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Sukilimas Meksikoje 
Galutinai Susmuko

Sukilėlių armijų beliko tik partizanų ban
dos; sukilimo vadai urmu bėga per sie
nų i Jungtines Valstybes

NUGALĖS, Ariz., bal. 30.— I Be gen. Topete, j Jungtines 
Sukilimui Meksikoje susmukus Valstybes pabėgo dar: gen. Al- 
ir sukilėlių generolams, paine-‘mada; gen. Iturbe; l)r. Arno
tus savo bandas, bėgant j Juing- la, vyriausias sukilėlių armijos 
tinęs Valstybes, dabar beeina chirurgas; pulk. Ričardo 'Pope- 
lik partizanų karas, kuriam, te, generolo Topete brolis; gen. 
veikiausia, bus taip pat netru- i Eduardo Garcia ir sukilėliams 
kus padarytas galas. tarnavę du Jungtinių Valsly-

Vakarų pajūrio sukilėlių ar- bių aviatoriai, Padriek Murphy 
ja, kuriai vadovauja gen. To- ir B. Cole. Polk ir Murphy ta
pete, buvęs So-noros* gubernato- po J ungt. Valstybių areštuoti už 
rius, vakar buvo visai demorU- neutralumo akto laužymų.
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Colorado, Cal. Dviejų aeroplanų šipuliai po kolizijos. Nelaimėj žuvo keturi žmones

Musolinį dabar užima 8 
ministeriy vietas

ROMA, Lai. 30. Diktatorius 
Mussolini, kuris ligšiol iš try
likos kalbinėto ministerių porl- 
felių paisai laikė srplynis, da
bar pasiėmė dar ir aštuntą, bū
tent, viešųjų darbų ministerio, 
laikiusiam tų postą Giovanni 
("JuraIi rezignavus.

Sprogimas amunici
jos fabrike Cechuose
5 darbininkai užmušti, 30 suža

loti; namų sugriauta

lizuota, pulkininkui Gucrrerąii 
su 300 sukilėlių pasidavus Ir-1 
•Jeralinei kariuomenei. Patsai 
(gen.To|>cte su savo štabu pabė-; 
go per siena j Jungtines. Vals
tybes, kartu su kap. II. Polkų, 
amerikiečiu, kuris buvo sukilė
lių aviacijos jėgų vadas.

Vieninteliai žymieji sukilėlių 
vadai, kurie dar nepabėgo ir 
bando vesti partizanų karų Šo
ne. los valstijoje, yra generolai 
Caraveo ir Yucupicio. Vyriau
sias sukilimo galva, gen. Esco-1 
bar, (*sųs, kaip praneša, susidė-j 
jęs su gen. Caraveo.

Priešgegužinės vo
kiečių komunistų 
riaušės Berlyne

Riaušininkai bandė pulti social
demokratų laikraščio redak
cijų, bet gavo vandens

BERLYNAS, bab 30. Del. 
lo, kad Berlyno policija iš ank
sto užgynė demonstracijas ge
gužės pirmų diena, vakar va
karą įvairiose Berlyno miesto' 
dalyse įvyko riaušių. Penkias
dešimt šeši asmens 'buvo a rėš-' 
tuoti ir dvejetas dešimčių su
žaloti, jų tarpe keletas polici
ninkų.

Riaušes kėlė komunistai, ku
rių govėdos bandė taipjau štur-į 
muoti socialdemokratų dienraš-| 
čio “Vonvaerls” redakcija. 
Riaušininkai buvo priversti 
bėgti tik, kai atvykę gaisrinin
kai su šmirkštynėmis paleido i 
juos srautus vandens.

Komunistų susirinkime jų 
vadai pareiškė, kad jei per Ge
gužinės demonstracijas trečia
dienį [šiandie] policija pavar
totų smurtų prieš demonstran
tus ir įvyktų kraujo liejimų, 
tai jie atsišauksiu į visas darbo 
unijas dėl protesto gegužės 2 
diena paskelbti visuotini strei
kų.

liek policija, tiek komunis
tai stropiai rengiasi Gegužės 
pirmajai. Kcmunistai vaikščio
ja i'š namų į namus, kviesda
mi darbininkus dalyvauti de
monstracijose, bet “nesinešti 
ginklų ir, laikytis tvankos ir dis
ciplinos.” Vakar po pietų ko
munistai ties kiekvienos moky
klos durimis dalinėjo lepelius 
mokiniams, ragindami vaikus 
taipjau streikuoti gegužės 1 die
nų ir dalyvauti demonstracijo
se kartu su suaugusiais.

5 Ukrainos valstiečiai 
pasmerkti sušaudyti
MASKVA, bal. 30. Sovie

tų teismas Charkove pasmerkė 
mirties ba>v.mei penkis ukrai
niečių ūkininkus, kaltinamus 
dėl padarymo pogromo vienoj 
žydų kolonijoj Pukrovsiko apy
gardoj. Pasmerktieji sušaudyt 
yra: Lopalka, Naza renio, Pida, 
Gus ir Krikun.

Vienos krautuvinin
kų protestas

Reikalauja, kad vyriausybė pa- j 
naikintų sutartį dėl nuomų

>

VIENA, Austrija, bal. 30. —Į 
Dešimt tuksiančių Vienos krau-1 
tuvininkų pareikalavo, kad vy
riausybė iki gegužės 4 dienos : 
panaikintų nesenai padarytų 
tarp socialdemokratų ir krik-, 
ščionių socialų sutarimą, ku-1 
riuo leidžiama namų savinin
kams daryti privatinius kont
raktus su savo nuomininkais ir 
kelti nuomas, kurios buvo įsta
tymu aprėžtos. Krautuvininkai 
graso, kad jeigu vyriausybė tos 
sutarties nepanaikinsianti iki 

! paskirtos dienos, tai jie padary- j 
. šią protesto demonstraciją sos- j 
, tinęs gatvėse ir priversiu vy- 
riausybę sutartį panaikinti.

Socialistinė Danijos 
valdžia taisos svar
biu reformų darbui L C

Stengsis tuojau panaikint “ka
lėjimo įstatymų” prieš pikie- 
tiįlinkus streike metu

KOPENHAGA, bal. 30.
Lismėję rinkimus socialdemo
kratai ir liberalų radikalai, ben
drai turintieji naujajame folkc- 
tirge [atstovų bule] septynių 
vietų daugumų, be griežto ka
riuomenės ir laivyno- sumažini- v
mo savo programe numato dar 
visų eilę kitų svarbių reformų.

Visų pirmiausia bus stengia
mos panaikinti nepakenčiamas 
‘‘kalėjimo aktas,” — įstatymas, 
kuriuo kalėjimu baudžiami as
mens, bandantieji streiko me
tu neleisti kiliems darbinin
kams eiti dirbti streikininkų 
vietoj.

Bus stengiamos pašalinti, ar 
bent sumažinti, nedarbas, išru- 
tulojant įvairius viešuosius sta
tybos darbus.

žemės, ūkio reikalais numa
toma išleisti įstatymai paleng
vinti bežemiams ir mažaže- 
mias įsigyti daugiau žemės.

Premjero S tanu ingo vyriau
sybė žada padėti išrutuloli žve
jybų, modernizuoti pramonę ir 
eiti prie visos socialinės isla- 
tymdavybės rekonstrukcijos.

Mokesniai nuo darbininkų 
projektuojama perkelti ant 
turtingųjų klasių, kurios save 
turtus semia iš kitų darbo nau
dojimo.

Nusižudyti, pavartojo i 
nuodus, šautuvą ir ugnį

NEW ORLEAlNS, La., bal. 30. 
— Žymus vietos 'biznierius Ja
mes Otis, nutaręs pasidaryti ga
lų, išgėrė nuodų, po to šovėsi, 
prieš nusišovimą dar padegęs 
savo ofisų. Manoma, kad nu
sižudymo priežastis buvo finan

siniai nepasisekimai.

Kiek bolševikai nuga
labijo žmonių Rusijoj

LONDONAS, bal. 30. — Ką 
l’k pasirodė iždo ministerio 
Churchillio knygutė apie bolše
vikų režimų Rusijoj. Autoriaus 
surinktais duomenimis, nuo rc- 
vcLiiici'jcs pradžios iki šiol bol
ševikai nugalabiję 815,000 ūki
ninkų, .355,000 inteligentijos 
sluoksnio žmonių, 260,(MM) ka
reivių, 1.39,000 darbininkų, 70,- 
000 policijos agentų. 54,000 ka
ilininkų, 2,950.menininkų, 9,000 
gydytojų, 0,000 profesorių ir 
mokytojų, 1,219 kunigų ir 28 
vyskupus. Rendrai — 1,712,200 
žmonių.

Italijos diplomatas 
nušautas Belgijoj

BRIUSELIS, Belgija, bal. .30. 
— Gatvėj čia buvo nušautas Al
fonso Arena, Italijos legacijos 
Lute mtburge sekretorius, šo- 
vikas, vardu Gino, taip pat ita
las, 29 melų amžiaus,/areštuo
tas.

Francija norinti ati
duot papai Avinjono 

rumus

Policija muša strei
kuojančius tekstilės 

darbininkus
GASTONIA, N. C., bal. 30.

Vakar čia Įvyko didelių riau
šių, kai policija ir deputy šeri
fai bandė išvaikyti streikuojan
čių iLciray tekstilės įmonių dar- 
I iii ninku d em on s t r a c i j ų.

Daug streikininkų buvo su
žaloti, o viena moteriškė buvo 
deputy šerifų pavojingai sumuš
ta.

Porto Rika panaiki
na mirties bausmę
SAN .RJiAIN, Porto Rika, bal. 

30. — Gubernatorius rlb\vner 
pasirašė seimo priimtų įstaty
mų, kuriuo mirties bausmė 
Porto Rikoj panaikinama.

PiRAUiA, čechoslovakija, bal. 
30. — Pen'ki darbininkai buvo 
užmušti ir trisdešimt kitų sk in
džiui sužaloti, įvykus nitrogli
cerino sprcgintin amunicijos 
fabrike Pardubicuose, 60 mylių 
nuo Prahos. Apielinkėj daug 
namų buvo sprogimo sugriauta 
ir apdraskyta.

Austrijos kabinetas 
pagaliau sudarytas

VIENA, Austrija, bal. 30. — 
Drui Ernstui Streeruvvitziu pa
galiau pavyko sudaryti naują 
Austrijos vyriausybę.

Streeru\vilzo kabinetan Įeina 
didelė dauguma 'buvusių kzne- 
’leriaus Šnipelio kabineto narių. 
Kanclerius IStreeru\vitz bus taip
jau ir užsienio reikalų minisle- 
ris. Jis, kaip ir jo pranokė
jas kun. Seipel, yra krikščionių 
socialų partijos žinoigus.

LIETUVOS ŽINIOS
15 metų kalėjimo už 

kontrabandų lite
ratu ros

KAUNAS. — Pernai gegužės 
24 d. pasienio policija ties Ši
lute Leitės upely pamatė plau- 
kianl laiveliu du nepažįstamus 
vvrus ir kažka vežant- Manė 
kad kontrabandininkai. Ėmė 
šaukti, kad sustotų. Vienas 
pabėgo, antras, sumetęs vežtą 
bagažą vandenin, pasidavė. Tai 
buvo II. Paliulis iš Sausgailių, 
Šilutės valsč. Padarius pas jį 
kratų nieko nerasta. Vėliau iš
aiškinta, kad ten buvo vežta 
komunistų literatūra. Baltutis 
suimtas aiškinosi, kad jis neži
nojęs, ką vežęs. Jam apmokė
davo Chackelis Paradas (kau
niškis, gyvenąs Naumiesty) ir 
jis per dvi savaites kartą vis 
pargabendavęs jam kontraban
dų iš Vc\ielijos.

Paradas kaltu neprisipažino. 
Su Baltučiu jokių reikalų netu
rėjęs ir jokios partijos naudai 
nedirbęs. Tačiau buvo tikri Įro
dymai, kad Paradas komunisti
nės literatūros kontrabanda už
siimdavo. z

Kariuomenės teismas (31. Pa
radų nubaudė 15 melų sunkaus 
kalėjimo ir Baltutį už vežimų 
kontrabandos 3 metais.

sKO R H S*
Chicagai ir apielinkei tedera- 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uotą ir žy
miai vėsiau; vidutiniai ir stip
resni, daugiausiai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 48° ir 75° F.

Šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 7:17. Mėnuo teka 2:14 
ryto.

Kiek Anglijoje žmones 
prageria

i LONDONAS, bal. 30. — Ang
lijoj žmonės praeitais 1928 me
tais pragėrė viso labo $1,441,-

1000,000, arba $51,000,000 ma
išiau ne 1927 metais.

Iš gėrimų valdžia turėjo 
$643,071,475 pajamų.

I
Užgynė importuot vai-' 

sius iš Floridos
SANTO DOMINGO. — Do-i 

m ingo respublikos vyriausybė į 
užgynė importuoti iš Floridos j 

i augmenis, vaisius, daržoves ir 
'sėklas.

Stewart,. nuverstas alie
jaus magnatas gaus 

$50,000 pensijos
NEW YORKAS, bal. 30. — 

Praneša, kad Standard Oil Com- 
pany of Indiana direktoriai nu
tarė paskirti buvusiam savo 
galvai, pulk. Robertui W. 
Stewartui, $50,(MM) pensijos kas 
metai.

Pulk. Stewart, buvęs India
nos Standard Oil kompanijos- 
pirmininkas, neseniai buvo Joh- 
nc D. Rookefellerio Jr. pašalin
tas. '

FORT WILI'LAM, Ontairo, 
bal. 30. — Vienas 30 metų am
žiaus popierių fabriko darbinin
kas, kurio žmona pabėgo, pa
smaugė čia tris savo mažus vai
kus, paskui pats šoko ant ge
ležinkelio bėgių prieš atbėgan
tį traukinį.

NORTH HAVEN, €onn„ bal. 
30. — Vieškely, netoli nuo čia, 
itaksikebui susidūrus su sun
kiuoju vežimu, trys vyrai buvo 
užmušti ir du kiti sužaloti.

PARYŽIUS, bal. 30. — Laik
raštis La Libertė, sako, kad 
Franci jos' vyriausybė mananti 
pasiūlyti Vatikanui senovės pa
pų rumus Avignone (Avinjo
ne), kuriuos pupa galėtų varto
ti rezidencijai, atsilankydamas 
į Francijų.

[iPapos, išvyti iš Rc-mos, gy
veno Avignone nuo 1305 iki 
1377 metų, iš dalies iki 1417. 
Istorijoj tas laikotarpis žinomas 
kaip ‘‘babiloniška papų nelai
svė.”]

Skrenda iš Reginos i 
Chicagą, 1060 mylių

REGINA, Saskatchewan, • Ka
nada, bal. 30. Vakar iš čia 
išskrido monoplanu į Chicagą 
trys Rostono, Mass., lakūnai: 
Boaidman, pilotas, pulk. C. 
Sawyer ir F. Burrows, geolo
gas. Iš Reginos į Chicagą yra 
apie 1,060 mylių.

3 jurininkai žuvo per 
gaisrą garlaivy

KOPENHAGA, Daniia, bal. 
3^. — Užgesins gaisrų, kuris 
buvo kilęs švedų garlaivy Et
na, atvykusiame iš Pliiladelpbi- 
jos j Horsens uostą, Jutlandc, 
rado smalkėmis ir durnais nu
traukusius tris įgulos žmones.

Rengiasi išmest iš dar
bo 15,000 Australijos 

darbininkų
MELHURNAS, Austrija, bal- 

30. — Statybos kontraktoriai 
ir medžio įmonių savininkai 
graso paskelbti lokautą ir iš
mesti iš daubo 15,000 darbinin
kų, jei iki ateinančio šeštadie
nio visi streikavusieji darbinin
kai negrįš Į darbų.

Valdžia gavo 60 milijo
nų daugiau pajamų 

mokesnių
WASITINGTONAS, bal. 30. 

Vidaus pajamų biuras skelbia, 
kad per pirmus devynis 1929 
iždo melų mėnesius iki kovo 31 
dienos federalinių taksų surink
ta $2,137,178,617, arba $60,- 
310,690 daugiau ne per tą patį 
laiką pareitais metais.

Sudegė Bulgarijos par
lamento rūmai

SOFIJA, Bulgarija, bal. 30. 
Gaisras sunaikino parlamento 

i rumus. Ugny žuvo archivai su 
svarbiais dokumentais.

Du bėgusių iš Varnių 
Sibiro paleisti

KAUNAS. — Vyriausias Tri- 
bundlas sumažino bausmę hė- 
gubienis iš Varnių koncentraci
jos stovyklos. Buv. Seimo alst. 
liaud. N. Badys- ir socialdemo
kratas Al. Vaisėta komendanto 
'pidristi ir grįžo į savo gyvena
mas vielas, kiti šeši buv. sei
mo alsi. J- Markelis, jaunimie- 
tis VI. Duškus, J. Marcinkevi
čius, J. Stopjitis, N. Matutis ir 
Bilinskas, kaip teko girdėti grą
žinami į Varnius.

Adomo Mickevičiaus 
paminklas Paryžiuj
Lenkų Telegrafo Agentūros 

pranešimu, praeitą sekmadienį 
Paryžiuje buvo atidengtas gar
saus poeto Adomo Mickevičiaus 
paminklas. Paminklo kūrėjas 
buvo franeuzų dailininkas Bour- 
delle.

Adomas Miickevičius buvo 
lietuvis, bet rašė lenkiškai.

2000 voltų elektros už
mušė darbininką

SCHENECEADY, N. Y., -bal. 
30. — GeneraUElectric įmonėj 
šiandie buvo užmuštas jaunas 
darbininkas, Von Owen Cross- 
mo, 23 metų amžiaus. Ką tik 
atėjęs į darbą jis netyčia palie
tė. 2000 voltų elektros jėgos per
laidų.

Žuvusio laivo kapito
nas išliko gyvas

1\JANLIA, Filipinai, bal. 30. 
— Tanguiiigui salos krantan 
vilnių h,uvo gyvas išneštas 
Charles Olscn, paskendusio pra
eitų sekmadienį garlaivio “Vi
kingi kapitonas. Vandeny jis 
buvo išbuvęs dvidešimt tris va
landas.

EVANSVIiLLE, Ind., vienucs 
1 namuos rado nušautas dvi mo
teris, Mrs. Joscphine Conrad ir 
Miss Margaret Maley. Prieš tai 
tuose namuose, kurių šeiminin
kė buvo pati Mrs. Conrad, bu
vo girta puota.

Nušalo girta moteris
Netoli Mažeikių laukuose ras

ta negyva moteris J. Ji mėg
davusi išsigerti. šiaip buvo 
neturtinga dažnai elgetaudavo. 
Manoma, kad ji ėjo iš Mažei
kių labai girta, įvirto griovin, 
sušlapo ir sušalo.

Salantų valsčiuj 5 kaimuose 
nuo kovo 27 d. iki balandžio 
6 d. užregistruota 27 susirgi
mai dėmėtąja šiltine. Ryšy su 
tuo uždarytos dvi prdažios mo
kyklos. Paskutinėmis dieno
mis pastebėta vėl keli susirgi
mai.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.
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Lietuvos Miestai ir 
Miesteliai

Joniškis
(Šiaulių appskrities) 

Rašo Ak i ras

(Tęsinys)
b) Valsčiaus valdybos medi

nis namas su plecium vertės 
22,500 lt., prie jų daržinė su 
kute vertės 1,500 lt. ir c) prad. 
mokyklos medinius namus su 
piečių vertės 8,000 lt. d) Vals
čiaus savivaldybė turi išporce- 
liuotuose dvaruose nuosavus 
žvyrinus kelių taisymui, būtent: 
Saugelaukio dv. 2,994 ha, Ska
nų—0,621 ha, Kepalių— 0,218 
ha, Jakiškių -1,490 ha, Maldė-! 
nių—2,526 ha, Nemeikšių — 1 
ha, Pavirčiuvės 0,414 ha, ir Ja-| 
kiškių dvare dar 2,140 ha šen. I 
prieglaudos Įrengimui.

Globojamų turtų:
a) nežinia kur esančio A. 

Pervainio žemės i 19,300 ha 
vertės 19,000 lt., ji išnuomuota 
ir gaunama nuomos 1,515 1. me
tams. b) buv. bajorų Dr-jos 
molio namai vertės 18,000 lt., ir-1 
gi išnuomuoti už 2,400 lt. nuo
mos metams, d) molio namai su 
senu vėjo malunu vertės 3,500 
lt. irgi išnuomuota ir duoda pa
jamų 800 1. metams, šio malu-i 
no pajamų ir išlaidų, delei jo 
silpno veikimo, negalima ats
kirais punktais nurodyti.

Dabartiniu laiku Joniškio 
miestely yra R. Kat. bažnyčia 
1, Liuteronų 1, žydų sinago
gos 3, bankai 4, vaistinės 2, 
prekybos Įstaigų 174, pramonės: 
vilnų verpimo-karšimo 3, audi
mo 2, miestely ir valsčiuje

Valsčiaus savivaldybės biud
žetas 1928 metams subalansuo
tas ir Valsčiaus tarybos patvir
tintas sumoje 179,460 litų.

Patvirtintų kaimų sueigų nu
tarimų sudaroma į metus apie 
50, naujokų gimusių 1906 me
tais užregistruota 223, nuo pra
džios išdavimo vidaus pasų iki 
šiam laikui išduota 10,902, že
mės plotas 37,871 ha ir valsty
binių miškų 3,371 hją, žemės mo
kėtojų skaičius 2,345, pasienio 
gyventojų skaičius, kuriems 
duodamos legitimacijos kortelės 
3,400, atsarginių karių virš 700, 
rezervistų virš 300, kelių taisy
tojų skaičius apie 2,000. Pakri
kimui susisiekimo tarp Joniš
kio ir Šiaulių yra 3 autobusai 
ir 7 automobiliai.

Vokiečiai 1915 ir 1916 metais 
pravedė naują platų j i gelžkeli 
šiauliai-Joniškis-Jelgava ir siau
rąjį Joniškis-Kriukai-žeimelis.

7. Milicija
1928 metų sausio mėnesio 10 

dieną. Aš, Joniškio Valsčiaus 
Valdybos sekretorius Kristupas 
Krankalis 50 metų amžiaus, gy
venąs Joniškio m. nuo 1919 me- 
tų, pasiremdamas Joniškio Vals
čiaus ir Miesto Tarybos nutari
mais už 1918 ir 1919 metų ir 
savo aatsiminimais, kaslink 
formavimo pirmosios vietinės 
milicijos ir jos veikimo, turiu 
garbę pranešti sekančias žinias:

1918 m. lapkričio mėnesyje 
susitvėrė Joniškio Valsčiaus 
ir Miesto Taryba, kurios pir
mininkais buvo D-ras Gascickas 

1
Kostas, apie 50 m. amžiaus, 
vaistininkas Slabokas Jonas, 46

Tarp Chicagos 
Lietuvių

—II ■« II III—

Šiandien Pirmoji 
Gegužės

šiandie Pirmoji Gegužės — 
darbininkų šventė. Douglas 
Palik Lalbor Lyceum salėje ren
giamos prakalbos. Kalbės įžy
mus kalbėtojai. Patartina vi
siems draugams atsilankyti. B.us 
išpildytas taipjau muzikalia 
programas. Programas prasi
dės 8 valandą vakare. Įžanga 
visiems veltui. Douglas Par'k 
Labor Lyceum yra prie Ogden 
ir Kedzie Avė.

5 
kuriais nariais kalbėjau, jie 
pasakojo taip: kam, girdi, tų 
pinigų, bile tik bus daug narių 
draugijoje. Bet aš juos paklau
siau: jeigu nariai pradės sirgti, 
tai iš ko jus mokėsite jiems pa
šalpą ?

Dar yra šiuo laiku ir bedar
bių, kurie neturi susitaupę pini
gų. Tokiems prastai šiokiais 
laikais. Munšainieriai pradeda 
nykti: mat, jiems pakenkė tas 
“nelemtas” įstatymas.

% —Žmogus.

Cicero
Padėka.

pramonių įst. 83.
Taipgi dabartiniu laiku: Vals-į 

čiaus taryba susidaro iš 57 na-i 
rių, Valdyba iš trijų, tarnauto-1 
jų penki, posėdžių i metus: 
Valsčiaus tarybos 9, nutarimų, 
190, Valsčiaus valdybos posė
džių 22, nutarimų 126, Komisi
jų posėdžių 30, nutarimų 188,I 
gaunamųjų-leidžiamųjų raštų | 
7,120.

m. amžiaus, ir veterinarijos fel
čeris Jonas Skabląuskas 37 m., 
gyvenąs Pociūnų k^įme; iždinin
ku ūkininkas Vincas Jonkus 32 
m., gyvenąs I Linkaičių kaime ir 
sekretoriumi buvęs liaudies mo- 
mokyklos mokytojas Bolis žy
gelis 32 m., iš Joniškio mieste
lio, kurie sykiu su Taryba savo 
iniciatyva suorganizavo Joniš- 

(Bus daugiau)

MarąuetteManor
Del geresnio patarnavimo siuvime ir 

valyme rūbų šioje apielinkėje 
atsilankykit pas

S. A. Alekną
2537 W. 63 St.

S. W. kampas 
Maplevvood Avė.

Telefonas
Prospect 9511

Kailinius p e r 
vasaros sezonų 
padedame i san
deli (storage). 
Taipgi valome 
i r pertaisome. 
Jūsų rūbai bus 
apdrausti (in- 
sured).

. Kad

Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ 

kaip rūgščių aitrumo ir kitų nesmagumų 
W. J. STOMACH REMEDY 

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų
j rodyt i, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiusime ban
domąjį gydma tik už 50c V v

GARSIOS W. J. RHEUMATlC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonių. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymą 
už 50c. ar 10 dienų gydymą, bile kurį, už $2.00.

] W. J. Stomach Remedy
~| W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėki! kurių) 
WALDO JO YČE CO.

120 So. State St.
Chicago.

Adresas

Miestas

Gegužės 4 ir 5 dd. Chicagoje 
socialistų partijos nacionalis 
pildantysis komitetas laikys po
sėdžius. Juose dalyvaus J. Mau- 
rer, Morris Hilkpiit, J. Sharts, 
James Oneal, Victor Berger, 
Daniel Iloan, Ailfred Baker Le- 
\vis, Likau Wilson ir kiti. Ge
gužės 5 diedą rengiama vaka
rienė, kurion kviečiami visi 
Chicagos draugai ir draugės. 
Vakarienė bus Chicagos Labor 
Lyceum svetainėje; ji prasidės 
6:30 vai. vakare. Gilėtai — 
$1.30 ypatai. Butų gerai, kad 
juo daugiau draugų atsilanky
tų. Biletus vakarienei galima 
gauti “Naujienose.” V. P.

Jau praslinko dvi savaitės 
nuo to laiko, kada tapo palai
dota a.a. Marijona Bertmanie- 
nė. 14 dieną oalaindžio ji už
migo amžinu miegu, o 17 die
ną balandžio buvo palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse, Chica- 
goj-

Šiuo tariame visiems širdin
gą ačiū už patarnavimą toj 
liūdnoj mums valandoj: turėjo
me tiek daug draugų laidotu
vių donoje. Ypatingai ačiū 
kunigui IL J. Vaičiūnui, taipgi 
ačiū už gėles Stukams ir Ba
kams ir draugijoms—L. S. T., 
Molinos Dievo Sopulingos. Ačiū 
ir graboriui Eudeikiui už man
dagų ir sąžiningą patarnavimą. 
Dar karta ačiū visiems daly- 
viams.

Laurynąs Bertmanas, Mari
jona Dolan (duktė), Ona Altar- 
manienė. •

Draugai turėtų 
atlankyti

Jau buvo “Naujienose” pra
nešta, kad dr-gui F. Skamara- 
’kni pereitą savaitę padaryta
sunki operacija. Jisai randasi 
Chicaigos universiteto klinikoj. 
Atlankyti įgalima jį šiomis die
nomis ir valandomis: antradie- 
niais ir sekmadieniais nuo 2 
iriais i rscik-madieniais nuo 2 
iki 3 valandos po pietų, o ant
radieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 8 valandos. 
Butų gerai, jeigu draugai atlan
kytų ji. V. P.

Kensington
Roselando Lietuvių Kliubų 

ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo komisija turė
jo susirinkimą pereitą savaitę. 
Tame susirinkime pirmininkui 
buvo pavesta surasti vieta su
rengimui išvažiavimo. Pirminin
kas pranešė komisijai, kad vie
tą suradęs Wildwood miškely, 
pagal upę, netoli Riverdate. Iš
važiavimas, v su dovanomis, bus 
surengtas liepos 28 d. Dovąnas 
paaukova šie susivienijimo na
riai: Pašakarnis — laikrodėlį, 
Jankauskis — laikrodėlį, Atko- 

, čiunienė—padušką kedei ir žu- 
i kauskienė—padušką kedei. Ko
misija darbuojasi, kad išvažia
vimas pasisektų. Tad visi įsi- 
tėmykite dieną, kurią Įvyks su 
sivenijimo išvažiavimas.

Dabar, per šį pusmeti, susi
vienijimo vajus. Vajaus laiku 
nariai priimami į susivienijimą 
už pusę Įstojimo mokesti es. Ga
li Įstoti vyrai, moterys ir mer
ginos nuo 16 metų iki 45 me
tų amžiaus. Visiems, kurie ap
sigyveno šioj apielinkėj patar
tina prisirašyti prie susivieniji
mo.

Kensingtonas kaip ir apmi
ręs lietuviais. Daug lietuvių, 
kurie pirmiau gyveno, dabar iš
sikėlė i Roselandą gyventi. Ma
žumoje pasilikę, lietuviai nieko 
negali nuveikti. Turi jie Turn 
Hali ir buvusią šedvilos svetai
nes. Jose laiko draugijų' su
sirinkimus, kai kada ir parengi
mus. Brolių ir Seserų draugi
ja turėjo vakarą. Tame vaka
re buvo nutarta narius priim
ti už doleri Įstojimo. Sakoma, 
pasisekę gauti narių apie 50. 
Narių gali ji Įsigyti, bet kapi
talą pakelti ne taip lengva. Jei
gu taip sektųsi gauti narių ke
liuose parengimuose, kaip ma
tai, privarytų jų keletą šimtų, 
bet turtas vargiai pakiltų. Su

Padėka
Lietuvių Tautiškų kapinių lotų 

savininkams, Vaidybai ir di
rektoriams

Didžiai įvertindami Tamstų 
gražų nutarimą paaukoti aa. 
rašytojui Juozui Adomaičiui— 
Šernui lotą No. 146, dešimto
je sekcijoje, šiuo reiškiame mu
sų nuoširdžią, gilią padėką už 
taip brangią dovaną musų tau
tos kultūriškam reikalui.

Su tikra pagarba, 
šerno Bando Komitetas.

“Chicagos Rojus”
Ką ten matė ir pa tyre 

Reporteris Pupa

ti: per juos keliai išraižyti; jų 
medžiai pagenėti, kiti išrauti, o 
kurte pasilikę daug storesnį už
augę, daug labiau pasenę. Be
veik ant kiekvieno kalnelio jau 
stovi namas ir tuose namuose 
žmonės gyvena.

Tai jau greitai bus 20 metų 
nuo to laiko, kada Reporteris 
pirmu kartu matė šiuos kalne
lius, ant jų kupros žaidė ir dai
navo!

Apart choristų tada ant tų 
kalnelių galvijai dar ganėsi ir, 
atsimenu, mums ten apsistojus, 
tuojau atėjo drąsus bulius ke
lioms karvėms vedinas ir norė
jo mus išvyti, bet ant laimės 
pribuvo ūkininkas, ką tai buliui 
pasdkė ir pastarasis nurimo. 
Nors bulius ir nusiramino, bet, 
matyt, jo širdyje pasiliko kerš
tas, ir vėliaus jis iš pasalų pri
tykojęs, draugo Katiliaus ir, ro
dos, drg. Pačkausko skrybėlės 
suėdė. Kur dabar tas bulius? 
Kur dabar choristai?...

“Rojaus” ateitis
Reporteriui bedūmojant apie 

praeitį, p. Kazlauskas pardavė 
žmonėms sklypą žemės ir vėl 
Sugryžo.

—Tai, sakai, nenori pasakyti, 
kur yra medis “Pažinimo Gero 
ir Blogo? — paklausė Reporte
ris.

—Ne, bent ne šiandie — at
sakė p. Kazlauskas.

—Papasakok nors, ką turėjai 
mintyje užpirkdamas šią vietą, 
ją išdalindamas ir pardavinėda
mas žmonėms?

—Pirmiausia, žinoma, — pra
dėjo p. Kazlauskas — išėjęs iš 
aukso daiktų biznio/norėjau ką 
nors veikti. Sumaniau eiti i 
Real Estate bizni. Būdamas šia
me biznyje, norėjau surasti to
kią vietą., kuri lietuviams butų 
tinkama ir graži, žiurėjau šen, 
žiurėjau ten ir pagaliaus užti
kai šitą vietelę. Na, sakau, čia 
gyvenimas tai kaip Bojuje, už- 
pirkau, parodžiau savo drau
gams — patiko. Taip nupirkau 
ir pradėjau, išdalijęs Į lotus, 
pardavinėti. Susisiekimas su

miestu ir su priemiesčiais iš 
čia yra geras, vieta" apsaugota 
nuo artimų dirbtuvių, nuo juo
dukų, fneksikonų ir kitokių 
mums nemėgiamų žmonių, ma
niau bus įvertinta mūsiškių, 
ypač kurie mėgsta ramų gyve
nimą ir sveiką, tyrą orą. Ir ne 
apsirikau: lietuviai šią vietą pa
mėgo — vis daugiau ir daugiau 
jų čia apsigyvena.

—Kokia, manai, šio miesto 
ateitis gali būt?

—Miestas, kaip matote, spar
čiai auga: vis naujų gyventojų 
pribuna, nauji namai statomi, 
tai neužilgo pasidarys didokas 
miestelis, žemė-lotai šioj vietoje 
yra parduodama nebrangiai; o 
kadangi daugiau tinkamos gy
venimui žemės šioj vietoje nė
ra, tai žemės kaina ims kilti. 
Parduodamas čia lotą, žmogui, 
aš jaučiu darąs jam gerą, aš 
žinau, kad jis nerugos, kaip ne- 
rugoja tie, kurie jau seniau yra 
pirkę.

Ir Reporteriui rodosi, kad ne
bus reikalo niekam rugoti. Dar 
daugiau: Reporteris mano, kad 
kitos panašios ir taip jau pato
gios vietos lietuviai nesusiras; 
bet kiekvienas, kas norės bent 

)

prieš mirtį gyventi rangioje, 
gražioje vietoje, pakvėpuoti ty
ru oru, pasirinks sau “Chicagos 
Rojų”, kaipo sekančią buveinę. 
Ir čia tai susidarytų lietuviškas 
miestas, butų lietuviai valdinin
kai, lietuviai teisėjai ir policma- 
nai. O mes iš surukusios Chica
gos nors retkarčiais nuvažiuo
tume Į tas apielinkes tyru oru 
pakvėpuoti. —Reporteris Pupa.
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Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

Ten ir iš

ši Brunswick Radiola, 6 tūbų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
nc, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $69

DRESIŲ DEZAININIMAS
Atneša gerą algą.

Išmokite dezainintiy ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio.
Musu asmeninis mokinimas K. 7T 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose
----------------------------------- A

Iš NEW YOR- 
/|| < KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa * 
Pluą $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentu arba^prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

/

Brunswick R. C. A. Radiola,
7 A. C. tūbų, $59
Atvvater Kent, 7 tūbų, CCQ 
modelis 42, už ..............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, $85
Steinite, 7 A.C. tūbų, Cfi?
su viskuo už .................
Frcshman, G.A.C., su vis- CCQ 
kuo, gražus kabinetas
Majostic 71 su dynainic C1O7 
speakeriu, su viskuo už m* I w I 
R C. A. Radiola 33, Jį 7 7
Spartan, 8 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražuš^VVal- C1OC 
nut kabinetus, už ......
Atwater Kent modelis
8 tūbų ..............................
Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

Pereitą kartą jūsų Reporteris 
Pupa pradėjo savo pasakojimą 
apie “Rojų“, bet busiantieji 
“Rojaus” gyventojai kalbą nu
traukė, ir dabar tenka pradėti 
iš naujo.

“Rojaus“ praeitis”
Kaip šis “rojus“ atrodė prieš 

Ledų gadynę ar vėliau, ledams 
sutirpus, butų perdaug ilgas 
pasakojimas, tad paimsime tik 
musų dienas.

Liepos mėnesio 11 d., 1909 
metais, 81 kp. Vyrų Choras tu
rėjo išvažiavimą, ir visi choris
tai, prisitaisę krepšius maisto, 
važiavo' gatvekariais iš North 
Sidės per Chicagą, potam Joliet 
karais. Išlipo prie Willow 
Springs stoties, pasuko visas 
būrys po' kairei Į kalną, pa
vaikščiojo valandikę po girią ir 
sustojo lęiip tik toje vietoje, 
kuri dabar “Rojumi“ vadinasi. 
Tada ši vieta pasirodė choris
tams gražiausia visoj girioje.

Archer kelias tada dar buvo 
dulkėtas. Autai nevažinėjo. Ka
da ne kada pravažiavo koks 
ūkininkas pasikinkęs kumelaitę. 
Laiks nuo laiko vienomis relė
mis tai i vieną pusę, tai į kitą 
pravažiavo tramvajus. Nebuvo 
tada jokio miestelio: buvo cen- 
dromis pabarstyta žemė sto
tis, viena karčiams, valgomųjų 
daiktų krautuvėlė ir dar bent 
trejetas namukų. Toliaus buvo 
ūkiai ir miškai.

Dabar vaikščioja Reporteris 
po tas pačias vietas ir nebegali 
pažinti: namai, rezidencijos, pa- 
lociai, biznio namai; autai zvem
bia vienas pro kitą — tiktai 
kalnai, kalneliai tie patys, slė
niai tie patys, tas pats ravas ir 
kai kurie medžiai tie patys. Bet 
jau ir kalneliai j nelaisvę paini-1

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4042 Sol Western Avė.
Tel. Ifcifayette 4501

SpedaliRtas rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis iSrydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas lAcgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aft apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys po 
galutino iAcgzamiuavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rvte iki 1 po pietų.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Kooeevelt 85IMI

. ................. . ■

Gėlės Motinų Die
nai Gegužio 12

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė.

Gražus 
kainavo 
už ......

naujas grojiklis planas, 
$550, dabar $195

Gulbranscn 
vertes $500, 
už ..............

Registering Pianas,

$295
Kimba! grojiklis pianas 
už ....... ............................ $185

Tel. Boulcvard 0038

Stark grojiklis pianas, 
už ....................................... $78

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halstcd St 
Tel. Boulcvard 4705

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization I

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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ŽINIOS

d i eis Field aiikštėjo bus sureng
tas jaunuolių paradas, kuriame 
dalyvaus apie 75,000 vaikinų.

Muzikos savaitė
$15,000 vertės prizų bus iš

dalinta už geriausius muzikos 
programus, kuriuos Amerikos 
šeimynos turės savaitėje nuo 5 
iki 11 di-enos gegužės mėnesio. 
Reikalaujama, kad programas 
butų nurodytas kiekvienai die
nai — koks jis buvo. Programo 
surašą reikia pasiųsti Grigsby: 
Grunow kompanijai, Chicagoj, 
ne vėliau, kaip 20 dieną gegu
žės. Pirmas prizas bus $300 su 
viršum vertės radio setas.

Priešingi valstijos tak
soms ant asmeninių 

pajamų
Chicagos ir kitų miestų biz

nieriai pareiškė priešingumo 
biliiui, kuri rengiamasi patiek
ti Illinois legislaturai tikslu į- 
vesti taksų mokėjimą ant per
sonalių pajamų ir valstijai. Biz
nieriai nurodo, kad sumanytas 
bilius l’aktinai reikštų ekstra 
taksas miestų gyventojams 
kad jis užgautų miestų gyven
tojų kišenius skaud ž i a u s i a. 
Priešingumo pareiškė Chicagos 
pirklvboš asociacija.

su lygia dalimi miltų, yra vienas 
paprasčiausių ir veikliausių bū
dų tarakonus naikinti.

Blakė, manoma, aktualiai už- 
kreičia žmogų liga, ir todėl la
biau pavojinga sveikatai, negu 
tarakonas. Ją galima išnaikinti 
deginant sieros žvakes užterš
tuose jomis kambariuose. Visi 
metaliniai dalykai reikia apsau
goti nuo veikiančios i juos šių 
gasų įtakos aptepant juos vą
šeli nu.

Didžiumoje namų, kuriuose 
yra blusų, galima rasti katę ar 
šunį, kurie užkrečia blusomis vi
sus namus. Geriausia priemo
nė kovai su blusomis yra iš
plauti tuos gyvulius kreosotu. 
Paskui išdulkyti visus kaurus ir 
visas patalines; po to išvalyti 
grindis ir sudeginti šiukšles; 
paskui paskleisti ant grindžių

jurų laivai su prekėmis plau- 
kiankiantieji j Chicagą iš New 
Orleans ir kitų Pietų Amerikos 
uostų.

Iš Chicagos j Lockportą ir 
taip pat į tą žemę ateina keli 
geri keliai automobiliais va
žiuoti. Pasiekti šita vieta ima \ * 
tris bartainius 'valandos.

159 gatvė dar šiais metais 
žada būti ištaisytas valstijos 
lėšomis kietas cementuotas ke
lias nuo pat Harvey iki Lock
porto.

Žemės parceliavimo darbas 
eina prie užbaigos. Jį pabai
gus, bus išlygintos gatvės ir 
šaligatviai bus apsodinti me
džiais.

žemės savininkų noru yra 
padaryti naują koloniją gražią 
ir ramia gyventi vieta. Tam 
tikslui abiem pusėm upelio jie

Nušovė banditą
Policininkas Block nušovė 

jauną vyrą, gražiai pasirėdžiu
sį, kuris sekmadienio vakarą 
apiplėšė porą saldainių krautu
vių—vieną adresu 814 East 63rd 
St., o kitą—832 East 63rd St.

Areštuota mergina, 
kaltinama plėšimais
Areštuota Johanna Logalbo, 

19 m. mergina. Ji, sakoma, 
prisipažinusi policijai, kad ap
vogdavusi dėžutes laiškams. 
Paėmusi virš 250 laiškų. Kai 
kuriuose jų užtikusi čekių.

Laukiama peštynių 
dviejų aeroplanų 

f Kompanijų
Ne peštynių kumšeiomis, bet 

greičiau imtynių dėl pasažierių. 
Parpė Chicagos ir kilų miestų 
komercinius aeroplanus ope
ruoja dvi stambios kompanijos 
Nužiūrima, kad šią vasarą jos 
varžysis dėl jiasažierių ir tavo- 
rų ir muš žemyn mokestį už 
patarnavimą.

keturis ar penkius svarus naf- 
talino skujų; palaikyt kambarį 
visą parą uždarytą; pagalios 
naftaliną galima įšluoti į kitą 
kambarį tam pačiam tikslui.

Autu nelaimės
Autų nelaimėse savaitės pa

baigoj žuvo 10 ypatų. Penkios 
ypatos žuvo autui kirtus į au
tobusą prie Elkhart, Ind.

Jauni nusikaltėliai

Margaret Sanger 
Chicagoj

Chicagon atvyko p-nia Mar
garet Sanger, pagarsėjusi vei
kėja judėjime gimdymo kont-

Pasak valstybės gynėjo, John 
A. Svvansono, 80 nuošimčių vi
sti kriminalių nusižengimų 
Šiandie papildo jaunuomenė — 
vyrai, jaunesni kaip 25 metų.

Išdalins 20 vardą
Planuojama išdalinti 50 mies

to vardų kitaip, negu dabar jos 
yra pažymėtos. Nužiūrima, kad 
paskilbusi politikierių suktybė
mis 20 varda burianti sudras
kyta į kelias dalis.

Negalėjo gauti darbo, 
nusišovė

Henry Cicovsky, 24 m., gyv. 
5918 So. Francisco Avė., rastas 
lovoj, kulkos peršauta krutinę. 
Ant stalelio, prie lovos, užtikta 
jo paliktas raštelis, kuriame 
jis nusiskundžia negalėjęs rasti 
darbo ir todėl nusitaręs užbaigti 
viską susyk.

Chicagos priemiesčiai 
auga

Skaičius gyventojų Chicagos 
priemiesčiuose paaugo nuo 1921 
metų 500,000. Nužiūrima, kad 
skaičius gyventojų priemiesčiuo
se auga, tarpe kito ko, todėl, jog 
daugelis gyventojų pasitraukia 
iš Chicagos, idant išvengus 
itaiesto grudimosi.

Prigėrė vonioje
Ruth Lutz, 17 metų, 5937 

Patterson avė., pavalgė ir įlipo 
vonion maudytis. Įlipusi apalpo 
ir prigėrė.

Jaunuolių savaitė
Chicagoje ir visoj šalyje nuo 

19 iki 25 dienos gegužės bus 
vadinamoji jaunuolių savaitė. 
Chicagoje priskaitoma esant 
vaikinų, jaunesnių kaip 21 me
tų, apie 700,000. Daugelis jų 
auga ne visai tinkamose apy- 
stovose. Taigi ir dedamos yra 
pastangos atkreipti vyresniųjų 
dėmesį į tai. • Savaitės bėgiu 
bus laikomos paskaitos apie 
jaunuomenės auklėjimą, rengia
mos įvairios pramogos, etc. Gi 
penktadienį, gegužės 24, Sol-

Mokyklos tarybos pir
mininko pareiškimas
Pereitą savaitę daugelis vie

šųjų Chicagos mokyklų moki
nių parnešė iš mokyklų namo 
tam tikrus plakatus, kuriuose 
išdėstoma sunki Chicagos ap
švietos tarybos finansinė padė
tis. Be to, jie parnešė aplikaci
jas tėvams pasirašyti, kad jie, 
tėvai, užginantys bilių, dabar 
esantį valstijos legislaturoj, ku
riuo norima suteikti reikalin
gų apšvietos tarybai pinigų tę
sti mokyklų darbą toliau.

Delei to kai kurios miesto or
ganizacijos ir kai kurie tėvai 
išreiškė griežto priešingumo,— 
jie pareiškė esantys priešingi 
tam, kad vaikai hutų painioja
mi į tokius reikalus, kurie jiems 
neprivalo rūpėti.

Dabar apšvietos tarybos pre
zidentas, H. W. Caldvvell, atsa
ko, kad jis manąs, jogei esanti 
jo pareiga naudoti visas gali
mas priemones, idant butų pri
imtas legislaturoje bilius, ku
ris reikalaująs mokykloms dau
giau pinigų, ba kitaip viešosios 
Chicagos mokyklos turėsian
čios būti uždarytos ateinanti 
rudenį. Pinigai, girdi, būtinai 
reikalingi.

Tos gi organizacijos ir tie as- 
menys, kurie kritikuoja apšvie
tos tarybų, nurodo, kad kalba
mas bilius buvęs parašytas ir 
paduotas legislaturai paskubo
mis, taip kad negalima buvo 
tinkamai jį apsvarstyti ir išna
grinėti; kad taryba turėjusi 
laiko ir galėjusi šiam reikalui 
i šaukšto prisirengti.

Skundžias gatvėmis
Greater South Side Cham- 

ber of Commerce aplaikė dau
giau kaip 800 skundų, didžiu
moj iš 17 ir 18 vardų (gyven
tojų, kad apielinkėse gatvės 
esančios, nepakenčiamos — duo
bėtos, išmuštos. Viešųjų dar
bų komisionierius prižadėjo su
teikti pagalbos artimoj ateity.

Chicagos sveikata
Sveikatos departamento ko

misionierius, Dr. Arnold Kegel, 
šios savaitės biuletene duoda to
kių patarimų:

Namus valydami, naikinkite 
ir įsiveisusius namuose parazi
tus, kaip tarakonus, blakes ir 
blusas.

Sodium flouride, sumaišyta

Jūsų saugumui
Chicagos policijos komisio

nierius, Wm. iF. Russell, šios 
savaitęs biuletene duoda lokių 
patarimų:

Asmenys, kuriems teko nu
kentėti dėl kriminalistų, ir tie, 
kuriems tenka pamatyti krimi
nali prasižengimą papildau l. 
patariami luojaus pranešti apie 
lai telefonu, Police 1313.

Labai pagaudaujamas yra ge
ras api pasakoj imas kriminalis
to: jo aukštumas, galima švara, 
drabužini, ■< I ra I >uži ų spalva iv 
tp. Jeigu piktadariai naudoja 

aulą, tai geistina yra patėmyli 
jų auto laisnis, kokios autas iš- 
dinbystės, spalvos, etc.

Piliečiai taipjau yra prašomi 
atkreipti dėmesį į savo kaimy
nų namus arba biznio įstaigas, 
kai jie žino, kad kaimynai yra 
kur nors pasitraukę; pastebėję 
kokį nepažįstamą asmenį silki
nėj antis apie namus, jie turėtų 
pranešti apie tai telefonu, Poli
ce 1313.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, gegužio 3 dieną, 
pasirodys kalibantisis paveikslas 
“The Divine Lady,” paremtas 
pagarsėjusiu Barringtono ro
manu; scenos produkciją H. L. 
Spitalny ir Boris Petrov duos iš 
jūreivių gyvenimo; produkcija 
pavadinta “Navy Revels.”

Roosevelt teatre — pradedant 
šeštadieniu bus rodomas kal
bantis paveikslas “Weary Ri- 
ver;” kitokie numeriai.

McVickers teatre — jau pen
ktą savaitę rodomas paveiks
las “The Broadvvay iMelody;” 
kitokie numeriai; paveikslas ne
paprastai įdomus, patartina vi
siems jyiamatyti.

Oriental teatre — Jack Os- 
terman ir jo orkestras ateinan
čią savaitę duos scenos produk
ciją, pavadintą “B r i g h t 
Liights;” kalbantis paveikslas 
“The Voice of the City;” kito
kie numeriai.

Steigia Naują 
Kolonija

M. Rozenski and Co. nupirko 
300 akrų žemės plotą sale pat 
Lockporto miesto, ir dabar par
celiuoja ją į lotus tinkamus 
bizniui ir rezidencijoms.

žemė yra labai gražioj vie
toj ant kalnelių, apaugusių di
deliais, lapuotais medžiais, 
prie Archer Avė. ir 159 gatvės, 
kuri eina iš Harvey į Lockpor
tą. Per vidurį žemės teka ty
ro vandens vidutinio didunio 
upelis, vadinamas Big Run, ir 
priduoda tai žemei ypatingo 
gražumo.

Susisiekimas su šita žeme 
yra labai geras. Per viena 
bloką nuo jos eina Archer 
Avė. karų linija; apie už kelių 
blokų stovi gelžkelio stotis ir 
apie už keleto blokų eina gilus 
vandens kelias, kur, tam ke
liui atsidarius, apsistos didieji

palieka visiems vietos vartoji
mui apie 25 akrus žemės apau
gusios dideliais lapuotais me
džiais, kur ilgainiui bus ištai
sytas parkas ir žaidimo vieta. Ir 
tam tikslui yra uždrausta par
duoti žemę juodveidžiams,, ar
ba statyti kokias nors lūšnas į 
vietą tinkamų gyventi namų.

Lotai yra nepaprastai dideli: 
50 per 132 pėdas.

Kadangi žemė buvo nupirkta 
keli metai tam atgal, kuomet 
dar nebuvo nieko žinota, ar 
bus vedamas pro jį gilusis van
dens kelias, ar ne, tai už ją 
mokėta, palyginti, labai pigiai. 
Ačiū tam jos savininkai dabar 
gali parduoti ja labai pigia 
kaina.

Lotų pirkėjų patogumui da
bartiniai žemės savininkai ap
siima pasirūpinti pastatydini- 
mu namų ant nupirktųj ų lotų, 
tam tikrą dalį pinigų už juos 
įmokėjus.

žemė šitoj subdivizijoj yra 
yra ne tik gera ir graži gyven
ti vieta, o ir puiki propozicija 
pelningam pinigų investinimui. 
Kas turi atliekamą dolerį ir 
nori jį sutaupinti, tai geresnės 
vietos neras jam kaip šitos 
žemės vertėj. Įdėtas į ją dole
ris augs ir dauginsis sparčiau, 
negu kokiam kitam bizny, ar 
apyvartoj.

šitos žemės svarba pelningu
mo atžvilgiu pareina nuo jos 
artumo prie Lockporto. kuriam 
yra lemta sutapti Chicagos 
transportacijos centru, prie di
džiojo vandens kelio tarp Di
džiųjų Ežerų ir Meksikos įlan
kos, kurio vedimui jau dabar 
yra išleista keturi šimtai mili
jonai dolerių su viršum.

Kad už dvejeto metų, didijį 
vandens kelią atidarius, tuo ke
liu laivų ir prekybos judėjimas 
labai padidės, apie tai nega
li būt ir kalbos. Gi šitas judė
jimas Lockporte kaipo Chica
gos transportacijos centre tu
rės būti labai didelis. Dabar 
tas kelias dar nėra užbaigtas; 
kol kas juomi pasiekiama iš 
New Orleanso, tik St. Louis, 
miestas neturintis didelių rei
kalavimų, o jau dabar Missis- 
sippi upė laivais per metus at
veža j jį 50,000,000 tonų pre
kių. Chicago, vidurinių vaka
rų pramonės ir žemdirbystės 
centras turi nepalyginamai di
desnius reikalavimus už St. 
Luisą. O kada, ačiū šitam di
džiajam vandens keliu ji ^sutaps 
pasauliniu juros uostu, tai judė
jimas šituo didžiuoju vandens 
keliu bus nepalyginamai dides
nis.

Ir šitas jydėjimas turės ap
sireikšti ypatingai Chicagos 
transportacijos centre,—Lock
porte. ‘ (

Taigi negali būti nei mažiau
sios abejonės tame, kad Lock
porto gyventojų skaičius žy
miai ir sparčiai augs ir kad 
kartu su tuo augimu augs 
Lockporto miesto žemių ver
tės.

Yra tat aišku, kad kompani
jos steigiama kolonija laukia 
šviesi ir graži ateitis, šitame 
straipsny bandėme ja nupiešti 
skaitytojams. Bet jei dar kas 
butų neaišku, tai smulkesnių 
paaiškinimų reikia kreiptis že
miau paduotu adresu:

M. ROZENSKI & CO.
6542 S. Western Avė. |

Tel. Prospect 2102 1

John J. Zolp’o
Specialė EksRursija į

LIETUVA
(Via Cherbourg or Southampton)

PASAULIO DIDŽIAUSIU LAIVU

(JOOO —

S. S. LEVIATHAN
59,551 tonų, 947 pėdų ilgio

Gegužės 25 d., 1929
(MAY 25th)

NUTARKITE DABAR ATLANKYTI SENA TĖVYNĘ!

JUS jau senai esate pažadėję sau nuvažiuoti ten, kur 
praleidote jaunystę, kur gyvena gimines ir eilė jūsų 
draugų.

0 jei esate Amerikoje gimę, tai tikrai norėsite susipa
žinti su kraštu, kur jūsų protėviai gyveno ir kur gyvena 
jūsų giminės. *

0 senoj tėvynėj žmonės brangina minti turėti jus pas 
save per gražųjį vasaros laiką.

0 jus irgi džiaugsitės tarp giminių ir draugų, maty
dami kokią Pažangą jūsų senoji tėvynė padarė ir savo 
akimis įsitėmysit kaip dalykai prisitaikė prie naujų są
lygų. * j

Kaip tik tuo laiku, kada dienos yra ilgiausios, o oras 
gražiausias, musų Ekskursija išvažiuoja iš New Yorko 
ramiam ir smagiam perplaukimui per Atlantiką.

JOHN JĮ. ZOLP’O
Ekskursijos Palydovė

ANNA ZOLP
Visiems gerai pažįstama, kuri rūpinsis jūsų reikalais kelionė

je iki pat Klaipėdos, taip kad visiškai nereikės vargo turėti su 
jūsų bagažu ir kitais kelionės reikalais.

DAR YRA LAIKO
Ateikite į musų ofisų ir mes padarysime prašymų tiems, ku

rie neturi Amerikos Pilietybės popierų, kad galėsite sugrįžti 
atgal kaip ir Amerikos pilietis. Leidimų galima gauti į dvi sa
vaites.

John J. Zolp
4559 SOUTH PAULINA STREET, CHICAGO, ILL.
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GEGUŽINĖ ŠVENTĖ

Chicago, III 

džia pastaruoju laiku, prieš sukilimą, nebuvo geruose 
santykiuose.

Ir gal būt da svarbesne pagelba Meksikos valdžiai 
kovoje su maištininkais buvo parama, kurią jai teikė 
Hooverio administracija. Čia nekalbėsime, kuriais sume
timais ji tai darė, bet faktas pasilieka faktu, kad Wash- 
ingtonas galėjo, jei butų norėjęs, teikti pagelbą sukilė
liams arba bent laikytis neitraliteto. Bet jisai, vietoje 
to, pačioje sukilimo pradžioje uždraudė gabenti iš Jung
tinių Valstijų ginklus maištininkams ir leido Meksikos 
valdžiai šioje šalyje pirktis karo priemonių ir ieškoti 
paskolų. Dėka Washingtono ambasadoriaus Meksikoje, 
taip pat per visą sukilimo laiką Jungtinių Valstijų spau
da teikė palankias Meksikos valdžiai informacijas.

Taigi Meksikos militaristai, kurie tikėjosi su katali
kų bažnyčios pagelba nuversti teisėtą vyriausybę ir pa
sigrobti galiąj savo rankas, prakišo. Dabar tas kraštas, 
atsteigęs taiką, galės eiti prie ekonominių ir socialinių 
reformų vykinimo.

Treciadienis, geg. 1, 1929

KORESPONDENCIJOS
—1

Gary, Ind.
Lietuviai pradeda veikti 

politikoj

Šiandie yra tarptautinė darbininkų šventė, kurią 
1889 m. įsteigė Paryžiuje darbininkų kongresas, sušauk
tas Vokietijos ir Francuzijos socialistų. Tas pats kon
gresas įsteigė Antrąjį Socialistinį Internacionalą

Šios šventės tikslas, yra demonstruoti tarptautinį 
darbininkų solidarumą ir jų pasiryžimą kovoti už so
cializmą.

J tą Paryžiaus kongresą, kuris įsteigė Pirmosios 
Gegužės šventę, siuntė delegaciją ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Gompersas. Tečiaus, nors Ame-

Apžvalga
BĖGA NE TIK ARMIJA, 

BET IR GENEROLAI

Vokietijos komunistų parti
jai netekus daugumos narių, 
ėmė iš jos bėgti ir generolai.

rikos organizuotieji darbininkai prisidėjo prie Pirmo
sios Gegužės įsteigimo, bet ji čionai neprigijo. Ameri
kos darbininkai savo oficiale švente laiko Darbo Dieną, 
kuri yra švenčiama rugsėjo mėnesio pirmąjį pirmadie
nį. Gegužinę šventę Amerikoje švenčia tiktai socialistai 
ir jų kontroliuojamos kai kurios darbininkų unijos.

Stambiausiai tarpe šių unijų yra rubsiuvių Amalga- 
mated Clothing vVorkers of America. Darydama sutar
tis su dirbtuvėmis dėl darbo sąlygų, ji visuomet reika
lauja, kad gegužės 1 d. darbininkams butų pripažinta 
kaipo pasilsio diena. Tuo budu Amalgameitų unijos na
riai gali švęsti Pirmąją Gegužės ištisą dieną be jokių 
kliūčių iš darbdavių pusės.

Bet jei šiaurinėje Amerikoje gegužinė šventė iki 
šiol dar nevaidina žymios rolės darbininkų judėjime, tai 
Europoje ji yra labai stambus dalykas. Laisvose šalyse 
ją viešai švenčia milžiniškos darbininkų organizacijos, 
rengdamos eisenas gatvėmis, masinius mitingus, prakal
bas ir pasilinksminimus. Kai kur Pirmoji Gegužės yra 
paversta net valstybine švente, pavyzdžiui, sovietų Ru
sijoje, — kur tečiaus darbininkiškas tos šventės pobūdis 
jau yra beveik išnykęs, kadangi pirmą vietą gegužinėse 
Rusijos demonstracijose užima raudonosios armijos 
maršavimai. :

Lietuvoje Pirmoji Gegužės taip pat buvo paskelbta 
valstybine švente, bet paskui klerikalų valdžia pavertė 
ją “medžių sodinimo” diena.

Įspūdingiausi gegužinės apvaikščiojimai šiemet bus, 
be abejonės, Anglijoje, kur darbininkai rengiasi prie 
rinkimų į parlamentą su viltim tuos rinkimus laimėti; 
Danijoje, kur prieš keletą dienų tapo sudaryta socialis
tų vadovaujama valdžia; Austrijos sostinėje Vienoje, 
kurią valdo socialdemokratai; Švedijos sostinėje Stock- 
holme, kuris taip pat yra valdomas socialdemokratų; 
Belgijos didmiesčiuose, kurie turi socialistines adminis
tracijas; Berlyne, kurios administracija yra darbinin
kiškų partijų rankose; ir t. t.

Europos politikos ir pramonės centrai šiandie yra 
socialistinio judėjimo centrai. Už keturių dešimčių metų 
po to, kai Pirmoji Gegužės tapo įsteigta, socialistinis 
darbininkų judėjimas pramoningose senojo pasaulio ša
lyse jau stovi ant slenksčio į valdžią. Kitų keturių de
šimčių metų laukti nereikės, iki visos svarbesniosios val
stybės — neišskiriant ir Amerikos Jungtinių Valstijų — 
bus valdomos socialistų.

Bolševizmas, fašizmas ir kitos žmonių, laisvę naiki
nančios valdymo sistemos išnyks, kaip tik žmonija visiš
kai pagis nuo tos demoralizacijos, kurią jai atnešė didy
sis karas. Bet demokratinis socializmai yra nepergali
mas. Jam priklauso ateitis.

GALAS GENEROfcV MAIįTO ’

Meksikos armijos generolų sukilimas prieš konsti
tucinę vyriausybę pasibaigė pilnu fiaseo. Net Sonoros 
valstijoje, kur, sukilėliai turėjo daugiausia pasekėjų, jie 
nedrįso stoti j mūšį prieš Calles’o vedamas jėgas. Da
bar sukilį/no vadai dumia link Jungtinių Valstijų sienos, 
skubindami išnešti sveikas galvas iš Meksikos.

Meksikos ateičiai šito sukilimo nepasisekimas turės 
didelės reikšmės, nes jisai, jei nesunaikino, tai labai su
silpnino utilitaristiškų elementų įtaką. Civilės valdžios 
autoritetas tapo sustiprintas.

Prie to, kad konstitucinė valdžia pergalėjo, prisidė
jo daugiausia dvi aplinkybės: buv. prezidento Calleso 
paskyrimas karo ministeriu ir vyriausiuoju valdžios ar
mijų vadu ir draugingas Washingtono nusistatymas link 
Meksikos valdžios. Calles (išt. Cajes), kad ir pasitrau
kęs iŠ prezidento vietos, dar vis tebėra įtakingiausias 
asmuo Meksikoje. Tik pasidėkojant jo įtakai, valdžios 
pusėn griežtai stojo miestų darbininkai, su kuriais val-

Komunistų vadas mieste Hanau, 
miesto tarybos narys ir Prūsų 
seimo atstovas, Kari Rehbein, 
padavė aplikaciją, kad ji priim
tų j socialdemokratų partiją. 
Paskui jį įstojimo prašymą į- 
teikė socialdemokratų partijai ir 
komunistų atstovas miesto ta
ryboje Winkler.

PEIKIA VYRIAUSYBĖS 
NUTARIMĄ

Nors Vokietijos valdžioje so
cialdemokratai užima vadovau
jančias vietas, bet ministeriu 
kabinetas dauguma balsų nuta
rė atmesti buv. sovietų karo 
komisaro Trockio prašymą dėl 
įsileidimo į Vokietiją.

Tą valdžios nutarimą centra- 
linis socialdemokratų organas 
“Vodvvaerts” vadina “nesupran
tamu” ir aštriai kritikuoja. Ji
sai sako, kad valdžia visai be 
reikalo atsižvelgė į Maskvos už
gaidas.

VĖL DEMONSTRUOJA SAVO 
NEIŠMANYMĄ

“Laisvė” išsėmė visą savo 
piktožodžiavimų leksikoną, plūs
dama “Naujienas” už tai, kad 
jos pritarė Jungtinių Valstijų 
atstovo Gibsono kalbai, pasaky
tai nusiginklavimo konferenci
joje Genevoje. Del “Naujienų” 
pastabos, kad Gibsono pasiuly- 
n a<? logiškai remiasi Kelloggo 
paktu, kurį pasirašė kone visos 
pasaulio valstybės, Brooklyno 
keikūnų organas sako:

“Vadinasi, Amerikos impe
rialistai, Grigaičio supratimu, 
virto tikrais sparnuotais ka
talikiškais aniolais, kurie tik 
taikos tetrokšta. Jie taip tos 
taikos trokšta, kad jie pri
vers ir kitas valstybes ‘rim
tai kalbėti apie nusiginlavi- 
mą.’ Tik silpnaprotis tegali 
taip kalbėti arba įsivaizduoti. 
Grigaitis nemato, kad Ame
rikos imperialistai visais ga
rais ginkluojasi, kad visos jų 
kalbos apie nusiginklavimą 
yra bjauri veidmainystė.” 
Šitokių ir panašių bolševikiš

kų plepalų mes prisiklausėme 
pakankamai ir seniai žinome, 
kad iš jų susideda dievobaimin
gų Maskvos davatkų poteriai. 
Bet poteriai poteriais, o gyve
nimas gyvenimu.

Pernai metais, kada tarp di
džiųjų valstybių ėjo derybos dėl 
Kelloggo amžinos taikos pakto, 
tai komunistų davatkos lygiai 
tais pačiais žodžiais smerkė 
Amerikos imperialistų vedmai- 
nystę ir keikė tuos, kurie ■ apie 
Kelloggo sumanymą buvo atsi
liepę teigiamai. Bet paskui “pa
saulio revoliucijos štabas” Mas
kvoje liepė savo diplomatams tą 
“veidmainių imperialistų” pak
tą pasirašyti, ir jie pasirašė jį. 
Ir ne tik pasirašė, bet sovietų 
valdžia pasigyrė, kad ji pirmu
tinė iš visų pasaulio valdžių 
Kelloggo paktą ratifikavo.

Pagaliau, Maskva nepasiten
kino ir tuo. Ji pareiškė, kad 
jai per ilgu laukti, kol amžinos 
taikos paktas įeis galion, ir 
pasiūlė Lietuvos Voldemarui ir 
Lenkijos Pilsudskiui padaryti 
atskirą sutartį, kad tas “veid
mainingų imperialistų” taikos 
planas butų tuojaus įgyvendin
tas. Prie sutarties paskui buvo 
pritrauktos ir Estija, Latvija 
ir Rumanija, ir ji tapo Maskvo
je padaryta.

Ir kai Maskva visa tai atliko, 
tai ar bent viena bolševikiška 
davatka kiauksėjo, kad dabar 
jau ir Rusijos sovietų valdžia 
pavirto “silpnapročiais”, pati
kę j šiai s imperialistų “veidmai
nyste” ? Ne. Jos užsičiaupė, ka
dangi ir jų menkam proteliui 
pasidarė aišku, jogei, niekinda
mos Kelloggo pakto šalininkus, 
jos atsidūrė paskutinių vėplų 
padėtyje.

“Laisvės” raudonosios davat
kos įsivaizduoja, kad tik “spar
nuoti katalikiški aniolai” gali 
būt tikri taikos šalininkai; o 
kadangi Amerikos kapitalistai, 
kurie kontroliuoja valdžią, nėra 
“aniolai”, tai jie turi norėt 
ginklavimosi ir karo. Joms nė į 
galvą neateina klausimas: argi 
Amerikos kapitalistai ginklo 
pagelba pasidarė viso pasaulio 
kreditoriais?

Amerikos imperialistai gink
luojasi palyginti daug mažiau, 
negu Rusijos imperialistai, ku
rie atima paskutinę karvę iš 
mužiko, kad tik geriau pašėrus 
savo raudonarmiečius. Ir, nežiū
rint to, kad bolševikų valdžia 
yra apsiginklavusi nuo kojų iki 
galvos, visgi jos emisarai ant 
pilvo šliaužioja prieš dėdę Lamą, 
tykodami jo pripažinimo ir pa
skolų.

Šis miestas yra apie 22 me
tų senumo ir dabar jau turi 
120,000 gyventojų. Mieste gy
vena apie 1,500 lietuvių. Lie
tuvių būrelis, tiesa, nėra labai 
didelis sulyginus su kitomis lie
tuvių kolonijomis, vienok čia 
lietuviai beveik visi yra namų 
savininkai ir gana darbštus po
litikoj. Beveik visi jie yra 
Amerikos piliečiai.

Pirminis (Primary) piliečių 
susirinkimas paskyrimui kandi
datų įvyks gegužės 7-tą dieną. 
Z. Bardauskas yra lietuvis kan
didatas ant counciulmano nuo 
3-čio miesto kvartalo ir atrodo, 
kad jis laimės, nes Gary’s lie
tuviai jį, kaipo savo tautietį, 
gana gerai remia.

čia vietinis Lietuvių-Ameri- 
kos Kliubas, kuris yra sutvertas 
dėl politiško tikslo ir interesuo
jasi vietos reikalais, rengia va
karienę, kuri bus ateinantį ne- 
dėldienį, gegužės 5 d. Martinai
čio name, 1605 Madison St.

Yra kviečiami visi lietuviai 
Amerikos piliečiai, gyvenantys 
šiame mieste, dalyvauti vaka
rienėj. Taipgi bus užprašytas 
miesto mayoras Floyd E. Wil- 
liams ir kiti žymus šio miesto 
politiški vadai, kuriems, be abe
jonės, bus proga pamatyti lie
tuvių veiklumas ir vienybė.

—N. Valasina.

kiną, kaip dzimdziai. Tokį pro
gramą tik Vanagaitis tegali su
taisyti. Patariu kitų kolonijų 
lietuviams pamatyti dzimdzius.

Išvažiavo į Lietuvą

Tai juk ne naujiena. Į Lie
tuvą daug žmonių važiuoja ir 
vėl sugrįžta. Bet musų mieste
lio jaunas biznierius ir SLA. 
narys, p. J. Pivaronas, naujo
višku budu išvažiavo i Lietuvą, 
— su automobiliu, žinoma, visą 
kelionę automobiliu jis negalės 
atlikti. P-no Pivarono planas 
yra toks: nuo Indiana Harbor 
iki New Yorko važiuoti auto
mobiliu. Iš ten plaukti laivu į 
Europą. O sausžemiu ir vėl va
žiuoti automobiliu. Pivaronas 
pasiėmė su savim ir amerikietį 
šoferį. Sako, kad parodys ir jam 
Lietuvą.’

Palydėti p. Pivaroną susirin
ko būrys jo draugų: švogeris 
Baškevičius. Reporteris irgi bu
vo.

Naujas automobilis
P-as F. J. Jutkus, SLA. 185 

kuopos pirmininkas ir žymus 
musų kolonijos darbuotojas, nu
sipirko naują Paige automobilį. 
Dabar, $ako Jutkus, man nerei
kės prašyti, kad pavėžėtų. Aš 
galėsiu kitus pavėžėti.

Reporteris.

tais (net ir fašistus praneša) ir 
Lietuvos žmonių gelbėtojais, ir 
dabar eis kaulinti aukų iš vi
suomenės.

Šelpimas Lietuvos badaujan
čių žmonių yra geras dalykas 
ir manau, kad binghamtoniečiai 
žinos, kaip juos sušelpti ir be 
komunistų pagelbos. Komunis
tams patartina neaukoti, nes 
yra faktas, kad pirmiaus renka
mos aukos Toliaus nenueidavo 
kaip tik iki Brooklyno, tad kas 
gali užtikrinti, jog ir dabar tas 
netasitiks. O kad ir pasiektų 
Lietuvą, tai ir tuomet bus šel
piami tik komunistai, o ne vi
suomenė. Tad patartina apsi
žiūrėti.—P. B. Balčikonis.

Philadelphia, Pa.
Zosės Krasauskienės koncertas 4

Indiana Harbor, Ind.
Visko po birskį

Binghamton, N. Y.
SLA. »50-tos kuopos šokių va

karas.— Artistės E. Aušriu- 
tės koncertas. —Komunistiški 
kolektoriai.

s Lillian Smith, kurią Londono 
teismas nuteisė devyniems mė
nesiams kalėjimo. Ji buvo žino
ma kaipo “Col. Leslie B. Bar- 
ker”. Prieš tris metus ji apsi
vedė su p-le Alfreda E. Ila- 
ward. Už prigavi ngą “pavirti
mą” į vyrą ji ir tapo nubausta.

Sakoma, kad geriau vėliau, 
negu niekad. Tos taisyklės lai
kaus ir aš. Susyk pranešu apie 
buvusius įvykius. Tai, ir paran
kiau išeina: nereikia atskirai 
kiekvieną, žinutę siųsti.

Rengė prakalbas

SLA. 185 ir 343 kuopos su
rengė generaliam organizatoriui, 
p. Žukui, prakalbas, žmonių su
sirinko labai daug, ir visi ne
kantriai laukė kalbėtojo. Apie 
8 vai. buvo pranešta, kad p. Žu
ko nebus, nes jis susižeidė, 
žmonės nenoriai išsiskirstė, nes 
jiems norėjosi išgirsti prakal
bą.

Vaidinimas, koncertas ir 
prakalbos

Viršminėtos kuopos surengė 
šaunų koncertą. Prie to dar bu
vo prakalbos. Programą išpildė 
226 kuopos jaunuolių “Bijūnė
lis”. \

Apie tą vakarą aš daug ne
rašysiu, nes jau gan plačiai jis 
buvo aprašytas. Galiu tiek pa
sakyti, kad mes harboriečiai 
likome patenkinti, žmonės dar 
ir dabar tebekalba apie Chica- 
gos jaunuolius. Tur būt, sako 
jie, tie jaunuoliai turi gerą mo
kytoją, kad taip gerai pasiro
dė. Aš nežinau, kam ta garbė 
priklauso: mokytojui Sarpaliui, 
Dr. A. Montvidui ar jaunuolių 
tėvams. Man rodosi, kad vi
siems lygiai.

Dzimdzi-Drimdzi

Kelioms dienoms praėjus po 
musų koncerto, atlankė mus ir 
dzimdzi-drimdziai — Vanagai
tis, Olšauskas ir Akiras-Biržys.

Prakalbą sakė “Margutis”, o 
taip pat Akiras-Biržys. Buvo 
visko — ir juoko ir nubudimo. 
Liūdna pasidarė, kai Olšauskas 
deklamavo Ak iro parašytas ei
les “Oi, skriski, skriski mano 
laiškeli”.

Nuliūdimas betgi neilgai tesi- 
tęsė. Kai pasirodė scenoj du 
“žydai” — Vanagaitis ir Akiras, 
— tai publika kuo netruko iš 
juoko. Labai patiko žmonėms ir 
armonika. Vienas pilietis tarė 
man: “Aš duočiau penkinę, kad 
tik daugiau pagrotų”.

Gražiai padainavo ir paskam
bino ant kanklių p. Olšauskas.

Niekas taip publikos nepaten-

Balandžio 19 d. vietos Lietu
vių Svetainėje įvyko SLA. 50- 
tos kuopos šokių vakaras. Pa
rengimas pavyko visais atžvil
giais; publikos buvo daug, pel
no liko apie $50.00; taipgi ir 
kuopos narių buvo gana skait
lingai atsilankę. Bet yra pa
stebėtina, kad musų raudonar- 
miečių-progresistų, tai kaip ir 
nebuvo ,išskyrus tik vieną kitą, 
o komunistų, tai nei vieno. Ne
būtų čia tiek svarbu, kad jie 
neatsilankė, bet žymėtina yra 
tai, kad jie visuomet statosi di
deliais darbuotojais ir prie kiek
vienos progos taiko kitus išnie
kinti ir per spaudą pasigirti. 
Toks jau jų nusistatymas. Kuo
pos nariai turėtų tai įsitėmyti. 

* ❖
Balandžio 5-tą. d. Lietuvių 

Svetainėje įvyko artistės Ele
nos Aušriutės koncertas. Kon
certas galima skaityti nepavy
kusiu iš finansiško atžvilgio, ir 
pelno dainininkei liko nedaug.

Priežastis, tai tur būt lietus, 
nes publikos rinkimosi laiku 
smarkiai lijo ir daugelis nega
lėjo ateiti, kad ir su geriau
siais norais. Labai apgailėtina.

Iš dailės atžvilgio koncertas 
pavyko puikiai. P-lė Elena Auš- 
riutė yra puiki dainininkė ir 
turi gerai išlavintą balsą. Bing- 
hamtoniečiai ją labai pamėgo.

Koncerto programui išpildyti 
jai padėjo vietos artistai, kaip 
tai.: dainininkai p. K. Saviskas- 
Sunberg, tenoras, p. St. Vainei
kis, tenoras, ir smukininkas 
Maciyonas. Jie visi pasirodė 
gerai. 

>:< * «
Tą patį vakarą po koncerto 

susibūrus geram būreliui vietos 
darbuotojų ir svečių buvo nu
vykta į vieną vietos restoraną 
ir ten jau buvo paruošta ban- 
kietėlis. čia buvo skanių val
gių, žaislų, dainų ir muzikos; 
pasakyta įvairių kalbų ir kom
plimentų ir t. p.

Rengėjai, svečiai ir artistai' 
čia buvo lygus ir smagiai pasi
linksminę iki vėlybos nakties 
linksmai išsiskirstė. 

* *
Apsisaugokite kolektorių

Vietos komunistai smarkiai 
rengiasi prie “šienapiutės”, t. y. 
kalėdojimo. Jau visi raudonar
miečiai yra surikiuoti aukoms 
rinkti.
, Mat, vietos komisarai vieną 
gražią dieną susišaukė visus sa
vo viernus pasekėjus ir paaiš
kino, kad dabar, tai yra gera 
proga pasinaudojimui. Jie apsi
metė dideliais Lietuvos patrio

SLA. 135-ta kuopa Richmondo 
daly surengė balandžio 20 d. 
koncertą. Vyriausi koncerto 
programo pildytoja buvo daini
ninkė Zosė Krasauskienė, iš Chi- 
cagos. Jos vardu buvo ir kon
certas rengiamas. Dainininkė 
Z. Krasauskienė savo gražiu 
balsu tiesiog sužavėjo atsilan
kiusią publiką, sudainuodama 
jiems apie desėtką lietuvių 
liaudies dainų, ir kelias klasiš
kas dainas. Kiek teko nugirs
ti iš koncerto dalyvių, visi pil
niausia patenkinti dainininkės 
dainavimu. Mat, be gražaus 
balso, dainininkė nepaprastai 
jautriai ir artistiškai perduoda 
klausytojams dainuojamos dai
nos visą sielą, taip kad žmogus 
nė nejaučia kaip jis lieka pa
gautas puikios melodijos, gra
žaus ir malonaus balso, aiškios 
dikcijos ir nunešamas kur tai 
toli, toli nuo gyvenimo audrų 
į dainos karaliją. O tai gali su
teikti tik tokia gabi ir talentin
ga dainininkė, kokia yra Zosė 
Krasauskienė.

Koncerto artistai-tės buvo se
kanti : J. Vitkauskas, kurį vie
tos lietviai gerai pažįsta kaipo 
artistą-daininljjiką ir chorvedį.. 
Jis sudainavo dainų, pripildyda
mas savo gražiu baritoniškų 
balsu pilną Lietuvių Muzikalę 
Svetainę. J. Streleckis, vietos 
darbuotojas ir koncerto rengė
jas ir gi prisidėjo prie pildymo 
programo, sudainuodamas porą 
dainų. P-lė V. Vaivadaitė, vie
tinė jauna pianistė, paskambino 
porą muzikos gabalėlių gan vy
kusiai ; reikia tikėtis, kad atei
tyje iš Vaivadaitės mes turėsi
me gerą pianistę.

Su koncertine publika pas 
mus dalykai yra gan prasti. 
Pasirodo, kad rimtus koncer
tus mažai kas mėgsta lankyt 
ir už tad publikos buvo nedau- 
giausia. Bet kad koncertas bu
vo rengiamas taip, sakant, su 
gera tvarka, tad vistiek buvo 
šiek tiek ir pelno.—Report.

Lietuvos Pasiunti
nybė Amerikai

prašo gyvenančius Amerikoje ir 
pereitais metais apsilankiusius 
Lietuvoje:

Filemoną Lazauskienę
. Petronėlę Petraitienę

Kazį Viesulą ir
Praną Verši lą

pranešti savo adresus Pasiunti
nybei — Lithuanian Legation, 
2622—16th Street, N. W. Wash- 
ington, D. C.

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. Whitc Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus 

galionas ..... $4.98
Stoginė popiera 3 pi y, raudo
na ir žalia C 1 O O
rolė .........................
Pure boiled
Oil, galionas Ltnsa»<l 98c

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM MSLK
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Town of Lake
Įvyko Vytauto Building & Loan 
Assn. metinis šerini^k u susirin

kimas /

Pereita penktadieni įvyko me
tinis šėrininkų susirinkimas lie
tuvių spulkos Vytauto Building 
& Loan Association. Šerų šia
me susirinkime atstovauta dau
giau kaip pusė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
spulkos darbuotė pereitais me
tais buvo puiki. Spulkos turtas 
tais metais paaugo net $81,000 
su viršum. Pirmesniais metais 
laiku metinio šėrininkų susirin
kimo spulkos kapitalas buvo 
daug-maž $304,000, o šiemet ji
sai jau siekė $386,000.

šėrininkai užgyrė direktorių 
darbuotę ir parodė jais pasiti
kėjimą išrinkdami kitam ter
minui keturis senuosius, kurių 
tarnybos laikas baigėsi šiemet. 
Tie direktoriai yra: Viktoras 
Bartz, John Vaišvila, Krank Pu- 
leikis ir Frank Vaišvila.

—Report.

i Roselande pastatyti nuosavą 
I namą.

Sekretorius atliko darbą, pa
siuntė draugijai laišką. Laiške 
išdėstė, ko draugija reikalavo. 
Bet draugijos atstovai reikalau
ja, idant sekretorius paaiškin
tų, ką reiškia žodis “priešai.” 
1M rektoriai Įjastebėjo: jeigu 
pradės aiškinti kiekvieną žodį, 
ką jis reiškia, tai nebus galima 
susirinkimą užbaigti nė per ke
lis vakarus. Mat, atsiremia 
žmonių, kurie lavinosi keletą 
metų, o dar nežino, ką reiškia 
žodis “priešai.” Dar navatnes- 
ni dalykai: draugijose agituoja
ma, kad nepriimtų bendrovės 
metinį raportą, ba, girdi, ne
tinkamas raštininkas prisiun
tęs raportą.

Raportą atmetė ALAL. 79 
kuopa todėl, kad po juo pasira
šęs koks tai “plikutis,” kurį 
Pusžemaitis iš dienos dienon 
dergia komisarų gazietoje. Tie

žmonės, suglušinti komisarų 
pastumdėlių, nė patys nežino 
ką daro. Jeigu jie taip duoda
si mulkinti visiems farmazo- 
nams, nemaž neprotaudami, 
tai galima juos priskaityli prie 
tokių besmagvnių, kuriuos dak-

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

— Kad butą Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo, 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

tarai pripažino Chiicagoje. Ko! 
tokie asmenys nepasitrauks iš 
kelio, tai nebus galima nieko at
siekti Roselande.

Buvo pasiūlyta bendrovei ieš
koti pigesnių lotų, o savus par
duoti, bet atsakyta, kad dabar 
visi lotai yra pigus, kuomet ne
darbas siaučia. Palikta kaip 
buvo, lauks geresnių laikų.

Žmogus.

Universal Restaurant
Musų virtieniai.JF^ 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės LjįrLvį «į 

valgius y / ** £*»
A. A. NORKUS,
750 West
31st St.

o

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Akių•.Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

Roseland
Susirinkimas.

Balandžio 25 d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
vės direktorių susirinkimas, 
šiam susirinkimui buvo sušauk
ti ir draugijų atstovai. Drau
gijų atstovų ir'!, direktorių atsi
lankė vidutiniai. Išduoti rapor
tai ir pranešimai. .Jie buvo 
silpai. Vieni ir kiti kaltino val
dybą, kad ji nieko neveikianti, 
bet jiems atsakyta, kad gali 
veikti visi, juk ne viena valdy
ba yra šėrininkų įgaliota veik
ti. Dirva plati, ir niejkaą ne
draudžia — gali veikti bendro
vės labui kas nori.

Pasikeitė aplinkybės, ir šiam 
darbui nebegalima sukelti ūpo 
pas žmones, kaip buvo galima 
keli metai atgal. Kuomet nėra 
ūpo, tai nariai nebenori apsiim-, 
ti nė valdyboje tarnauti. O ką 
kalbėti apie veikimą? Vienas 
direktorius pastebėjo, kad kol 
žmonės nepaliks tikrai žmonė
mis veikime, tol nebus galima

KAROLINA BREDES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

panedėlyj, balandžio 29 diena, 
9 valandą vakare, 1929 . m., 
gimus Lietuvoje, Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nubudime vyra Joną, 
dukterį Milda ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 105 
N. 23rd Avė., Melrose Park, 
III.

Laidotuves ivyks ketverge 
gegužės 2 diena, 2 vai. po pie
tų iš namu i M t. Carinei ka
pines, Hillside, III.

Visi A. A. Karolinos Bredes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir Gimines.

V

Metinės Sukaktuvės

JONAS ZALATORIUS

Pranešimas
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 j^-a atlikę keli labai

Mirė gegužės 1 diena, 1928 
m. Palaidotas gegužės 5 d., 
Lietuvių Tautiškose kapinė
se.

Pamaldos atsibus gegužės 
11 diena, 8 valanda ryte, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioj.

Visi giminės ir pažįstami 
meldžiami dalyvauti pamal
dose.

Nuliūdę liekame,

Moteris Grasilda Žalato- 
rienė, sūnūs Alfonsas ir 
duktė Ainilija.

VINCENTAS YURGILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 30 dieną, 11:15 va
landą ryte, 1919 m., sulaukęs 
53 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Naumiesčio 
miestely. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame 
nubudime penkios dukterys —• 
Jieva Gečienė, Ona Sehick, 
Juzefą Stancikienė. Marijona 
Rumšienė, Petronėlė Drukte- 
nienė ir žentai, brolis Antanas 
ir giminės, o Lietuvoj brolis 
Stanislovas. Kūnas pašarvatas, 
randasi 5220 S. Artesian Avė.

Laidotuvės iyyks pėtnyčioj, 
gegužės 3 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Yurgi- 
lo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentai, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards

balandžio 29 dieną, 10:20 va
landą ryte, 1929 m., sulaukęs 
45 metus amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Varnių parapijos, Sau- 
serių kaime, Kauno rėdybos. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
pusbroli Joną Plalakį, pusse
serę ir draugus, o Lietuvoj tė
vą ir Paryžiuj broli. Kūnas 
pašarvotas, randasi Radziaus 
Koplyčioj, 3238 S. Halsted St.

Laidotuvėse Įvyks ketverge, 
gegužės 2 dieną, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios i Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku- 
riojeje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Frank Platakio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Gi’minės ir draugai.

Laidotuvėse patarnadja gra- 
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborias 

ir baliamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BaUamuo tojai
1314 W. 23rd PI.

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

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

aigusi akušerijos 
jlegiją Pennsylva- 

nijoj.
iu 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.
ovanai patarimas 
oterims ir mergi
nus visokiuose rei

kaluose.
alandos nuo 8 iki 
po pietų ir nuo 6 
i 9 vai. vakare.

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimų, 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

OPTOMETKIST
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 

——o-------

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lietuviai Gydytojai

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

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

Rez. 6600 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. HERZMAN
- — IŠ RUSIJOS — •

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800 
-s O--------

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvrankee Avenue 

Valandoj: ią Iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredoft vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį------- o-------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

geri kambariai, bet j 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 0 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Jonas P. Marozas-Ross

For Cuterandi Woundi
A Apsisaagokit ažsikritimo!

Gydykit kožnų žaizdų ar
ba jsibrižiraų sa žiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite užmišą bakterijas.
Ir išgydo.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 28 d., 6:45 vai. 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 23 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cagoje balandžio (April) 14 d., 1906 m. Paliko dideliame 
nubudime motinėlę Teofilę, teveli Klemensą, seserį Eleną 
ir švogerį Joną Steinmiller, seserį Bronislavą ir švogerį 
Salvidor San toro ir brolį Aleksandrą. Kūnas pašarvotas 
randasi 10529 Edbrooke avenue.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

. Phone 
Hemlock 9252

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

FeenaJnint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos -

WĮi

Laidotuvės įvyks penktadieny, gegužės 3 d., 8:30 vai. 
ryte iš namų į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono P. Marozo-Ross giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą, j

Nubudę liekame,

Motina, Tėvas, Seserys, Brolis ir švogeriai.
Laidotuvėse patarnauja graborius , A. Masalskis, tel. 

Boulevard 4139.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. AITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Soith Halsted Street

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

Rez. 8261 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 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

Kcr. tel. Van Burcn 6S58

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206 1579 Mihvaukee Avė.
Tel. Brun8wlek 0024 

Valandos: nanedSliaiK, sercdoiniA ir pelny
tomis 2—9 vak. Nedalioj pagal sutarimą.

Auburu Park Hospltal. 161 W. ?8tb PI.
Tel. Radchffe 1000 

Utarulnkais, ketvertais ir subatomis 
XI v. ryto iki i) v. vak.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
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: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
\ 1724 So. Loomis Street
į Kampas 18th St.

Vai. 12—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
/ Telefonai Canal 1912 
/Residence Tel. Fairfax 6852

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIR6UJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj uuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal U464

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic 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 G vakaro.

3241 S7llalste<l Street
Tel. Victory 05G2 

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.
Pullmnn 5950

John Kuchinskas ir 
Balys Ę. 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 Sti 
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 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South U Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St. 
Hemlock 4080

....  ................ . ■ -4

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

8315 So. Halsted Street



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, geg. 1, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Senbernių solo
(Gaida kaip “Saulelė raudona’’) fe

Veideliai raudoni, 
Su trumpu sijonu, 
šokinėja kičinyje 
Su vyrais flirtuoja. (2 kt.) 
Eisiu į klozetą, 
Pilsiu tris stiklelius — 
Viena Jonui, antrą Juozui, 
Trečią savo seniui. (2 kt.) 
Joneliui šnapselio, 
Juozeliui vynelio, 
O tam padlat, savo seniui, - 
Sumalto grybelio. (2 .kt.) 
Vaikinams pamerkiau, 
Kad prie manęs sėstų , 
Bučiau dievuliui dėkinga, 
Jei manasis dvėsti! (2 kt.).

—Pustapėdis.

Marųuette Park
Lietuvis kontraktorius, Juo

zas Vilimas, 4556 So. Rockwell 
St., jau baigia statyt Marųuette 
Parko apielinkėje du gražiu 
trobesiu vieną keturiems pagy
venimams, adresu 6645 So. 
Campbell Avė. o kitą dviems 
šeimynoms gyventi, adresu 
7038 So. Tallman Avė. Dar mė
nuo laiko, ir namai bus pasta 
tyti. Norintieji galės namus 
pirkti. Namai statomi iš geros 
medegos ir bus gražiai išrėdyti. 
Lietuviai yra kviečiami jau da-
bar pažiūrėti jų. Norintys gau
ti platesnių informacijų, gali 
kreiptis į p. Vilimą ir telefonu, 
Virginia 2054. Rep.

BIZNIO 
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
Aukštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
K. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

FURNITURE
COHEN BROS. 

1401—9 So. Halsted St.
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARU GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158 

f

PATENT ATTORNEYS 
b7^pelechowicz 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWM<^^

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE1
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmettc 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBER^ J. "aS^THONY 

3129 W. 39th Place
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES 
wmTroche 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS'
AVERS^SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.Monroe 3829
Visokios rųšies iškabos. Abelnas 

iškabų kontraktorius.

T I R E S
ha Este b tire shop
1449 So. Halsted Street

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

Pastabėlės
Chicagos sanitaris distriktas 

žmoniškiau apssina su savo po
litikieriais, negu stalincai su 
Trockiu. Stalincai Trockį išvi
jo iš Rusijos ir dar pastangas 
deda, kad joki kita šalis neleis
tų jam gyventi joje. O politi
kieriai turėję politinius džia- 
bus, gauna nors “loskavai” juo
dai kavai iš kitų politikierių ir 
dar parkuose pamiegoti ant kni
sių arba minkštos žolės.

Komunistai bijo savo vardo 
—tai neužginčijamas faktas. 
Tautiškų kapinių lotų savininkų 
susirinkime vienas jų buvo'pa- 
vaditas komunistu. Tuojaus, nė 
balso neprašęs, jisai griežčiausia 
užprotestavo: ar jam, girdi, ant 
kaktos užrašyta, kad jis komu
nistas.—Kaunietis.

PRANEŠIMAI
Birutiečių domei. Birutės choro 

f+varbi repeticija įvyks k etverge, 
geg. 2 d., 8 v. vak., Gage Park sve
tainėj, 55 ir Western Avė. Visi bū
tinai atsilankykite.

— Birutės valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Namu Sa
vininku ant Bridgeporto susirinki
mas įvyks gegužės 1 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Ilals- 
led St. Visi prašomi atsilankyti, 
nepamirškite atsivesti naujų narių.

— Jonas Shulcas, rast.

20 Wai*dos Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas jvyks 
gegužės 1 d., 8 vai. vakare, Bagdo
no svetainėj, 1750 S. Union Avė 
Malonėkite visi atsilankyti, nes tu
rėsim laikini nutarimų raštininką 
išrinkti, nes A. Zellon prot. rašt. iš
važiuoja Lietuvon. — Valdyba.

iciASSIFIED ADŠJ
IMI ■!

Mokyklos
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo lAkalbunią. ISsimoklnk gra
žiai raftyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėkite vartoti kaip na 
vo kalbi}. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų Ir moterų privatiSkoa va
landos, kada kaa nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžslraSyklt dabar I

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
«» t\ 1 iVcipi i na 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

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

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

Drexel 2696.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261
1O% PIGIAU UŽ VISA 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.

t

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finąnsai-Paskolos

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

Lackawana 6461

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia_______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

———o--------

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENI NTfi I ,Ė IJ ETŲ VISK A 
SKALBYKLA CIIICAGOJ.

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

Generalinis Kontrak-
/ torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.
■ Duodu paskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

KAM LAUKTI?.
Budavokite dabar

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

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

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.

A Rare Bargain ,
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą 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 — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi. •

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

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

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempoiių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.

s C. T. Dankowski. ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$1OO iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko - 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N., Clark St

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Miscellaneous for Sale
Į v a i r us Pa rd a v i m a i

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA valgykla didmie- 
styj, labai pigiai.

26 W. Harrison St.
o--------

PARDAVIMUI garadžius ir re- 
pair šapa, 8 metu senas biznis. 
Parduoda savininkas, 1745 W. 51 St. 
Tel. Prospect 5109.

Real Estate For Šate
Namai-žemė Pardavimui

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

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

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 j mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prį>*fltnh 
St., arti Halsted. SavininJudT krau
stosi j pietus. Labai l^dgvios są
lygos.

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
I

Mes perkame real estate 
kontraktus

8NTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmones gero budo gidi pa- 
7q1 siskolinti nuo $50 ir augš. 

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

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

C0MM0NWEAUTH 
INVESTMENT 
FINANCE PLAJT

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

WEST SIDE OFFICE '
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030 

——o-------

REIKALINGAS buferis, kad ir 
nepatyręs, mes išmokysime, 4530 S. 
Honore St. Tel. Lafayette 3525.

DU patyrę vyrai dirbti beiliariais j 
junk shop. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. 1460 S. Jefferson St.

REIKIA Real Estate salesmanų. 
Augščiausias komisas. Daug pros
pektų ant vietos. Rašykite priduo
dami savo vardą j Naujienas, 1739 
S. Halsted St., Box 1081.

REIKALINGAS bučeris, žinantis 
savo darbą. 3239 So. Halsted St. 
Tel. Victory 2168.

------------------------------------------------ 1-------------- —.—.

AGENTŲ reikia dirbti Chicagos 
Sijoj. Patyrimas nereikalin-

Didelis komisas jūsų liuosu 
Del platesnių žinių 1 kreipki- 

tverge tarp 9 ir 12 vai. die- 
tarp 6 ir 9 vai. vakare.

S. Ashland Avė., Room 6, 
2nd floor

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui. •

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
3G0 E. Austin Avė.

PARDAVIMUI ,grosernė ir buČe- 
riaus fikčeriai, labai pigiai, 6459 
So. Kedzie Avė. Tel. Prospect 7787.

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repai r šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englewood 2000

TURI BŪT PARDUOTA grosernė 
delikatessen, cigarų, eigaretų, smulk
menų ir merchandise krautuvė. Tu
ri būt greit parduota. Arti dirb
tuvės, nėra tokio kito biznio aplink. 
Garu šildomi pagyvenimo kamba
riai.

4703 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
meną krautuvė, kampinis namas, 
kambariai dėl gyvenimo, gera pro
ga ženotiems, geros nedėlinės įplau
kos. Turiu parduoti iš priežasties 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite
7132 So. Ručine Avė.

PARSIDUODA barber shop 3 
krėslų ir beauty shop. Viskas nau
jos mados. Renda pigi. Beauty 
shop yra išrenduota. Priežastį pa
ti rsit ant vietos. 369 E. 75 SI.
----------------------------------------------------- Ą-------*-------------

PARDUODU bučernę ir grosernę 
iš svarbios priežasties — nebran
giai, 828 W. 31 St.

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

arba $300, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite i J 2 valandų.
Industrial Loan Service

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
dėl namų abelno darbo, darbas šte- 
davas. 7052 So. Winchester Avė., 
Phone Hemlock 7664.

V) Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI Muzikalių Instru- 
menlų Krautuve, nebrangiai, 

2211 W. Chicago Avė.

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Tel. Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai -Įtai sai

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

----- d---------

2 šmotu seklyčios setai 
‘ $59.00

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

Personai
Asmenų, I^k4/ 

IŠMOKINSIU - groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897. -

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
Žongailo, aš atvažiavau iš kito mie
sto, norėčiau pasimatyti. Seninus 
gyveno 710 W. 31 St. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantys meldžiu pra
nešti po šiuo antrašu.

VLADAS ŽONGAILA, 
2-ros lubos

7250 S. Washtenaw Av. Chicago, III.t

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Gera mokestis. 
Morton H. Lynn Co.. 1820 W. 14 St.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti restauracijoj vakarais. Darbas 
nuolatinis, gera mokestis, 3457 So. 
Halsted St.

PAJIEŠKOMA mergina arba mo
teris dirbti pas naši). Turi kalbėti 
angliškai. Valgis, kambarys ir $10 
savaitei. “Lietuva”, 3210 S. Halsted 
St. Box 22.

JIEŠKAU darbo ant ūkės, kar
vių melžti nemoku. Noriu pastovų 
darbą, žiemą ir vasarą. Esu ne
vedęs, 45 metu amžiaus. A. M., 
2132 W. 23rd St.

RĘSTAURANTAS pardavimui ar
ba mainymui ant namo arba priim
siu partnerį, priimsiu į mainus gerą 
automobilių, geras biznis, vienam 
persunku užlaikyti 2 bizniu. Nau
jienos, Box 1082.

ESU nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
kur mokiausi gimnazijoj iki penktos 
klasės. Galiu vartoti gerai lietuvių 
kalbą ir truputį vokiečių. Jieškau 
lengvo fizinio darbo, esu Iruputj in
validas ant dešinės kojos. Kreipki
tės prie M. Jurgelionienės, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Furnished Rooms
KAMBARYS vienam vyrui, ar 

porai be vaikų, visi furnišiai, tele
fonas, šiltas vanduo, Bridgeporte.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 78 akerių farma 
Illinois valstijoj, 200 mylių nuo 
Chicagos į pietus.

Pardavimui kampinis lotas geroj 
vietoj.

Pardavimui du namai ant vieno 
lolo 4 po 3 kambarius ir 2 po 4 
kambarius ir dviejų karų garadžius.

2909 So. Union Avė.
Savininkas

3405. So. Lowe Avė.
Klausk džianitoriaus

Tel. Victory 1266, Box 21. 
....—........................... ...... .i 1..... -.......

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau — 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.

Radios
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.

Automobiles
'28 HndRon BrouKhatn—custorn ouilt $706 
'27 Chandlnr coach *.________ $SOR
’20 late Hudson eonch ... ................ ... $295
’2U StoariiH-Knight—Broiisham, nau

ji tairai ..............    $395
’27 Hudaon Brougham, garam stovy $405 
•29 Es86X ---------------- -----------------------  $550
’25 Dodse Sedan  $175 
'28 Pontiac Coupe ......     $460

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St.. Trlangle 9330

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.
BALZEKAS MOTOJ?

SALES,
4030 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 2082

Exchange—Mainai
MAN pinigų nereikia. Kiek jui- 

galit? Nelauk jai nori gerą gyve
nimą pasidaryt ant gero kelio ir 
mieste ant 7115 Archer Avė. Tin
kama vieta dėl refreshment stand 
ir labai gera dėl šiaučiaus šapos. 
Tokių biznių nėra į visas puses, 
labai toli, o žmonių gana yra ap
gyventa tokiam bizniui. Už jūsų 
teisingą pasiulimą parduosiu ar ren- 
duosiu ar mainysiu ant fruktų far
mos ant gero kelio. Priimsiu 
morgičius.

P. DAUBARAS, 
7400 Stevvart Avė. Radcliff 4981

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Ghi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasias ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephonc 364

ATSAKOM1NGA šeimina gali įsi
gyti šią pastebėtiną 5 kambariu 
murinę bungalow prie Luna Avė., 
tarp Diversey ir Belmont Avė.; 
įrengta su ugnaviete, riešuto bufe
tu, gaso pečiu, ledaune, uždarytais 
užpakaliniais porČiais, visi gatvės 
assesrnentai užmokėti; tik su $500 
įmokėjimu ir mėnesiniais ifimokeji- 
inais po $60, iškaitant visus nuošim- 
čius, Del smulkesnių žinių šau
kite

Merimac 3843
po 6 vai. vak. M r. Kersting

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pftbudavotos, gražiausios, 
5 kambariu,/ “octagon” bungalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, / uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taijlgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Newcastle 3136.

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

5 kambarių stucco bungalow, 40 
pėdų lotas, garažas,, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

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

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Ar gali pragyventi 
iš rendų?

Žemiau telpa keletas bargenų, 
kurie neša tiek rendos, kad gali 
pragyventi nedirbdamas, tik keletą 
i ūksiančių 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 
Stonęy Island Avė. 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po 5 kamb. didelė 
barnė ir šandės dėl anglių. Pridė
jus biskj pataisymų galima parduoti 
už $6,000, parsiduoda už $2,350, šis 
namas išsimokės i 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 13 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 beda” kuknios šėpa, platus lo
tas, gera transportacija, labai pa
togus dėl gyvenimo nedideliai šei
mynai. Kaina $9,500. įnešti 
$500, kiti kaip renda?

6. Dar turime daugybę gerų sa
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
BAKŠEVIČIUS,

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji moderniški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 įmokėjifno $40, 
mokant i mėnesį arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans- 
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures” ir elektros su
vedimas. Venecijos veidrodžiai, 
cedar drabužių klosetai, akmens in- 
suliacija, plieno konstrukcija, skiepas 
išpleisteriuotas, metaliniai oro strip- 
sai.

106th ST. IR S. RACINE AVĖ.
I RYTUS NUO BEVERLY

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas ant muro pudamento, 9 metų 
senumo ar daugiau, šviežiai malia- 
vojamas. Mainysiu ant Storo arba 
fanuos. Pažiūrėkite, jei tiks, pa
šaukite mane. Namas randasi 4605 
So. Marshfield Avė. Savininkas I^a- 
fayctte 7193.,

NAMAS ir lotas parsiduoda, di
delis bargenas 2 flatai po 6 kamb. 
pusė bloko nuo Archer Avė., $7,500 
virinas rnorpričius, v-aliu mainyti 
lygioms ant lotų Bervvyne arba Ci- 
ceroj. Kaina perkant už pinigus 
be agentų $12,800, $90 įplaukų ren- 
doms.

4718 So. Kceler Avė.




