi gavau pranešimą iš 
teatralio kliubo Lietuva, kad 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
28 dieną, kliubas parengs pie
tus su programų esantiems šio- 
j e ' įstaigoj e vargdieniams.

Šios linksmos žinutės sutei
kė vargdieniams daug ramy
bės. Jums, broliai ir sesutės 
lietuviai, esame dėkingi.

Joseph Lapinskas,
Ward 39, Institution, 
Oak Forest, III.

Susan E. Lenkitis prieš Louis 
J. Lenkitis, bylos No. B. 179,- 
484, Circuit crt., divorsas.

Charles Shukis prieš Michael 
\y. Martin, bylos No. 496304, 
Superior crt., byla dėl $1,000.

Dominick Witkus prieš Ursu- 
ia Witkus, bylos No. 496307, 
Superior crt., divorsas.

Michael Sudekas prieš Che- 
cker Taxi Co., bylos No. 496,- 
350, Superior crt., byla dėl $500.

Josephine Bambrys prieš Ig- 
natius Bambrys, bylos No. 496,- 
423, Superior crt., divorsas.

Chieago Tube & Iron Co. 
prieš Joseph & Mary Draugelis 
ir William J. Corbett ir kitus, 
bylos No. B. 179631, Cįrcuit 
crt., byla uždaryti mekanikų 
lyną sumoj $453.88.

A. T. Stewart Lumber Co. 
prieš Zenavas ir Justina Ma- 
louskis ir Paul ’Pearson ir ki
tus, bylos No. B. 179662, Cir
cuit crt., byla uždaryti trust dy- 
da

48
53
60
75

Niežėjimas 
išnyko!

Sustokit kasęsi. Jei oda 
niežti, vartokite Sevo- 
ra's Esko. Vėsinantis, 
raminantis, jis papra
stai suteikia greitą pa- 
gelbą nuo želdinančių 
Įdegimų. Gaukit jų u 
savo aptiekus.

Severa’s
ESKO

Kauno Maltas

sumoj $883.85.
-i ,(•• ■ -t

Pranešimas

Lietuvių bylos 
teismuose

mokėti po vie- 
mirus, gal bus 
budai pūliuo
tų nepaprastų

mokesčių. Dabar tečiaus visgi 
turime (ir, mano nuomone, ne
sunku) tą porą dolerių dau
giau į metus sumokėti.

Pagalios, atvykdami ateinan
tį sekmadienį susirinkiman, 
malonėkite ir naujų narių pa
vadinti Joniškiečių kliubui pri
rašyti. Nes juo daugiau turė
sime narių, tuo bus geriau.

Buvau pamiršęs: 
susirinkimą teks ir
kus rinkti businčiam piknikui, 
kuris įvyks birželio 2-rą dieną, 
p. Svelainio farmoje, Willow 
Springs.

ateinantį 
darbinin-

Fin. sekretorius.

P-lė Sharp pasižy 
mėjo dainavimu

P-lė Bernice Sharp, jauna 
lietuvaitė, kuri šįmet užbaigia 
keturių metų Englewood High 
School mokslą, nepaprastai ge
rai pasižymėjo muzikos ir dai
nos srity. Iš 400 mokinių, ku
rie baigia šią vasarą aukštes
niąją mokyklą, ir iš dešimts 
geriausių dainininkų, p-lė Sharp 
tapo išrinkta dainuoti solo šios 
mokyklos sezono užbaigimo 
programe. Jos nuskyrimui pro
gramai! dalyvavo muzikos mo
kytojai iš Shenvood School ir 
Englevvood High School moky
klos personalo.

P-lė Sharp lavinasi piano ir 
balso srity. Neužilgo žada gau
ti “Bachelor of Music” di
plomą.

Malonu girdėti, kad jaunai 
lietuvaitei teks atsistoti prie-1

Mi-Michael J. Bouza prieš 
chael Kadra, bylos No. B. 179,- 
343, Circuit crt., byla dėl notos 
$1657.50.

John Porvich prieš Louis ir 
Sadecky, bylos No. B. 
Circuit crt., byla dėl

Staugaitis prieš Joseph

Paulina 
179361, 
$555.

Rosie
Staugaitis, bylos No. B. 179392,
Circuit crt., divorsas. #

August Kraujalis prieš John 
Lange, bylos No. B. 179467, Cir
cuit crt., byla dėl $1,000.

Eilėn Staneika prieš John Sta
nciką, bylos No. B. 179475, Cir
cuit crt., divorsas.

GREITAS BUIKAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

Visi, kurie norite važiuo
ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Tiesiai į
Hamburgą v

F

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais j visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupihkite 2 dienas kelionės ju
romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dviejų musų la
biausia populiarių laivu, 16,400 to
nų. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patopjnnus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus 
maistas. Speciulė domė Vokietijos 
pasafž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė j Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 
traukiniai iš Chieago j uostą su- 
taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir t.t„ iš 
jūsų vietos agento, ar iš

K. S. ELWORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas, 

71 E. .Jackson Blvd., Chieago, III, 
Telefonas Wabash 1904

Canadiąn
Pacific iWorld’» 

Greatest 
Trnve! 
System

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo: 

15112—Petrui Čuprinskui 
15108 Onai Vilčiauskienei 
15130 Onai Marmaitei " 
25056—Mykolui Tuminui 
25062—Antanui, Mateušo, 

Černeckiui 
15132—Uršulei Skerstonienei 
15135 Marijonai Tamkienei 
23566—V. Olšauskienei 
15037—Onai, Benedikto, 

Paulauskienei 
23551—Magdalenai Navickienei 
25039—Mar. Dobravalskienei 
15089—Konstan. Strielčiuvienei 
25043—Barborai Skalisaitei 
23516—Benediktui Zaromskiui 
24753—Baltrui Dagiliui 
24768—Pranciškui Sinkevičiui

MANO

B0HEMIAN STVIŽ
100% Pure f
MALT /
HTBACTJ

KAUNO

lithuanian 
LfS* . BEVTRAGE co

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

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chieago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

Tik Produktas

Nepalyginamos 
KoKybės
ir absoliučio vienodumo gali likti vadu 
savo srity į tik tris metus. — Šiandie 
Budweiser Barley Malt-Syrup yra vie
nas iš Amerikos populiariškiausių rųšių.
— Pardavinėjamas visur. .

K

H>arley-Malt Syrup

Kad pagerinti sko
nį ir padidinti 
maistingumų jūsų 
duonos, keksų, 
sausainių. dough- 
nutsii, kepdami var
tokite Budweiser 
Bariey-Malt Syrup

Yra garantuojama, 
kad neturi prideč- 
kt.i, dirbtinio sko
nio ir dirbtinių 
spalvų.

Anheuser-Busch
St. Louis

x- *lop FLAVOREO.

8<EYMALTSYR"p



Ketvirtadienis, bal. 25, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

to- 
bus 
pa
vi

Antras Kareivių vakaras

Ar manote važiuoti 
Lietuvon?

šiek tiek pasiturinti žmonės 
geriausia gali šią vasarą pasil
sėti ir atostogas praleisti va
žiuodami Lietuvon kartu su 
“Naujienų” ekskursija. Kiek 
gražių įspūdžių ir malonių atsi
minimų įsigyji vienu nuvažiavi
mu ir atlankymu savo gimtos 
šalies, giminių, pažystamų ir se
nųjų draugų, tai ant vietos gy
vendamas desėtkus metų to ne- 
įgysi. Net praėjus keletai me
tų, po aplinkymui Lietuvos, tų 
linksmų valandų, tų gražių at
siminimų užmiršti negalima. Ko 
pirmą kartą apliedžiant Lietuvą 
nebuvo galima patirti, sužinoti, 
tas dabar jau pasidaro priei
nama, galima. Pati Lietuva 
yra įdomesne, gražesnė, kuomet 
ją plačiau pažysti, jos kampe
lius aplankai.

O kaip gera atsiskirti 
kasdieninių rūpesčių nors 
liems mėnesiams. Biznio

lnio
ke-

ir

Vidurių Pajriiną 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar
nų. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri į 
liežuvį. Jis tuojaus pasako padėtį jū
sų virškinamosios sistemos — o gy
dytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda su pilvo ir vidurių paįrimu.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen
klas vidurių paįrimo, kuris gali pri
vesti prie labai rimtų ligų. Jis pa
sako kodėl jus greitai pavargstate; 
kodėl jus turite skausmą viduriuose, 
gasus, surugusj pilvą, kvaitulių prie
puolius.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kad 
jus esate reikalingi Tanlac — vaistų, 
kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių, 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilvo 
ir vidurių paįrimo, — kurie veltui 
“išbandė viską’’ ir buvo netekę vilties.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jie yra padaryti iš žievių, žolių ir 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekininką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

F —nuo Influenzos <
P Apsisaugojimui nuo Influenzos 4 
|į. 'r gydymuisi nuo Jos išsitrynimas 
F su PAIN-EXPELLERIU ste- . 
k buklus padaro. Muskulų Gėlimas 
F ir Skaudėjimas pranyksta. Su- , 
k naikinami susikimšimai, šiltas ir 
F malonus jausmas pakeičia šiurpu* 
P lingą padėti.
L Išsitrinkite PAIN - EXPELLE-
> RIU dažnai. Jis padilgina kraujo 
S cirkuliaciją. Suteikia reikalingos 
r šilumos. Pralinksmina ius — pra- 
i šalina nuovargį, užmuša skausmą. 
. Taip pat labai geras nuo

Išsinarinimų, Nusimušimų, 
k Sustingusių Sąanarių, Ge

liančių Pečių, Neuralgijoa,
► Galvos Skaudėjimo ir t. t.

INKARAS ant pakelio paliudija, 
kad yra Tikrasis Vaistas.

35 ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

kasdieninio darbo rūpesčiai ir padėto triūsų pasekmėmis, 
verste verčia ieškoti sau pasilsio Dar pora tokių vakarų, su 
ir užmiršti visa tai. Kurie va- kiomis pasėkomis, ir tikrai 
žinosite, patirsite tatai taip naujos uniformos. O nauji 
greit, kaip atsisėsite ant laivo, puošniai kareivius dabina 
Viskas, kas gali rūpėti tada,! suomet.
tai laiku nueit pavalgyti, bet ir
ten nėra reikalo skubintis. Ki- įvyks gegužės 11 dieną, Luk- 
tokių rūpesčių nėra. stos svetainėje. Tam vakarui

Vasaros laiku važiuojant, pa- yra platinamos serijos geroms 
prastai jokių audrų ir supimo 
nebūna. Užsilipęs ant laivo de
nio, žiūrėk į begalinį vandens 
plotį ir į tykiai liūliuojančias 
plačiojo Atlantiko bangas. Lai
ve visi keleiviai daro smagiau
sia įspūdžio. Daugiausia jauni 
ir pusamžiai žmonės; žaidžia, 
linksminasi, šposuoja, pasakoja 
vienas kitams savo gyvenimo 
įspūdžius. Nemažai yra tokių, 
kurie kas metai važiuoja į Eu
ropą, į savo šalis atlankyti sa
vųjų.

Geriausia prisirengti kelionei, 
tai pradėti rengtis iš anksto, 
pamaži. Tuo budu be jokio sku
bėjimo galima išsirengti ir ne
reikia abejoti, ar bus galima iš
važiuoti, ar ne. Dažnai pasitai
ko, kad reikaling-i dokumentai 
kelionei dėl kai kurių priežasčių 
sukliuva ir ateina tik viena 
dviem ar trims dienoms prieš 
išvažiavimą, o kartais tik tą pa
čia diena. Tokiam atsitikime 
keliautojui tenka daug rūpintis, 
ir nežino tikrai ar išvažiuos, ar 
ne.

“Naujienų” ekskursijos lai
vas ‘“George Washington” ap
leidžia New Yorko uostą gegu
žės 22 d. Belieka mažiau kaip 
mėnesis laiko. Tad dabar jau 
laikas pradėti rūpintis reikalin
gais dokumentais, kad nereikė
tų išlikti iš darbo nei vienos be
reikalingos dienos. Kuo ankš
čiau, tuo geriau.

“George Washington” plauks 
tiesiai į Bremeną, Vokietijoj. 
Ten ekskursantus pasitiks U. 
S. Lines astovas iš Kauno. 
Kaune žada ekskursantus pasi
tikti su didelėmis iškilmėmis.

Kurie manote keliauti Lietu
von ir norite turėti smagią ke
lionę, tai malonėkite tuoj atsi
lankyti arba rašyti į “Naujie
nas”, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, 111. Čia jums bus su
teikta visos informacijos ir pa
rūpinti visi reikalingi doku
mentai jūsų kelionei.

“Naujienos” jau yra rengu
sios daug ekskursijų, ir kurie 
tik keliavo su “Naujienų” eks
kursija, visi yra patenkinti. 
Turėsite smagia ekskursiją ir 
jus.

“Naujienų” ofiso valandos: 
kasdien nuo 8 iš ryto iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis: nuo 10 ry
to iki 2 vai. po pietų.

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius.

šešioms dovanoms laimėti.
Pereitą susirinkimą didžiu

lei! Kareivių Draugystėn įstojo 
daugiau, kai trys dešimtys nau
jų narių, gražių vyrų. Visi tuo 
nustebę. Ciceroje to dar nebu
vo. Draugijos rašt.

Šelps Lietuvos 
Badaujančius

Chicagos ir Apielinkės Centro 
Komitetas šiaurės Lietuvai šelp
ti praneša:

Balandžio mėnesio 21 d. 1929 
metais, šv. Jurgio Svetainėje, 
32nd ir Auburn Avė., Chicago, 
Illinois, įvyko Chicagos ir apie
linkės kolionijų lietuvių masinis 
susirinkimas tikslu sutverti pa
stovy šiaurės Lietuvai šelpti 
Centro Komitetą. Po trumpo 
šelpimo reikalų apsvarstymo nu
tarta tokį bendrą komitetą su
tverti. Taip pat nutarta tų ko
mitetą. pavadinti Chicagos ir 
Apielinkės Centralis Komitetas 
šiaurės Lietuvai šelpti.

| komiteto valdybą išrinkti 
sekantys asmenys: pirmininku 
pralotas M. L. Krušas, švento 
Jurgio parapijos klebonas, 3230 
S. Auburn Avė., Chicago, 111.; 
iždininku J. J. Elias, preziden
tas Universal ■ State Banko, 
3252 So. Halsted St., Chicago, 
III.; raštininku V. M. Stulpinas, 
3255 S. Halsted St., Chicago, 
III.; 1-mu vice-pirmininku M. 
Locaitis, 1804 W. 64th St., Chi
cago, III.; 2-ru vice-pirm. N. C. 
.Krukonis, 6308 S. Albany Avė., 
Chicago, III. •

Be to, nutarta kreiptis į pla
čiąją visuomenę, į Chicagos ir 
apielinkės lietuvius, kad visose 
kolionijose subrustų rinkti au
kas ne tik pinigais, bet ir dra-

NAUJIENOS, Chicago.

bužiais. |Aukas nutarta rinkti 
ne tik pas lietuvius, bet ir pas 
kitataučius.

Kad pasekmingesnis butų 
darbas aukų rinkime, nutarta 
paraginti tas kolionijas, kuriose 
dar nėra tam tikslui sutverto 
komiteto, kad tuojau sutvertų 
tokį komitetą iš vietinių gerų 
pasitikimų lietuvių Amerikos 
piliečių. Kad toksai komitetas 
neatidėliodamas laiko imtųsi 
darbo aukas rinkti pinigais ir 
drabužiais. Drabužiais aukas 
priimti, kaip tai: overkotus, siu
tus, čeverykus, apatinius dra
bužius, pančiakas, ir t. t., dėl 
vyrų, moterų, berniukų ir mer
gaičių. Viršminėtus daiktus ga
lima aukoti naujus arba apdė
vėtus, bile tik juos galima dar 
nešioti.

Toliau, kas negali aukoti nei 
pinigais, nei drabužiais, tai ga
li aukoti įvairios rūšies valgo
mus daiktus supakuotus bloki
nėse, kaip žirnius, pupas, mėsą, 
lašinius ir muilą (muilas papras
tai nėra laikomas valgomu daik
tu. Red.). Ypač lietuviai bučer- 
ninkai ir groserninkai galės čio
nai savo aukomis prisidėti, nes 
dauguma jų turi tokių daiktų, 
kurių čionai negalima parduoti, 
o Lietuvoje badaujantys žmonės 
suvartos ir bus dėkingi jųjų 
aukotojams.

Surinkus aukas pinigais, tuo
jau išpirkti pastos Money Or
derį arba čekiu ant vardo Cent- 
ralio Komiteto Iždininko p. J. J.

m.
i—---------------------------- ----- r
Elias, ir siųsti Centro Komiteto 
Prezidentui šiuo adresu: Rt. 
Rev. Msgr. M. L. Krušas, 3230 
S. Auburn Avė., Chicago, III.

Surinktas aukas įvairiais dra
bužiais ir valgomais daiktais 
prašoma siųsti šiuo adresu: Mr. 
J. J. Elias, 3252 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Ponas J. J. Elias, prezidentas 
Universal State Banko, aukoja 
didelį štorą šalyj banko suau- 
kautiems drabužiams ir kito
kiems daiktams sudėti. Ten bus 
visi suaukoti drabužiai ir valgo
mi daiktai supakuoti ir issiųsti 
Lietuvon.

Lietuvos Konsulas p. A. Kal
vaitis pranešė, kad Paltie Ame
rikos Linija pažadėjo visus dra
bužius ir valgomus daiktus, su
aukotus badaujantiems šiaurės 
Lietuvos gyventojams, nuvežti 
dykai iš New Yorko iki Klaipė
dos uosto.

Nutarta taipgi visas aukas, 
kaip pinigus, drabužius ir val-

gomus daiktus, siųsti tiesiai 
Šiaurės Lietuvai šelpti Centro 
Komitetui Kaune. Kaip žinome, 
tam komitetui priklauso, apart 
katalikų ir kitokių pažvalgų 
Žmonių, pralotas Januševičius 
ir dekanas Mironas. Tų dviejų 
garbingų patriotų kunigų pri
mausimas prie šiaurės Lietuvai 
Šelpti Centro Komiteto reiškia, 
kad jų vyskupai pilnai užgiria 
tų komitetą.. Nes jeigu jų vys
kupai nepritartų tam Centro

Komitetui Kaune, tai jie savo 
kunigams neleistų prigulėti prie 
komiteto.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

F.AdL RICHTER CO 
■ KRRYANO SOUTH F»FTH 5T5.

BROOKLYN, tM.VC

KILLS PAIN-

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

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokj silp
numą. pūslės, privatines 
ar Šlapintos! ligas, atei
kite pas Dr. Ruse liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda , 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

prie aklumo.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir specialia gydymas su

grąžino tvirtumą ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas padarė tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausias gydymas. — 
Žemos kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kampas 

Monroe St„ Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 508, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto Iki 5 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki I 
8 valandai vakaro. 1

Vieša padėka
Draugystės Lietuvos Karei

vių uniformų skyriaus Komi
tetas rengti vakarui,, kuris bu
vo balandžio 21-mą dieną, šv. 
Antano parapijos svetainėje, 
taria to vakaro dalyviams dide
lį lietuvišką ačiū — vienu žo
džiu, visiems rengėjams ir vi-
siems rėmėjams.

Vakarui rengti Komitetas 
yra pilnai patenkintas vakaru

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

| Namų apšildymo 
■ reikmenys ir plum- f bingas.

Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 

ir valome boilerius.Taisome
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

P K o ne Vi r g i n i u 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

c KONTRAKTORIUS -i'
4556 So. Rockwell St., Chicago, III.

I i OYD
^_130 W. Randolph S't., Chicago.

Dienos Per Vandenyną

trečios klesos “Round Trip” kainos. ■ 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi. •

r I ir iš
LIETUVOS 
per Cherbourg ar Bremeną

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

BKEMENs EUROPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos
Patogus

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

NORTE OERMAN

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Vidurių Skausmus

“Man yra dideliu malonuman praneAti 
jnniH anie- pu ik i iiiiMią permainą mano Hvei- 
kato.s.” rašo poiiuh VVillium C. Caller. “Kol 
aš nepradėjau vartoti Nuga-Tone aš tu- 
rojau galvos skaudėjimą kiekvieną naktį, 
skilvio skausmus ir mano oda prastai iš
rodė. Dabar neturiu galvos skaudėjimo ar
ba skausmu skilvyje ir mano oda yra šva
ri ir ružava.”

Virš milionas žmonių kurie vartoja Nuga- 
Tone, suranda puikią pagalbą. Jis padarė 

I juos stipresniais, sveikesniais. žvalesniais, 
prašalino nuo jų visokius skausmus, su
stiprino jų nervus ir svarbesnius organus, 
prašalino inkstų ir pūslės jritacijas, sutel
kė jiems geresnį apetitą ir virškinimą, su
stiprino jų odą ir suteik jiems atžvieži- 
nantj miegą. Nuga-Tone yra parduodamas 
pas visus gyduolių pardavėjus. Nusipirkti 
butelį šiandien ir atjaukite savo sveikatą, 
stiprumą ir jėgą. Jei jūsų vertelga neturi 
Nuga-Tone stake, reikalaukit, kad jis už
sakytų jums iš olselio vaistinės.

Naujausi Lietuviški Rekordai

lite Life ttself

REUMATIZMAS
J£ADA peršlapus ar peršalus 

reumatizmas gelia, neken- 
tek! Bayer Aspirin toki gėli
mą greitai ir tikrai prašalina. 
Milionai žino jo greitą veikimą 
prieš visokios rųšies skaudėji
mus; dėl lumbago, sciatica, neu- 
ralgia, neuritis; galvos skaudė
jimą. O šalti sustabdo i aki
mirksni. Jei juo gerklė plauja- 
ma, tai gelbsti skaudančiai 
gerklei, ir tonsilitis. Jis sau
gus; nekenkia širdžiai. Įžymiau
si gydymo žinovai remia per 
28 metus. Prižiūrėk, kad butų 
tikras Aspirin; dėžutėj Bayer 
ir Ęayer kryžius kiekvienam 
tablete. Visose vaistinėse.

Aspirin yra vaizbaženklis Bayer Gamybos Monoaceticacidesterio SalieyllnCs rukStles.

BILE IŠDIRBYSTES
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERES ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street '

Republic 7386

. Stipriausi tairai visamę 
pasaulyje

Mes esame autorizuota aptarnavimo 
stotis ir galime duoti kuožemiausias 
kainas. Ateikite ir sužinokite musų kainas 

UNION GARAGE 
3100 South Emerald Avenue 

Tel. Victory 1014

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

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

16121F (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius 

(Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
(Kalakutų Barškalai—Polka. < 
(Nekaltybe Valcas

JONAS BUTĖNAS. Baritonas 
su Orkestros Akompan.

(Močiutę širdelę
(Ispanė (La Spagnola)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

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

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Juozavitas 

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

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

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

(Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas

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

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 

12 colių $1.25

16115F

16116F

16118F

16119F

16114F

16117F

16128F

16127F

16112F

16113F

61002F

16034F

16035F

E2392

E3840

E4273

E4362

E7025

1G009F

16010F

16012F

16016F

(Karvelei!
(Plaukia Sau
(Aguonėlės
(Kur Bakūžė
(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras 
10 colių 75c.

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

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 colių 75c.

(Padainuosiu Gražią Dainą
(Našlys
Kur Upelis Teka
(Viltis
(Noriu Miego
(Plaukė žąselė
(Oi Mergelę
(Stasys
(Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle
(Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai
Leiskit j Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

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

Laivelis
10 colių 75c.

Samanota

Jos. F. Budrik mc.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705
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Metams ...............................  $8.00
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Trims menesiams................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŽMOGŽUDYĘIŲ REKORDAI

Chicaga yra pagarsėjusi visame pasaulyje plėši
mais, žmonių žudymais ir kitais kriminalių elementų 
darbais. Tečiaus statistikos daviniai rodo, kad jos kri- 
minalis rekordas nėra blogiausias už visus. Iš šiaurinių 
valstijų didmiesčių Detroite, Mich., ant kiekvienų 
100,000 gyventojų pernai metais buvo 16.5 žmogžudy- 
bės. Chicagoje ant to paties skaičiaus gyventojų buvo 
15.8 žmogžudybės. Milžiniškojo New Yorko rekordas 
šituo atžvilgiu yra daugiaus, negu dvigubai geresnis už 
Chicagos, nes New Yorke ant kiekvienų 100,000 gyven
tojų buvo užmušta per metus laiko tik 6.7 žmonės.

Bet daug blogiau pasižymėjo pietinių valstijų did
miesčiai. New Orleans’e, pav. ant kiekvienų 100,000 gy- 

. ventojų buvo 25.9 žmogžudybės, o Memphis net — 60.5! 
Palyginant su pastaruoju, Chicaga gali atrodyti beveik, 
kaip dorybės pavyzdys.

[Pacific and Atlantic Photo]

Brander Matthews, žynius ra
šytojas, kuris prieš kiek laiko 
pasimirė New Yorke, turėda
mas 77 metus amžiaus.

(be pertraukos) revoliucijos. 
Teisingiau sakant, ne teorija, 
bet maišalienė menševikų 
teorijos su sklandžiai skam
bančia fraze.

“Trockis tai inteligentiškas 
svyravimo apaštalas*”

ĮVAIRENYBĖS
TELEFONAS IR ŽMONIŲ 

KULTŪRA

DERYBOS PARYŽIUJE
r—————————

Reparacijų ekspertų konferencija dar tebedirba 
Paryžiuje, nors jau seniai buvo paskelbta, kad nebesą 
jokios vilties pasiekti susitarimo. Vokietijos atstovas 
jau pereitą savaitę pareiškė, kad Vokietija negalinti 
mokėti daugiau, kaip 392 milionu dolerių reparacijų kas 
metai, per 37 metus, tuo tarpu kai Francijos ir kitų tal
kininkų‘įgaliotiniai reikalauja ne mažiau, kaip $523,- 
600,000 kasmet per 58 metus.

Vokiečių delegacijos galva, Dr. Hjalmar Schacht, 
važiavo į Berlyną pasitarti su savo vyriausybe. Bet su- 
gryžęs Paryžiun jisai savo pasiūlymą pakartojo, pa
reikšdamas, kad Vokietija nepajėgianti mokėti daugiau. 
To neveizint, konferencija neužsidarė. Konferencijos 
paskirtosios komisijos gamina galutinus raportus, o 
tuo pačiu laiku svarbesnieji ekspertai laiko privatinius 
pasikalbėjimus su kits kitu ir du d-ru Schachtu. Sako, 
kad Jungtinių Valstijų delegatai deda didžiausias pa
stangas prikalbinti abi pusi priimti kokį nors kompro
misą.

Galų gale konferencija tur būt nutars taip, kaip jai 
padiktuos Amerikos bankininkai, mes tikrumoje visos 
reparacijos, kokias vokiečiai mokės aliantams, turės pa
tekti į Amerikos bankininkų rankas.

Apžvalga
KLERIKALIZMAS LIETUVOJ

“neištikimųjų” ir 
(išmestas), kadan- 
Maskvos valstybi- 
teko kitam asme-

“Vienybėje” senasis Sirvydas 
rašo apie savo pasimatymą ir 
pasikalbėjimą su Dr. Jonu Šliu
pu. Be ko kita jisai skundę
sis:

“Konkordatas (valdžios su
tartis su Vatikanu. “N.” 
Red.) esąs labai žalingas Lie
tuvos ateičiai ir mano (kas 
“N.” Red.), kad naujas Lie
tuvos seimas (kokis jis nebū
tų ir kada jis nebūtų) šitą 
konkordatą su Roma per
trauks, —nes jisai paverčia 
Lietuvą į konfesinę ir vienai 
religinei sektai pavestą šalį. 
Tai, sako, — konkordatas, 
kokio Vatikanui dar su jokia 
kita šalia padaryti nepasise-

Be to, p. Šliupas peikęs val
džią ir už militarizmo stiprini
mą, nes “daugėjimas Lietuvoje 
generolų yra numatomas kaip 
šalį sunkinantis apsireiškimas.”

O “Vienybė” prieš kiek laiko 
prisispyrusi tvirtino, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybe 
naikinanti Lietuvoje klerikaliz
mą. v

i rybas su Wall-stryčio bankinin
kais dėl paskolos Rusijai, yra 
dėl kurios nors priežasties pri
skirtas prie 
“išvalytas” 
gi jo vieta 
niam banke
niui, p. Piatakovui.

Musų nuomonė pasitvirtino 
| greičiau, negu galėjome tikėtis. 

Iš Maskvos atėjo žinia, kad šein- 
man tapo pašalintas ne tik iš 
valstybinio banko vedėjo vietos, 
bet ir iš kitų dviejų atsakomin- 
gų vietų: finansų vicekomisaro 
ir apsaugos tarybos nario.

Tai yra ypatingas būdas ko
voti su opozicija. Stambius val
džios šulus, kuriais diktatorius 
Stalinas nori nusikratyti, jisai 
ne meta tiesiog iš jų vietų, nes 
tai iššauktų triukšmo ir daug 
visokių kalbų, bet išsiunčia kur 
nors toli “gydytis” arba su 
“svarbia” misija, o jų vietas 
užpildo kitais žmonėmis. Šituo 
tikslu Stalinas pirma dažnai 
skirdavo opozicininkus ambasa
doriais sv-etimuose kraštuose.

BOLŠEVIKŲ “PERMANENT1- 
TINĖ REVOLIUCIJA”.

SOVIETŲ METODAS

Vakar mes išreiškėme nuo
monę, kad sovietų komercinės 
delegacijos galva, p. šeinman, ku
ris dabar Nevv Yorke veda de-

Vienas Svotelis Proletaras 
Laisvėje” rašo:

“Kas per asmuo Trockis? 
—Trockis yra typiškas inte
ligentas. Ir typiškas inteli
gentijos ir smulkiosios bur- 
mžuazijos ideologas. Nuo pat 
pradžių savo politinės karje
ros ponas Trockis mylėjo bū
ti ‘vadu’. Pas jį buvo savo
tiška teorija permanentinės'

Svotelis pasakoja niekus, pri
kaišiodamas Trockio “perma- 
mentinęs revoliucijos” teoriją 
menševikams. Pastarieji nie
kuomet jos nepripažino. Bet 
bolševikai tai ją priėmė ir ban
dė (ir iki šiol tebebando!) gy- 
veiyme įvykinti. Kodėl Leni
nas įsivaizdavo, kad ekonomiš
kai atsilikusi ir nekultūringa 
Rusija gali iš carizmo tuojaus 
įžengti į socializmą? Del to, 
kad jisai patikėjo Trockio “per
manentinės revoliucijos” fanta
zija.

Sulig ta Trockio (ir Helphan- 
do-Parvuso) teorija, Rusijos 
buržuaziškai revoliucijai yra 
lemeta įvykti tokiu laiku, kada 
pramoningosios Vakarų Euro
pos šalys jau bus pribrendusios 
socialistinei revoliucijai. Bur- 
žuaziška revoliucija Rusijoje 
turi iššaukti revoliucijas Vokie
tijoje, Anglijoje, Francijoje ir 
t.t. Het šios revoliucijos pasi
baigs socializmo įsteigimu Va
karų Europos šalyse. 0 toks 
perversmas Vakarų Europoje 
tuoj atsilieps į Rusiją: dar ne
nusistovėjus buržuazinei tvarkai, 
kuri čia užgims revoliucijos re
zultate, Rusijos proletariatas 
ims, po įtaka perversmo Vaka
rų Europoje, kovoti už socializ
mo įsteigimą. Rusijoje. Tuo bu- 
du Rusijos revoliucija iš bur- 
žuaziškos pasikeis taip pat į so- 
cialistišką, bus “permanentinė”, 
eis tol, kol socializmas nepaims 
Rusijoje viršų.

Na, ar ne šita teorija vado
vavosi Leninas ir jo partija, 
kuomet jie 1917 m. sugalvojo, 
kad-Rusijos revoliucija privalo 
nesitenkinti žemės klausimo iš
rišimu ir demkroatinės tvarkos 
įsteigimu, bet siekti prie pilnos 
“socializacijos”? Ar ne šita teo
rija “revoliucijos be persėdimo” 
paskatino bolševikus šaukti Va
karų Europos darbininkus prie 
buržuazines tvarkos nuvertimo 
ir organizuoti tenai ginkluotus 
“pučus”?

Svoteliai ir kiti panašus ig- 
norantai nežino to, kad Leninas 
iki pat 1927 m. vasaros' skel
bė ,jogai Rusijoje kolkas nega
lima nė svajoti apie socializmo 
steigimą,kadangi toje šalyje dar 
nėra išsivysčiusi stambioji pra
monė, proletariatas dar neskait
lingas ir menkai susiorganiza
vęs. O Trockis jau 1905 metais 
(per pirmąją Rusijos revoliuci
ją) tikėjo, kad “permanentinės 
revoliucijos” keliu Rusija gali, 
nieko nelaukdama, žengti j so
cializmą. Tuomet Leninas iš 
Trockio svajonių juokėsi. Bet 
antrosios revoliucijos metu, kai 
didysis karas apsuko Leninui 
galvų, tai ir jisai tapo Trockio 
teorija sužavėtas.

Teoretiškas bolševizmo prana
šas buvo ne Leninas, bet Troc
kis, ir jei šiandie bolševikiškos 
davatkos Trockį niekina, tai jos 
niekina savo dvasišką tėvą.

[“T.”] Bet kurios šalies žmo
nių kultūrų arba, kitaip sakant, 
kultūros dydį galima sužinoti 
iš daugelio reiškinių. Toki da
lykai, kaip laikraščiai ir kny
gos, yra tikriausi žmonių kul
tūros dydžio rodikliai, ir pa
prastai ten, kur žmonės daugiau 
skaito knygų ir laikraščių, kul
tūroje žmones aukščiau stovi, 

negu ten, kur žmonės mažiau 
skaito. Panašus kultūros ro
diklis yra telefonas. Kultūrin
gesnėse šalyse telefonas yra la
biau išsiplatinęs, negu mažes
nės kultūros šalyse. Ir iš te
lefono abonentų skaičiaus jau 
galima spręsti apie kultūros dy
di. Štai žemiau parodysiu kai 
kuriose šalyse gyventojų skai
čių, kuris tenka vienam telefo
nui.

Daugiausia telefono abonen
tų yra Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, nes ten vienam te
lefonui tenka tik 7 žmonės, tai
gi beveik kiekviena šeima turi 
savo atskirų telefonų. O, pavyz
džiui, Sovietų Rusijoj, kur žmo
nių kultūra labai žemai stovi, 
vienam telefonui tenka 740 
žmonių.

Jei imsime žiūrėti kitas vals
tybes, tai pamatysime, jog vie
nam telefonui tenka žmonių:

Rumunijoje ....
Jugoslavijoje ... 
Lenkijoje ........
Brazilijoje ......
Ispanijoje ......

' Meksikoje ......
Italijoje ..........
Lietuvoje .... ....
Japonijoje ......
Čili ...... ...........
Čekoslavokijoje

. 104
.... 59
... 59

........41

..... v 34

....... 32

........ 23

....... 23
....... 19
......... 18
....... 15
.... . 13
...... 12
........ 10
____   8
telefonų

480 
430 
420
340
325
290
250
210
142 
125 
112

Vengrijoje ............
Francijoje.............
Argentinoje ....... ...
Belgijoje...............
Austrijoje.............
Holandijoje .... ......
Brytijoje ...............
Vokietijoje ........ ....
Vokietijoje ...........
Šveicarijoje ...........
Australijoje ..........
Norvegijoje ...... .....
Švedijoje ...............
Danijoje ...............
N. Zelandijoje ......
Kanadoj e -------------- ---------

Taigi, kaip matyt,
skaičiaus santykis su žmonių 
skaičiumi yra ne visai blogas 
mastas atitinkamos šalies kul- 
turat matuoti.

Kai kur pastebėta, kad tose 
šalyse, kur telefonų palyginti 
yra nedaug, sujungimų vienam 
abonentui tenka daug daugiau. 
Tų faktų galima išaiškinti tuo 
reiškiniu, kad kieno nors tele
fonu stengiasi naudotis taip 
pat ir kaimynai, kurie telefono 
neturi. Jei turėtų kiekviena 
šeima savo telefonų, tad nieks 
neitų pas svetimus žmones, kad 
ir pas kaimynus.

Jei musų lietuviškos šeimynos 
kiekviena turėtų po telefonų, 
tad bėgiojimas pas pažįstamus 
ar kaimynus, kad galėtų vienur 
kitur svarbiu reikalu paskam
bint, turėtų labai greitai.išnykt.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance} Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 85M

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVON

Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremen)

Išplaukia iš Ngw Yorko gegužes 22 d.
Štai yra proRa nuvykti j Lietuvą su npeciale ekskursija links- 

mioj savo viengenčiu draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George Washington.

Ši ekskursija yra rengiama po vadovyste “Naujienų” ir jus tu
rėsite nepaprastą patarnavirfią, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžymėjęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

Be to jus keliausite po asmenine priežiūra patyrusių kelionių 
vadovų, kurie jums viską iš kalno prirengs.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
arba susižinokite su savo vietos laivokarčių agentu, ar tiesiog su

Uhited'
45 Broadway, New York, N. Y.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČ1AMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

o
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti St. Ix>uis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 flE

“Aš praleidžiu saldumynus

UJCM

CIGM^
® ’.9ag, The American Tobacco Co., Manufactųrers

Cornelius 
Vanderbilt

laikraštininkas 
rašytojas ir 

autorius 
naujosios apy
sakos "Reno.”

Imkite 
Lucky 
vietoj 

saldumyno.

o ja vietoj užsirūkau
Lucky.”

laikraštininkas raštyojas ir autorius 
naujosios apysakos "Reno.”

“Yra tam tikra raminančioji ypatybe 
Luckies cigaretuose, iš kurios aš turiu 
smagumo, ir jie prisideda prie sumažinimo 
dirgsnių įtempimo, kuris ateina žmogui 
kiekvienoj vidutinėj darbo dienoj. Aš 
atrandu, kad jie mažiau teerzina gerklę, 
nekaip bile kokie kiti cigaretai, kokius tik 
aš esu kada rūkęs. Atletas turi būt fiziniai 
sveikas ir vikrus, bet tokiu pat turi būt ir 
biznio žmogus, ir aš praleidžiu saldumy
nus, o jų* vietoj užsirūkau Lucky. Tuo 
būdu, aš gaunu smagumo iš tikrai gero 
rūkymo Luckies ir neturiu ko rūpintis, kad 
man neprisidėtų perdaug svorio.”

CORNELIUS VANDERBILT, JR.

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė—imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstan
čiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo .svei

katų ir drūtumų, o moterys išlaiko savo figūras 
dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi 'tabakai, 
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja 
tų pageidavimų riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra geras 
daiktas rūkyti Luckies.**

Žinovai pripažįstą, kad milžiniš- 
” kas padidėjimas rūkimo Cigaretų

paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 me
tais Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo aug- 
ščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. 
Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

“Il s toasted’
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Kas subatos vakara per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijai kurios Hroadnay padarė Broadivay” Ta muzika 
po visa sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Company tinklu.

rus I"~r— - v--. ----- ••» inrr- m nr*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Daugiau busų North- 
sidėje

Miesto taryba — alderma- 
nai — leido mažoms kompani
joms operuoti busus be specia- 
lio miesto daleidimo (fran- 
ehise). Kadangi — argumenta
vo kai kurie aldermanai — 
Chicago Motor Coach kompa
nija operuoja kai kuriomis mie
sto gatvėmis be specialio mie
sto leidimo, tai ir mažųjų kom
panijų busai gali operuoti.

$3,194,000 gatvėms 
taisyti

Viešųjų darbų komisionierius, 
Richard W. Wolfe, paskelbė, 
kad šiemet iš taksų, surinktų ir 
vadinamą “Vehicle Tax” fondą, 
$3,194,000 bus išleisti gatvėms 
taisyti. 37 vardose ( o jų yra 
50) bus išleistos didesnės su
mos, kadangi kitose trylikoje 
buvo žymesnis taisymas gatvių 
pernai. Šiemet gatvėms taisy
ti skiriamoji iš kalbamo fondo 
suma yra $253,000 didesnė, ne 
kad pernai. Komisionierius 
kviečia įvairių apielinkių orga
nizacijas, laikraščius ir alder-

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

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

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

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

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

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

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

(MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

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

Užlaikau geriausių rūšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visokį enamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardwarė visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visą mėnesi.

A. PAVILIONIS
6825 S. VVestern Avė.

Tel. Prospect 8816 
v — .-------------------- --------------- ..... ' 

manus kooj>eruoti su jo ofisu, 
idant pinigai gatvėms taisyti 
butų juo tiksliau sunaudoti.

Šiandien ir rytoj ama- 
torių kumštynės už 

čempiono vardą

Vakar jau buvo, šiandien ir 
rytoj dar bus kumštinės ama- 
torių, kurie va rysis, kad įgijus 
amatario kumštininko čempio
no vardą Suv. Valstijose. Im
tinose dalyvauja daugiau, kaip 
pora šimtų vyrų. Kiekvieną 
vakarą kumščiuojasi keletas 
desėtkų porų. Laibai gali bū
ti, kad iš šių kumštininkų pa
sirodys vėliau ne vienas, kuris 
gali tikėtis čempiono vardo pro
fesionalų kumštininkų tarpe.

Patartina butų visiems,x ku
rie įdomauja kumštinėmis, at
silankyti pažiūrėti šių kumšti
nių. Kumštynės eina naujai 
pastatytame Chicagos Stadiu- 
me. Yra varta pamatyti vien 
trobesį, kuriame tilpsta dau
giau, kaip 20,(MM) žmonių. Tai 
sakoma esanti erdviausia visoje 
Amerikoje salė.

Pajamų mokestis Illi
nois valstijai

Illinois valstijos senatas pri
ėmė, 27 balsais prieš 17, sena
toriaus įLantzo bilių uždėti pi
liečiams valstijos pajamų tak-
sas- Jeigu tas bilius taptų įs
tatymu, tai gyventojai turėtų 
mokėti du nuošimčiu ant paja
mų sumoj nuo $5,000 iki $10,- 
OOO ir .3 nuošimčius ant paja
mų, didesnių kaip dešims tuk
siančių dolerių metuose. Ve

dusioms poroms bilius duoda 
, išimties du tūkstančiu dolerių 
ir po penkis šimtus dolerių iš
imties kiekvienam kūdikiui. Pa
vieniai asmenys gautų išimties 
ant vieno tuksiančio dolerių.

Mirė Pullmano kompa
nijos prezidentas

Mirė Edw-ard F. Carry, 01 
metų, prezidentas Pullmano 
kompanijos vagonams dirbti.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 015(1

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

JONAS P ETR ŪSAITIS
irsi skyrė su šiuo pasaulių, 

balandžio 23 dieną, 9 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukės 25 
metus amžiaus, gimęs Chica
go, III. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Eleną, motina 
Marijoną, tėvą Kazimierą ir 
dvi seseris — Juzefą Angelie- 
nę, Zofiją ir švogerį Antaną, 
dėdę ir tetą. Kūnas pašarvo
tas randasi 1630 N. Merrimac 
Avenue.

Laidotuvės įvyks balandžio 
27 dieną, 8 vai. iš ryto iš na
mų j šv. Antano, parapijos 
bažnyčią, Cicero, 111., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Petrušaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 

x atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Motina, Tėvas, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. Zola, Tel. Boulevard 
5203.

Teatruose
Chicago teatre — ateinančią 

savaitę bus rodomas paveikslas 
“The Pagan,” kuriame žymiau
sią rolę vaidina Roman Novar- 
ro; scenos numeris bus pava
dintas “Yippee!” Jafne asme
niškai dalyvaus paskilbęs Tom 
Mix su savo arklių “Tony.”

McVickrs teatre — jau ket
virtą savaitę rodomas paveiks
las “Broadvvay Melody;” kito
kie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodomas paveikslas “My 
Man;” tai kalbantis ir dainuo
jantis paveikslais; kitokie nu- 
meiari.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančia savaite Jack Oster- 
man ir jo džiazinis orkestras 
duos scenos produkciją “Pa
ris Nights;” kalbantysis pavei
kslas “Sonny Boy;” kitokie nu
meriai.

z Jūsų saugumui
Chicagos policijos komisionie- 

rius, Wm. F. Russell, šios sa
vaites biuletene duoda tokių pa
tarimų :

Skaitlinga chicagiečių armija, 
kuri su 1-ma diena gegužes me
nesio persikels į naujas vietas 
gyventi, užimdama tas vietas 
privalo reikalauti, kad samdy
tojai užtikrintų, jogei pas juos 
yra visi butų ar namų raktai ir 
tų raktų duplikatai.

Geriausia apsauga, kurią jus 
galite suteikti sau ir savo šei
moms, tai įtaisymas priešakio 
ir virtuves durims velkių arba 
lenciųgų. Taipjau • gerai įdėti

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Rajono Valdy

bos susirinkime, ketverge, balandžio 
25 d., malonėkite dalyvauti sekami 
valdybos nariai: V. Lapaitienė, V. 
Paškauskas, A. Lekavičius, A. Jusas, 
A. Ripkevičius, A. Kundrotas, J. 
Mickevičius. Posėdis prasidės lygiai 
8 vai. vakare —- “Naujienose”. Bu- 
tainai dalyvaukite visi.

Kviečia Organizatorius.

Marųuette Park Lietuvių Amerikos 
Politiško Kliubo įvyks svarbus mė
nesinis susirinkimas, ketverge, ba
landžio 25 d., 7:30 vai. vakare, Ka- 
pelionijo.j name, 2643 W. Marųuette 
Rd. Visi kliubo nariai malonėkite 
atsilankyti i ši susirinkimą.

Valdyba.

Roseland. Balandžio 25 d., 8 vai. 
vaakre. Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., įvyks Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirin
kimas. Šiame susirinkime bus ro- 
portų, pranešimų ir bus svarstomi 
nauji reikalai. Visi direktoriai ir 
draugijų atstovai-ės būtinai atsilan
kykite paskirtu laiku. Sekretorius.

Roseland. Balandžio 26 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė., įvyks Auk
sinės žvaigždės Kliubo komisijos su
sirinkimas. Šiame susirinkime bus 
skaitoma konstitucija sustatyta nuo 
puslapiu, skaitant jei kur bus klai
dų galėsime pataisyti, jeigu daug 
klaidų nebus, perskaityta sustatyta 
konstitucija bus paduota atspauzdi- 
nimui. Visi komisijos nariai būti
nai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, kom. sekr.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus susirinkimas atsibus ketverge, 
balandžio 25 d., 7:30 vai. vak. Mc- 
Kinley svetainėj. Visi Dramos 
skyriaus nariai bukite laiku, turime 
daug reikalų užbaigti ir kurie turi
te praeito vakaro tikietus, meldžiu 
sugrąžinti arba pinigus. Valdyba.

Al A

MARIJONA GAJAUSKIENĖ 
po pirmu vyru Šiaulienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 22 d., 2 valandą ry
to, 1929 m., sulaukus 66 met. 
amžiaus gimus Gaurės pa ra p., 
Eimantų kaime. Amerikoj iš- 
gyvno 24 metus. Paliko dide
liame ndliudime vyrą Antaną, 
dukterį Oną, žentą Joną Gajau
ską, sūnų Juozapą Šiaulį, mar
čią Oną, anūkus ir anūkes, 
brolį Mateušą Šukolą ir jo 
šeimyną, 2 brolėnu — Juozą ir 
Pranciškų Šukolius ir jų šei
myną, švogerius — Joną ir 
Antaną, užkurį Juozapą. Kū
nas pašarvotas randasi 4155 S. 
Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 26 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Pras. Pane
lės Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Marijonos Gajau- 
skienės giminės, draugai ir 

'pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvč- 
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame. 
Vyras, Dukterys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Ig. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

naujus dvigubus užraktus. Pa
prasti pigus užraktai yra leng
vai įveikiama kliūtis profesiona- 
liams vagims.

Apžiūrėkite taipjau, ar jūsų 
buto arba namų langai apsau
goti tinkamomis velkėmis; jei
gu galite, tai įtaisykite vadina
mus “Burglar Alarms” visuose 
languose ir visose duryse.

Savininkai didžiulių apart- 
mentinių trobesių privalo pasi
rūpinti, kad kopėčios gelbėtis 
nuo gaisro butų pakankamai 
aukštai, idant negalima butų 
jų pasiekti nuo žemės. Visos 
trobesių durys į lauką ir visos 
durys į beismantus turi būti 
užrakintos nakties laiku.

Jeigu jūsų namų raktus pa
vogė, arba jeigu jus pametėt 
juos, tai pasirūpinkit permainy
ti užraktus.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Muši patarnavimu 
laidotuvėse ir kokia** 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlak 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi- 
lokiemi reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted SU

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Uc.
Koblyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlns Ir 

BaUamuotojas
2314 W. 23rd PI.

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

Simpatiškas «— 
Mandagus — 

t Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fąirfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Ava. Tel. Blvd. 32013201

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
~| kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nome visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 

12 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUS’HILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari-1 
uiai dovanai.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės x 

valgius <*££3
A. A. NORKUS. wav®^ >11

Akli} Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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 Chirurgas

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

D.
209 
St. 
vak.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.,

ryto
Avė

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524
tel.Rch. tel. V»n Burcn 585H

DK. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kulte UOK IA71J Mihvaukee Avė. 
Tel. Hriiiiswiek (1624 

Valandos: panedClials. seredopiis Ir pdfny- 
čiomia 2—1> vhU. Nciičlioj pagal sutarimą.

Auburn Park Hospital. 451 W. 78th Pi. 
Tel. Hadcliffo JODO 

Utaruinkais. ketyergam ir subatomiB 
11 v. ryto iki O v. vak.

Lietuviai Gydytojai

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

. Tel. Kenwood 51D7 
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 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenne 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY /

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Įvairus‘ Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
z

VIR1UJ ASHEAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po pie<

* Telefonas Canal 0464

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinomas per 25 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet* 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis r.uo 9 iki 12 ryto

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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 9610

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av, 
Tel. Prospect 3525.

/__ __________ _______ ________

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

1d South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phouc Boulevard 3697
5315 So. Halsted Street /
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Art. St. Pilkos ir 
kompanijos pasku

tinis maršrutas

Mokyklos 
Educational

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo idkalbuma. Itelmokink gra
žiai raAyti ir kalbėti anglUkal teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėelte pagerinti oa-- 
vo buv|. Del vyrų ir moterų prfvatiėkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Bnren St„ 4 lubos. Valandos 
nuo 9 Iki 9-tos. Užsiraiyklt dabar I

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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

“QUALITY” plumbingo ir apšil- 
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės {rengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
, HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869
-------OH—

Morgi&ai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8885 So. Halsted SU

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas, J 208 E. 93rd St.

REIKALINGI patyrę žirkliniai. 
Peoples Iron & Metai, 5835 South 
Loomis St.

PARSIDUODA restauranas ir rui- 
minghouse su 15 furnišiuotų kam
barių, arba priimsiu pusininką. 
Biznis išdirbtas iš seno laiko, 2113 
So. Halsted St.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowsld. ižd.

PAJIEšKAU šiaučiaus “Shoe 
maker”, nuolatinis darbas ir geras 
atlyginimas, 2547 W. 69th St.

PARSIDUODA restaurantas labai 
geroj vietoj, pigiai. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu, 2023 So. 
Racine Avė.

GLEN OAKS ACRES

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Vykdamas Europon, art. Pil
ka turės paskutinio savo marš
ruto vakarus Penna^ New Jer- 
sey, New Yorko ir Naujos Ang
lijos kolonijose. Pirmieji vai
dinimai įvyks:

26 balandžio — Dayton, O.
27 balandžio — Akron, Ohio,
28 baL Pitts'burgh, Pa.
5 gegužio — Mahanoy City, ŠELVIS BUILDING CO.

I General Contractors
15 gegužio — Luzerne, Pa į Statom naujus ir taisom senus 

kuo rkramaitnc namus, porčius, garažus. Prieinama kitos vietos bus pi avestos i prek(< v‘isieins> ’ jyai.bas gal.antuoja. 
vėliau.

Į kompaniją įeina. Jonas Bag
donas (New Yorko Strand te
atro artistas), Antanas Tvari- 
jonas ir 105-metis .1. Skinderis. 
Visa grupė važiuoja aulcimobi- 
liu, kurį gavo iš p. .1. Jane- 
liuno (Bridgeport Auto Sales).

Rep.

inas.
2506 W. 69 St.

Prospect 9856 
-----O-------

Paieško lietuvio
Paieškai! Lauryno Vilko. Ji

sai seniau gyveno adresu 2001 
So. Halsted Street. Chicago, 111. 
Mes rašėme jam laišką, kuris 
tečiaus sugrįžo atgal neradęs 
adresato. Taigi prašome patį 
Lauryną Vilką arba tuos, ku
rie žino, kur jis gyvena, pra
nešti mums jo adresą. Už pra
nešimą busime labai dėkingi 
arba atlyginsime.

Scrantone, Pennsylvania, jo 
brolis Mikas sunkiai serga ir 
gali bile minutę mirti. Taigi 
surasti Lauryną Vilką yra la
bai svarbus reikalas.

Duokite žinoti šitokiu adre
su : Joseph Wanzlauckas, 450 
Mary Street, Scranton, Pa.

Brighton Park
ir

mokė-
School 
gatvės

komi-

Svarbus susirinkimas namų 
kitokios savasties valdytojams.

Brighton Park Realty Com- 
pany praneša visiems namų sa
vininkams, turintiems nekilno
jamos savasties arba real es
tate, kad Brighton Parke ir a- 
pielinkėje rytoj, balandžio 25 
dieną (ketvirtadieny), 7:30 va
landą vakaro, Įvyks masinis 
susirinkimas visų taksų 
tojų Kelly Junior High 
atidi tori joj, prie 42-ros 
ir California Avė.

Kaip žinote, valstijos
sionieriaus įsakymu, šiemet bu
vo daromas naujas nekilnoja
mos savasties įvertinimas (re- 
asssessment) taksoms. Dabar 
jau darbas pabaigtas, ir ry
toj masiniame susirinkime bus 
paaiškinta, kokia rata 'buvo už
dėta nekilnojamai savasčiai šioj 
apielinkėj.

Paaiškinimus duos vienas ase
sorių, p. Cutmore. Patartina 
(lietuviams, savasties valdyto
jams, susirinkti visiems, ku
rie tik gali. Juk svarbu žino
ti, kokias taksas reikės mokė
ti. Taipjau svarbu bus žino
ti, ar apielinkės gyventojai tu
rės priimti išpuolančią jiems

Nn.

Laisniai valgykloms
Valstijos legislaturon yra 

įneštas bilius, reikalaująs, idant 
valgyklos imtų laisnius. Dak
taras Kegel, sveikatos depar
tamento komisionierius, prita
ria biliui. Pasak jo, Chicagoj 
esama apie 7,000 valgyklų. 
Priežiūra kiekvienos jų mies
tui kaštuojanti po 20 dolerių. 
Laisniai valgykloms, girdi, pa
dengsią nors dalį tų išlaidų.

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

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.

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

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

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA mergina valgykloj 
prie kuknios darbo. Turi būti švari 
Ir darbšti. Darbas ant visados. 
Teisingas atlyginimas, 1312 South 
Cicero Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA mažas groseris, 
kendžių ir delicatessen šloriukas, 
prieš Illinois Packing Co. — 920 W. 
37th Place.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

ir

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 
perkam

REIKALINGA skirstytojų — 50 
guvių mergaičių dirbti prie dešrų 
keisingų. Pastovus darbas. 'Gera 
mokestis. Puikiausi darbavietė. Po
ilsio tarpai rytais ir po piet. Kreip
kitės i superintendento ofisų.

OPPENHEIMER CASING CO. 
1016-26 W. 36th St.

TURI BŪT PARDUOTA grosernė 
delikatessen, cigarų, cigaretų, smulk
menų ir merchandise krautuvė. Tu
ri būt greit parduota. Arti dirb
tuvės, 
Garu 
riai.

Pasiulom 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

greit parduota.
nėra tokio kito biznio aplink, 
šildomi pagyvenimo kamba-

4703 W. Roosevell Rd.

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, UI. 
Telephone 364 

----- o-----

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar 

2 flatai, bungalovv, rezidencijos 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia {mokėti. Mokėkite kaip remiu. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bų. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Mes 
dar-
co.

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu naskola ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
lą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai 
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

Šiauk
State 5048 arba 7275

soda fountain, vis-

Klausk
STANKUS

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi

čius

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719
MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS
3327 So. Halsted Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Imas VIRĖJAS ir antras virėjas 
$25 ir valgis. '

Kambarių užžiurėtoja $65 ir $70 
per mėnesi.

Sudynu plovėjos $16 į savaitę.
Cafeteriai merginos $15 j savaitę.

ACCURATE EMPLOYMENT
6311 So. Halsted St.

Wentworth 5280

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu pusininkų. Galima pirkti 
visų, arba pusę. Biznis labai pel
ningas, vieta viršum restaurano yra 
Rooming House, arba anl
2474 Blue Island Avė. 

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

mainų.

REIKALINGA veiterka kuri turi 
patyrimų, darbas pastovus, 4180 
Archer Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu gerą 
grosernę už teisingą kainą. Mainy
siu ant bungalow arba 2 flatų, ge
roj vietoj, su 6 kambariais, 
ninkas. 8349 So. Racine 
Triangle 9460. ♦

Q ■ —

Savi 
Avė.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių savasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 {mo
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 
Te). Bittersweet 6180 

-------- u--------

-— o - —
REIKALINGA moteris prie namų 

darbo s ir prižiūrėti 3 metų vaikų. 
Turės Čia pat ir gyventi. Kreipki
tės po 4 vai. vakare, H. Antonavi- 
čius, 923 W. 33rd St. 2ros lubos.

DIDELIS bargenas bučernė, mū
rinis namas karštu vandeniu apšil
domas. Ice mašine, didelis Irokas, 
vertės $1,500, parduosiu viskų už 
$9,500. 2653 So. Hamlin Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 8^9 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotų kaipo pirmą 
įmokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokavimas dovanai.

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

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

j.

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

Lackawana 6461

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

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 1321
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

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

Drexel 2696.

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

VIENINTĖLĖ 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% pigiau#.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų 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

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

/f) ant savaitinių ar mėnesinių
7 v išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH
INVESTMENT &
FINANCE PLAN

• 100 N. La Šalie St.
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengia $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 betricc 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

REIKIA pinigų, paaukosiu 4 kam
barių rakandus, kaip naujus. Gražus 
Frieze seklyčios setas $85; 9x12
Wilton kauras $25; pilnas riešuto m. 
miegamojo kamb. setas $85; console 
elektrikinis radio dynamic kalbėtu- 
vas 75; lempa $5; 8 šmotų riešuto 
valgomojo kamb. setas, firankos, pi
anas, etc. Parduosiu atskirai. Na
mie visų dienų ir vakare. Winner, 
8228 Maryland Avė., 1 apt.,. arti 
Cotlage Grove Avė.

PARSIDUODA geri rakandai taip- 
pat gali ir namų renduoti. Yra dar- 
žas ir garadžius. Graži vieta. Ge
ra transportacija, 2849 W. 40 PI. 
Lafayette 3533.

PARSIDUODA kukninis pečius, 
anglimis ir gesu kūrenamas, naujas 
$150, parduosiu už $25, 3230 So. 
Union Avė., 2 fl. . t,

Personai
Asmenų Ieško

PA.IIEŠKAU puseserės Petronė
lės Banaitės, po vyrų Kalenda, pa
eina iš šilelės parapijos, Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, Šarikų 
kaimo. Pirmiau kaip buvo girdėta 
gyveno Youngston, Ohio. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote praneški
te. Stanislovas Banis, 4537 South 
Hermitage Avė., Chicago, III.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ German Police šuo, 
kas sugrųžins arba duos žinią kur 
randasi, duosiu gerą atlyginimą. 
Pašaukit Lafayette 4287. .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas , 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS žmogus dirbti už 
porteri. Turi būti blaivus. Pasto
vus darbas, 908 — 10 W. 14 St.

REIKALINGAS barberis 
rais. Taippat mergina 
Beauty Shop, darbas ant 
4182 Archer Avė. Lafayette

vaka- 
dirbti j 
visados. 
4639.

REIKALINGAS sudynams plauti, 
taipgi turi būt už porteri, kamba
rys ir valgis, $6_.Q0 per mėnesi*. Mr. 
Shef, 4548 Drexei Blvd*

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

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

TURIU parduoti savo $900 
Grojiklį Pianą už $115, už pi
nigus, ant išmokėjimo daugiau 
$135. Voleliai, suolelis ir ka
binetas. Mr. Butz, 6136 So. 
Halsted St.

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

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.

Radios
TURIU atiduot beveik naujų 

jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis. i t it/ b • •

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma
ino-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 i savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
elek-
Box 

$95.00 su A.

setų ant moderniško 
'Radio Crosley Show 
irengto

Automobiles
*28 Hudaon Broutfham—cuetom bullt
’27 Chandler coach 
*28 ~
*28
*27
*29
*25
*28

Eseex coupe ....... ..... ....... ..............
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ...........     :
Hudeon Brougham, reram stovy
Essex ------ ------- -------------------------- !
Dodge Sodan ........ ...........................
Pontiac Coupe __________________ :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

PRANEŠIMAS

Exchange—Mainai
EXTRA, parduosiu arba mainy

siu grosernę ir bučernę, ant auto
mobilio ar lotų. Pigi renda, rui
mai dėl pragyvenimo, darome dide
lį biznį, kas pirmesnis tas laimės.

W. H. KELPS AND CO.
2419 W. 69th St., 

Hemlock 8099

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

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

c.

$793 $son $360
$696 
$496 
$560 
$176
$460

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082
Miscellaneous for Sale

įvairus Pardavimai

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

Šauk

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

PABANDYKIT naujus Super — 
konstrukcijos tairus. Sunkiausi ir 
stipriausi tairai kokie išdirbami. Mes 
nuleisime nuo $5 iki $10 ant jūsų 
senų tairų. Pilniausia garantuoti nuo 
visko, išskiriant gaisrą ir vagystę, 
per 18 mėnesių. Balloons 29x4.40, 
$6.85; 29x4.50, $7.75; 33x6.00 $16.40.

EDWARD RAFFERTY 
4921 Monroe St. Estebrook 0076

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos 1— 
goms. Didelis bargenas už 
3221 W. 65th Place, Hemlock

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.

kny- 
cash. 
6592.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas 5-5 kambariai. Priežastis mir
tis. Kreipkitės greitai, 2640 W. 43rd 
St., 1 fl.

TIKTAI $350 jmokėt, likusius po 
$50.00 i mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

MODERNIŠKAS 2 flatų $13,750. 
Bargenas 6 ir 6 kambarių šiltu van
deniu apšildomas, 6722 S. Maplewood 
Avė., dėl apžiūrėjimo šaukit savi
ninkų Dearborn 6748 — Fairfax 
7449, 8 S. Dearborn St.

Ar gali pragyventi 
iš rendų?

Žemiau telpa keletas bargenų, 
kurie neša tiek rendos, kad gali 
pragyventi nedirbdamas, tik keletą 
tūkstančių inešus.

1. Bridgeporte, 11 flatų muro na
mas ir Storas: 10 flatų po 4 kam
barius ir vienas 6, karšto vandens 
šiluma; 4 karų muro garažas; na
mas kampinis; viskas gerame sto
vyje; rendos neša 17%; kaina $18,- 
000. įmokėti reikia $5,000. Namas 
išsimokės per 5 ir pusę metų, arba 
gali lengvai gyventi niekur nedirb
damas.

2. 93rd St. 4 blokai į rytus nuo 
Stoney Island Avė. 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po 5 kamb. didelė 
barnė ir bandės dėl anglių. Pridė
jus biskj pataisymų galima parduoti 
už $6,000, parsiduoda už $2,350, šis 
namas išsimokės į ketvertą metų.

3. So. Chicagoje, 2 flatai po 6 
kamb. medinis ant cemento stulpų, 
elektra, vanos; 2-jų karų garažas, 
tuščias lotas šalę, rendos neša $80, 
kaina $6,500. įmokėti reikia $2,500.

4. West Side, 6 flatų muro namas 
po 4 kamb., elektra, baltos sinkos, 
ir dviejų flatų medinis namas užpa
kaly po 3.kamb., visuomet apgyven
tas. Renda 18 nuošimčių; kaina 
$8,950. įnešti $2000 ar daugiau.

5. Brighton Park. Beveik nau
jas muro namas, po 4 kamb. Van
dens šiluma, ąžuolo trimingai, “in- 
door beds” kuknios šėpa, platus lo
tas, gera 
togus dėl 
m ynai. 
$500, kiti

6. Dar 
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
BAKŠEVICIUS, 

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

transportacija, labai pa
gyvenimo nedideliai šei- 

Kaina $9,500. 
kaip renda. 
turime daugybę gerą sa-

įnešti

BIEDNO žmogaus namas Čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininkų 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milwaukee Avė. Palisade 
4750.

Cicero
2 augštų mūrinis namas 
4 kambarių kiekvienas 

5243 W. 24th PI., Cicero.

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

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

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

Emil Denemark
PARDAVIMUI 6 kambarių moder

niška mūrinė bungalow. Karštu van
deniu šildoma, ąžuolo trimingai per
dėm, tile maudynės kambarys. 1 
kambarys viŠkose. 1 karo garažas. 
33 pėdų lotas. Kaina $10,200.

5942 So. Talman Avenue

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH SIDE. PATIRKITE 

5 kambariu mūrinis bungalovv 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garažas. Gera transportacija, arti 
Marųuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. 7146 So. Maplevvood 
Avė. Hemlock 42G9.

TIK PAMANYK, 2 cottage už 
$1,800 kiekviena, 3814 S. Wallace 
St. Šaukite greitai, Boulevard 9307.

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji moderniški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 jmokėjimo $40, 
mokant į mėnesi arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans- 
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdu lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures” ir elektros su
vedimas. Venecijos 
cedar drabužių 
suliacija, plieno 
išpleisteriuotas, 
sai.

1061 h ST. IR
Į RYTUS NUO BEVERLY

Kaina tik $7,575 arba mes jums 
pastatysim ant jūsų loto, galim tų 
padaryti su galinga spėka pirkimo ir 
didelių produkcija.

Dahlgrecn & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė., Prospect 2308

ir elektros 
veidrodžiai, 

klosetai, akmens in- 
konstrukcija, skiepas 
metaliniai oro strip-

S. RACINE AVĖ.




