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Milžiniška socialistų Gegužinės riaušėse 
Gegužės Pirmosios Berlyne 7 užmušti ir 
demonstracija N. Y.! 110 sužaloti

----------------- k i —rr I20,000 darbininkų darbininkių 900 komunistų buvo areštuoti, į 
negalėjo sutilpti Madison1 kurių dauguma, padarius

(Atlantic and Pacific Photo L-

Chicago. — Adeline Murray su savb trimis vaikais. Ji teis
mo keliu laimėjo iš p-ios Martha Wendt $30,000. Wendt pavi
liojo iš Murray vyrą.

Socialistų Nacionali
nio Komiteto konfe

rencija Chicagoj
Įvyks šeštadienį ir sekmadienį 

Morriscn viešbuty

50 vaikų užmušė au
dra, sugriovusi mo

kyklą Virginijoje
Siautusios kitose Įvairiose vie

tose audros 17 žmonių užinu- 
i še ir padarė didelių materia

lių nuostolių

Nugina žinias apie 
neramumus Kaune

J" . 1 ' 1 . Vf

Associated Press kablegrama iš Kauno 
sako, kad ten jokių demonstracijų, 
riaušių, nė šaudymų Gegužės pirmąją 
nebuvę, bet provincijoj buvę areštuoti 
63 asmens

KAUNAS, geg. 2. —. [AP] 
_  Gegužės pirmosioš šventė 
Kaune praėjo ramiai.

Vakarykščiai pranešimai už
sienio spaudoj apie tai, busiu 
įvykę riaušių, ir 'keli komunis
tai buvę užmušti susikirtimuo
se su policija, yra neteisingi.

Pačiame Kauno mieste nė 
kokių neramumų nebuvo, tik 
provincijos centruose buvo su
imti šešiasdešimt trys asmens 
dėl bandymo iškelti raudoną 
vėliavą.

(Pirmesnės telegramos iš Ber
lyno ir Londono skelbė, kad 
Kaune, kur diktatorius Volde
maras buvo užgynęs visokias 
demonstracijas Gegužės pirmą 
dienų, Įvykę didelių riaušių. 
Neramumai kilę, kai policija 
puolus demonstrantus, bandy
dama išvaikyti, o demonstran
tai nepasidavę. Policija tad pa
vartojus šaujamus ginklus. Ke
liolika demonstrantų buvę nu
šauti, daugelis kitų sužaloti.)

Sąuare Garden salėj kvota, tapo paleisti

NEW YORKAS, geg. 2. —' BIČRiLYNAS, geg. 2. Va- 
Gegužės Pirmosios demonstra- kar, Gegužės pirmosios šven- 
cija, kuri vakar buvo socialia- lę, komunistų riaušėse ir kau
tų ir darbo linijų surengta Ma- tynėse su policija Berlyne buvo 
dison Sųuare Garden’c, turėjo| septyni asmens užmušti ir aš- 
didžaausio ^ąsisekimo. iMil'ži- tuoniasdešimt civilių ir 'tris- 
niška salė buvo kimštinai pri- dešimt policininkų sužaloti, 
sikimšusi daibininkų ir darbi-; Skaičius užmuštų ir sužalo- 
ninkių, tuo tarpu kai dvidešimt tų, be abejo, yra didesnis, nes 
tuksiančių kilų, negalėjusių til-) policijos skelbiamose žiniose
pti salėj, turėjo pasilikti lau-1 nėra paduota daugelio komunis- 
ke. tų, kurie buvo jų draugų su-

Tai buvo viena didžiausių ir'rinkti gatvėse ir pargabenti na- 
entuziast.iškiausių darbininkų nio.
demonstracija, kokią kada Ne v Iš viso 900 asmenų buvo areš- 
Yoikas yra matęs- Milžinišku t uoli, kurių 725 buvo vėliau, 
sudir.'nkimiuĮ pirmininkų buvoį padarius kvotą ir Įregistravus
Norman Thcmas, buvęs socia
listų partijos kandidatas į Jung
tinių Valstybių prezidentus pra
eitais rinkimais.
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Italijos spauda bus 
visai diktatoriaus 
Mussolini saujoj

Įsteigiama valdžios organas 
laikraščiams ir laikraštinin
kų profesijai kontroliuoti

KOMA, geg. 2. — Diktatorius 
Mussolini įsteigia tam tikrą 
valdžios organą, vadina m ą 
“aukščiausia spaudos komisija,” 
kuri kontroliuos visą Italijos 
spaudą ir žurnalistų profesiją. 
Komisija žiūrės, kad visi italų 
laikraščiai ir laikraštininkai 
tarnautų išimtinai fašistų reži
mui.

LONDONAS, geg. 2.—Frank 
B. Kellogg, buvęs Jungi. Vals
tybių sekretorius, šiandie išvy
ko į Southamptoną, iŠ kur Ma- 
jestic garlaiviu išplauks Į Ne\v 
Yorką.

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

Giedrėja ir truputi šilčiau; 
vidutiniai žiemių vakarų vėjai-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 42° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 7:48. Mėnuo teka 3:18 
ryto.

Kaina 3c. Chicago, III., Penktadienis, Gegužės-May 3 d., 1929
V • '■ i - .

jų vardus, paleisti.
Per dieną Berlyne buvo paly- 

' ginti ramu, policija sugebėjo 
tvarką išlaikyti, bet vėlai va
kare kilo rimtų riaušių, ypa
čiai darbininkų gyvenamame 

i kvartale šiaurinėj Berlyno da
ly. Komunistai ėmė steigti gat
vėse barikadas ir policiją pasi
tiko šaudymais iš šautuvų ir re
volverių, akmenimis ir kito
kiais mėtomais pabūklais- Tik 
atvykus šarvuotiems automobi
liams gatves buvo nuvalytos.

Šiandie mieste ramu ir susi
siekimas eina normaliai-
Austrijoj Gegužinė šventė pra

ėjo ramiai
VIENA, Austrija, geg. 2. — 

Išskiriant kai kur įvykusius 
provincijoje susirėmimus tarp 
radikalinių elementų ir fašistų, 
šiaip Gegužinė šventė Austri
joj ir jes sostinėj Vienoj pra- 

I ėjo, galima sakyt, ramiai. I

------- 1
Anglijos princas pas 

Japonų imperatorių
TOKIO, geg. 2- — Šiandie į 

Tokio atvyko Anglijos princas 
Henry, Gloiicestro kunigaikštis, 
atvežęs Japonų imperatoriui Hi- 
rohito Keliaraiščio ordeną.

Du Salvadoro lakūnai 
žuvo kelionėje

_______
MANAGUA, Nikaragua, ^eg. 

i 2. — Kelionėje aeroplanu iš San 
■ Saivadaro prapuolė aviatorių 
i Įeit. H. Baro n ir mechanikas B.
Sala^ar- Bijoma, kad jie ne
būtų nukritę j Fousekos įlan
ką.

Amerikos Socialistų partijos 
nacionalinis vykodmasis komi
tetas savo bertainini suvažiavi
mą laikys Chicagoje ateinantį 
šeštadieni ir sekmadienį, geg. 
4 ir 5 d. Posėdžiai tas laikomi 
Morriscdi viešbuty.

Sekmadienio vakarą rengia
mas bankietas Workmen’s Gire
le Lyceume, Kedzie ir Ogden 
Avenue.

Nacionalinio partijos kemi- 
teto nariai, kurie dalyvaus 
suvažiavime, yra: Morris Hill- 
fpiit ir James Oneal iš N : \v Yor- 
ko; Vide r L. Berger, naciona
linis partijos pirmininkas, ir 
Daniel W. Hoan, Mihvaukės 
meras (burmistras) iš Milvvau- 
kee; James H. Maurer ir Lilith 
M. Wilson iš Reading, Pa-, Jo- 
seph W. Shartz iš Ohio; Jasper 
MdLevy iš Connecticut, ir Al- 
fred Baker Lewis iš Bostono. 
William Hč Henry yra naciona
linis sekretorius.

Vilniuje per Geguži
nę buvo sužeisti 

24 asmens
VARŠUVA, geg. 2. — Vakar 

Vilniuje, darbininkams šven
čiant Gegužės pirmosios šven
tę, Įvyko rimtų neramumų. De
monstrantų muštynėse su poli
cija buvo sužaloti dvidešimt ke
turi asmens, jų tarpe šeši poli
cininkai.

Kitose Lenkijos vietose kiek 
žymesnių neramumų neįvyko.

įregistravo smarkų že
mės drebėjimą, gal 

Japonijoj
NEW YORKAS, geg. 2. — 

Fordhaimo universiteto seismo
grafas Įregistravo smarkų že
mės drebėjimą, turėjusį įvykti 
apie 5,700 mylių tolumo nuo 
New Yorko, veikiausia Japoni
joj-

Associated Press pranešimai 
'sako, kad baisi tornado audra, 
I siautusi vakar Virginijoj, Rye 
ICove miestely, netoli nuo Gate 
į (lity, sugriovė mokyklos trobe
sį ir griuvėsiuose palaidojo vi
sus mokykloj buvusius vaikus 
ir mokytojus.

Iš griuvėsių esą išimta jau 50 
užmuštų vaikų kuinai.

Iš (iate City, kuris yra 15 
mylių nuo Rye Cove, nelaimės 
vieton tapo pasiųsti visi, kiek 
ten rados, ambulansai, gydyto
jai ir slaugės.

Audros siautė ir kitose vieto
se, padarydamos pragaiščių.

Coluimbus mieste, Ohio, au
dra nuvertė dvi miesto kalėj i- 

i mo sienas. Keturi asmens bu- 
i vo užmušti, šeši skaudžiai su
žaloti, o keliolikos kilų dar pa
sigendama.

Embreevi'llės apielinkėj, Ten- 
nesscc valstijoj, tornadas už- 
mužė vieną moteriškę ir vieną 
vaiką ir sugriovė keturis na
mus.

Iš VVheatley, Arkansas, pra
neša, kad ten ir apielinkėj siau
tęs tornadas aštuonis asmenis 
užmušė ir daugiau ne dvide
šimt kitų sužalojo, l>e to pada
rė šimtus tūkstančių materiali
nės žalos.

Georgi'jos valstijoj per smar
kią audrą trys žmonės buvo 
užmušti ir keliolika kitų suža
loti.

Audros, pūgos ir ledų krušos 
siautė kai kuriose vietose Miss- 
ouri, IIllinois ir Michigan valsti
jose, padarydamos dideles žįalcs 
farmoms ir vaisių sodams.

Rado motiną ir dukterj 
gazu nutroškusias

MADISON, Wis„ geg. 2. — 
Jų bute čia rado gazu nutroš- 
kusias Mrs. Lena Wollenberg ir 
jos trejų metų dukrelę Violą. 
Mainoma, kad moteriškė pa'ti 
atsuko gazą.

Siūlo imigraciją visai 
sustabdyti penke-

I riems metams
WASIRNGTONAS, geg. 2. - 

Senatorius Bltuk [dem-, Ala.] 
Įnešė senatan bi ių, kuriuo ei
nant imk>racija į Jungtines Val- 
štjbes turėtų bu t visai sustab
dytą pėnkeriems metams.

Mussolini pats vie- 
įnas bus visas Itali

jos kabinetas
roMa, geg. 2. — Premjeras 

Mussolini, kuris iš trylikos vi
sų kabineto portfelių dabar jau 
aštuonis yra pats pasiėmęs, ren
giasi netrukus visai perorgani

zuoti kabinetą taip, kad jis 
pats vi'enas bus visas kalbinėtas. 
Kaip kad Vokietijoj Bismarko 
laikais, jis bus valstybės kanc
leris, kuriam dirbti padės pas
kirti Įvairiems departamentams 

j pamimisteriai.

Kinų valdžia Įsakė 
ištremti du Ameri
kos korespondentu

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 2. 
— Shanghai Evening Post, 
amerikiečių leidžiamas laikraš
tis, skelbia, kad Kinų valsty
bės taryba įsakius deportuoti 
HaMelta Abendą, Nc,w Yc.ko' 

[Times korespondentą, ir Char- 
į les DaiJey, Gh^agps Tribūne ko
respondentą.

Įsakymas deportuoti juos iš 
Kinų duetas, pasak Slianghai 
Evening Post, dėl to, kad 
Aibend savo telegramomis N. Y. 
Times rodęs aiškų savo šališ
kumą japonams, o Tribūne ko- 

į respondentas Dailey, kalbėda
mas neseniai Maniloj, pasakė, 
kad tautimė Kinų valdžia nie
kuo nesiskirianti nuo pir- 
mykščios Pekino milituristų val
džios ir kad Kinuose tebevieš- 

ipataująs politinis chaosas.

{Kinai Japonai pra
ėdęs prekybos sutar

ties derybas
!■ I ----------

i ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 2.
I— Kinų ir Japonų vyriausybes 
, apsikeitė notomis, sutikdamos 
i pradėti derybas <lel naujos pre- 
į kybos sutarties, vietoj pasibai
gusios 1926 metais.

Užsienių prekybiniai intere
sai dėl to labai susirūpino, ka
dangi Kinai tikisi išsiderėti eks- 
t ra t er i t or i a ly bės pa na i k i n im ą, 
kas sudarytų precedentą toly
gioms sutartims tarp Kinų, 
Amerikos, Anglijos ir Franci- 
jos.
Japonai pasitrauks iš šantungo 

gegužės 25
TOKIO, Japonija, geg. 2. — 

Japonų karo vyriausybė nutarė 
pradėti Kinų Šantungo provin
cijos evakuavimą gegužės 25 
dieną.

BANDITAI NUŠOVĖ BANKO 
KASININKĄ

IRONTON, Mo., geg. 2. — 
Vakar čia buvo padarytas gin
kluotas banditų užpuolimas 
Bank of Dės Are, kurio metu 
buvo nušautas banko kasinin
kas H. Cook. Vienas banditų, 
Dalton Sutton, 21 metų vaike- 
sas, tapo sugautas.

Lon Chaney serga.

LOS ANGELES, Cal., geg. 2. 
— Influenza sunkiai serga Lon 
Chaney, žinomas filmų akto
rius.

^0^437

Schacht grįžo į Paryžių 
toliau derėtis 

f v ' \ .
PARYŽIUS, geg. 2. Dr. 

Iljalmar Schacht, reichsbanko 
pirmininkas ir Vokietijos, dele
gacijos reparacijų konferenci
joje galva, šiandie grįžo iš Ber
lyno tęsti toliau derybas su 
alianlų reparacijų ekspertais.

Komusistai - mirties 
bausmės šalininkai

Reichstage komunistų balsais 
atmestas įstatymas mirties 
bausmei panaikinti 

' -BERLYNAS, geg. 2. — So
cialdemokratų ir demokratų | 
pasiūlytas įstatymo projektas 
mirties bausmei panaikinti Vo- 
kelijoje, reichstago teisminėje 
komisi joje buvo komunistų bal-1 
sais atmestas.

Už mirties bausmės panaiki-j 
nimą paduota 12 balsų, prieš i 
— 16.

Komisijos pirmininkas, Vil
helmas Kahl, liaudies partijos 
vadas, pritarė Įstatymo projek
tui, bet visi komunistai buvo 
jam priešiingi.

—

Komunistų skanda
las reichstage

HURLYNAS, geg. 2. - Ryšy 
su vakar įvykusiomis Berlyne 
riaušėmis, komunistų deputatai; 
reichstage šiandie padare skan- [ 
dalą, dėl kurio posėdis buvo| 
nutrauktas. Kai vienas komu
nistų deputatas, kėlęs skandirą, 
buvo pašauktas susitvarkyti, 
visi kiti jo kolegos, pašokę, ėmė 
svaidyti dokumentus į socialde
mokratus, staugdami ir šlykš
čiai kolicdamies. Skandalui 
baigti, visi kiti dėputatai ir 
reichstago pirmininkai išėjo iš 
posėdžių salės.

4-------------
Bolonijoj vėl jaustas 

žemės drębėjimas
BOLONIJA, Italija, geg. 2. 

Vėlai vakar vakarą čia vėl įvy
ko stiprus žemės drebėjime s. 
Kai kurių trobesių kaminai im- 
griuvo.

Žemės supurtymai buvo jau
sti taip pat Egipto Kaire ir 
apielinkėj.

Hughes išvyko j Europą
NEW YORKAS, geg. 2. — 

Charles Ed. Hughes, buvęs val
stybės sek retori us, M au re ta p ia 
garlaiviu išplaukė i Europą 
pradėti savo pareigų eiti kaip 
pasaulio teisingumo teismo na
rys.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

Naujienų bfisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedeldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJI! EMOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.

No. 105

LIETUVOS ŽINIOS
Kaunan atvyko Vokie
tijos pirklių delegacija

KAUNAS. šiomis dieno
mis Kaunan atvyko keli Vokie
tijos pinkliai, kurie veda dery
bas su Lietuvos pirkliais ir 
^Maistu” dėl didesnio kiekio 
gyvulių užpirkimo.

Atvykusi pinklių delegacija 
atstovauja apie dešimt Vokieti
jos prekybos firmų.

Apiplėšė badaujan
tiems šelpti kasą

KURŠĖNAI. — Visi rūpinasi 
šelpti nukentėjusius šiaurės 
Lietuvos gyventojus. Bet atsi
randa ir niekšų. Kuršėnų val
sčiaus valdytos kasoje buvo pa
dėta apie 3000 litų nukentėju
sioms išdalinti. Nakties metu 
pro išlaužtas duris ir sudau
žius spintą pagrobti pinigai. 
Plėšime Įtartas valsčiaus sar
gas. Suimtas.

Kirto kirviu gimnazistą

KAUNAS. — “N. E.” rašo, 
kad kaime ties Slabadą mieste
liu Įvyko baisi žmoigžudystė. Du 
jaunuoliai Lošdami kortomis su 
parvažiavusiu atostogų gimna
zistu, kuris jiems pralošė laik
rodį ir nenorėjo atiduoti, susi
pyko ir kirvio smūgiu gimna
zistą nudėjo vietoje.

PoMcija lavoną rado bulvių 
duobėj.

Mažeikių gyventojas A. Zu- 
bavičius ir Žiežmarių St. Ger- 
vickas abu kariai kariuomenės 
teismo nubausti. Pirmasis už 
vogimą ginklų 6 metais sun
kaus kalėjimo antras už pakur- 
stymą vogti 3 metais.

Tauragės komendantūros virš- 
tarnybinis vyr. pusk. A. Pipi
ras valydamas revolverį, per 
neatsargumą iššovė. Kulka pa
taikė eiliniam Žilberskiui į pil
vą. Jam buvo padaryta opera
cija ir po kelių dienų mirė. Ka
riuomenės teismas nubaudė A. 
Pipirą 4 savaitėms daboklės už 
neatsargų elgimąsi su ginklais.

KAUNAS. — Birštono gatvė
je 1 n r. susekta slapta komu
nistų būstinė su slaptais, pože
miniais išėjimais. Ten sulaiky
ti 6 žymus komunistų veikėjai. 
Du pabėgo. Slaptame bute ras
ta daug literatūros, biblioteka, 
šafirografai ir k it. Ryšy su 
tuo suimti keli asmenys kitose 
virtose.
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Naujas MajesticRadio
Kainos Numažintos

Priimsime seną

pasakingas 
žaidžia su

geriausiais 
“Vienožinskis ir 

Pesimistas”, “Se- 
P.”, “Bangose”,

^.“Scou^

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Joniškis
(Šiaulių appskrities) 

Rašo Akinis

jo darbo, apsigyvena Zakopane, 
ir čia iki 1913 m. pasireiškia 
visugausingiausiai, 
paveikslais: 
Vailionis”, 
nutė”, “B.
“Baltrušaitis”, “Kalnų vėjas” ir 
vienas didelio formato paveiks
las žuvęs Maskvoje. Vienas la
bai gražus ir vertingas paveiks

vyrą, kaip 
skur- 
v eitu i 

oku-

“ U 5F-< I r- H , n TV’v -rp.1 ■ ’1 'T■' . , y ■

Lietuvos Miestai ir 
Miesteliai

se, reumatizmas pats savaimi 
išnyko ir net vėliau nebepasi
kartoj a..

Neapsakomai gražus, vieto-i^«i u vciuuuaB pavėnė
mis kalnuoti, vietomis status, las patekęs į cukraus fabriko 
vietomis lygus krantai patiko direktoriaus rankas Kijeve, 
didžiam dailininkui ir jis čia 

i jautėsi labai patenkintas. Pa- 
' upiais kalnai, kalneliai, jaunos | 
i pušelytės skaroti beržinėliai ir 
I šimtamečiai ąžuolai įkvėpė A. 
Varną nutapyti kelias dešimtis 

' etiudų ir įsigilinti į Lietuvos 
i rudens gamtą. Tačiau nenor
mali “prancūzo” padėtis ir pra
gyvenimo reikalai privertė Var
ną palikti Lietuvą.

Dar gi šitą didį 
šmėkla persekiojo nuol 
das, mater. trukumai, 
jisai, eidamas mokslus 

,.„„j vaizdus ir voj«> Sm6si Piešti Paveikslą, \<ur 

 

Nelaimei, septinta- pis Pats eina su elKėta> laikyda-

(Tęsinys)
1908 m. Varnas tą. akademiją 

baigė. Už darbus, kuriuose pa
sižymėjo, kaipo gabiausiu me
nininku, gavo aukščiausio laips
nio pažymėjimą hors c o n- 
c u r s.

Kaipo žymiam talentui švei
carai siūlė labai patogias ir ge
ras sąlygas pas juos apsigyven
ti ir darbuotis jųjų tarpe.

Bet Varnas panorėjo dar pa
matyti saulėtą Italiją. Vyksta 
Cicilijon ir apsigyvena Baler
inos apylinkėse. Čia atsidėjęs 
studijuoja gamtos 
portretą. 1______ , __x...___
me mėnesį Sicilijoj suserga aš-|mas duonos gabalą ir ąsotį su 
triu reumatizmu. Keturius mė-, vąndeniu. Ir toji autoportreti- 
nesius gydosi, bet be pasėkų. Vai no kompozicija gal vie- 
Dėka draugų pagelbai, pavyksta inas geriausjU anų laikų jo dai- 
slaptai atvvkti Lietuvon jau bų, vaizduoja ne tik. Varno, bet 
kaipo Francijos piliečiui. visos Lietuvos meniškąjį gyve-

Varnas parvyksta ne vienas, nim3» kuris tais laikais buvo, 
bet su savo drauge franeuze M. |° re&is ir dabar tebėia apverk- 

Nuoširdžiai p. Bort-.1 L no j e padėty.
žiburėlio” pirminin-' Iš Inįrioniškio Varnas išvyko

Ten per pažįsta
mą inžinierį gavo technikos 
biure upių reguliavimo skyriuje 
braižytojo vietą. Metus išvar
gęs, kada nekada tik pripuldavo

imi k kars, 
kevičiui, “žiburėlio” pirminin-1 
kui, padedant apsigyveno vienam į j Vodovicus. 
mėnesiui pas inž. Morkūną, ne
toli Indrioniškio, o' paskum ir 
pačiame Indrionišky, netoli 
Anykščių. Ten gražiose ir sau
sose šventosios upes pakrantė-’ prie paišybos. Išsiilgęs mylimo-

1913 m. atvykęs Vilniun su 
St. Šilingu ėmė leisti žurnalą, 
vardu “Baras”, šiam žurnalui 
Varnas darė viršelius ir padėjo 
redaguoti tekstą. Prasidėjusio 
didžiojo karo apystovose, sunku 
buvo verstis ir todėl Varnas 
buvo labai, linksmas, gavęs iš 
M. Yčo kuklią medžiaginę para
mą, su teise atsilyginti meno 
išdirbiniais. 1914 m. rudenį 
Varnas nuvyksta Janapolin, Du
setų valse, ir čia atsiduoda gra
fiškiems darbams ir žiemos, 
bei pavasario etiudams. 1915 m. 
rudenį, Centralinis Komitetas 
Nukentėjusiems Nuo Karo Šelp
ti deleguoja Varną Odeson. Ten 
jam teko padėti organizuoti 
pirmąją rinkliavą nukentėju
siems nuo karo šelpti: “Rusi- 
ja-Lietuvai”... Iki šiol rusams 
nebuvo žinoma Lietuva. Jie ži
nojo—“Polša” arba “Zapadny 
Kraj”.

Šitai rinkliavai Varnas paga
mino milžinišką plakatą, 9 met
rų ilgio, vaizduojantį karo bai
sumą, tremtinių vargus. Rink
liavos dienai įvykus, Varnas pa
liko be darbo. Grįžti Lietuvon 
nebegalėjo, nes vokiečiai, jau 
buvo paėmę Vilnių. Čia į Ode-

są atvyko ir jo žmona su duk
ryte. Dėka vietinio lietuvių 
komiteto pastangoms, ypač A. 
Lisausko, Varnas gavo braižy
tojo vietą orlaivių dirbtuvėje.

1916 m. sausio men. C. K. N. 
N. K. šelpti įkūrė prie komite
to technikos skyrių Petrapily ir 
Varną paskyrė vedėju. Techni
kos skyrius suorganizavo pir
mą visų lietuvių technikų suva
žiavimą Petrapily aptarti visus 
Lietuvos atstatymo darbus. 
Praktiškam darbe tas skyrius 
rinko istorinę Lietuvos Valsty
bės medžiagą, gamino įvairiems 
ūkiam pritikint! trobėsių pla
nus, rinko ir daro pirmus ban
dymus technikos terminams ir

Susirgęs plaučių uždegimu 
Varnas, 1917 m. išvyko dviems 
mėnesiams pasilsėti Kaukazan. 
Iš Kaukazo atvyko Voronežan 
ir lietuvių mergaičių gimnazijoj 
visus metus dėstė paišybą, čia 
pagamino keletą visai vykusių 
portretų: Jablonskio, Mašioto,

Naujienų
pirmas

Piknikas
įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d
Cernausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie
nos rengia siurprizą
mykite pranešimus, kur bus 
plačiau paaiškinta apie Pik 
niko programą

T. žilinskio, M. Yčo, Yčienes. 
O vasaros metu sukurė Perapi- 
liškio lietuvių seimo šaržus. Tuo 
šaržų kuriniu užtikrino sau au
kštą vietą Lietuvos meno isto
rijoje.

Tuose šaržuose matai koks 
Varnas pastabus/ kokio jo esa
ma stipraus paišytojo, paišyto
jo pilno jumoro, mokančio trum
pai, stipriai, aiškiai charakteri
zuoti vaizduojamus asmenis.

1918 m. pirmuoju ešalonu 
Varnas grįžta Lietuvon. Viešė
damas pas dr. Alekną, pas p. 
Sližius, Aluntos scenai pagami
no uždangą, kaip 
Jonukas-kvailiukas
velniu kauliukais. Vėliau apsi
gyvenęs Vilniuje, nuėjo mokyti 
paišybos Vilniaus lietuvių mer
gaičių gimnazijon.

(Bus daugiau)
..— - ■ ■ ' -T- ---  -- -- ------  
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Less Labor—More Leisure 
with Kitchen Klenzer

į A X lllllkHlUV OVlltJ

Radio, Victrolą ar Pianą
Mainant ant Naujo 1929

\i \ j i r i^‘
Jus negalite gauti geresnio Radio nei už jokius pinigus

j ? § j

Modelis 71, kaina buvo $137.50, dabar

Modelis 72, kaina buvo $167.50, dabar

Modelis 181, Radio ir Victrola sykiu, 9 tūbų

$110.00
$125.00

$265
Lengvais išmokėjimais 

KRAUTUVĖ ATDARA VAKARAIS 
f

Jos. F. Budrik$

3417-21 So. Halsted St
Telefonas Boulevard 4705
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[korespondencijos
Plymouth, Pa.

Istoriškas miestas
Lapkričio 22 d. 1886 m. tapo 

sutvertas Susivienijimas visų 
katalikiškų draugysčių Ameri
koje. Pirmieji tvėrėjai buvo 
Juozas Paukštis, Dom. Tamo- 
šauskas-Bačkauskas .ir kun. Var- 
nagiris. O lapkričio 4 d. 1889 
m. pakeistas senas vardas šian
dieniniu susivienijimu, šiandie 
SLA. yra milžiniška organizaci
ja. Narių turi virš 20,000 ir 
turto virš miliono dolerių. SLA. 
yra didžiausi lietuvių apdrau- 
dos ir pašalpos organizacija 
Amerikoje.

Garbė tenka Plymouthie- 
čiams, kurie padėjo pamatą tai 
milžiniškai organizacijai. Ply- 
moutho lietuviai dar ir kitą or
ganizaciją sutvėrė ir išaugino. 
Tai Laisvos Kapinės. Trumpa 
istorija tokia. Pradžioj 1915 m. 
Plymoutho lietuviams atėjo j 
galvą mintis pasiliuosuoti nuo 
Romos trusto. Tais pat metais

bal. 25 d. jie įkūrė tam tikslui 
draugiją. Pavadino: Lietuvių 
Darbininkų Laisvų Kapinių Kor- 

j poracija. Draugijos tikslas, 
gauti daugiau narių ir kiek kas 
galėdamas aukoti draugijai, kad 
nusipirkti sklypą žemės dėl ka
pinių. Per trumpą, laiką prisi
rašė prie draugystės apie 70 na
rių.

Tais pat metais surasta 17 
akerių žemės sklypas Laiksville 
Borough, gražioj vietoj ant kal
nelio. žemė tapo nupirkta ir 
buvo išimtas čarteris. Vardas 
duota Lithuanian National Ce- 
metęry (Lietuvių Tautiškos Ka
pinės). Jau keliai buvo ištai
syta, tik dar nebuvo niekas pa
laidotas. Atdodė, kad jau vis
kas užbaigta. Bet Romos agen
tai nesnaudė. Tuojaus pastoja 
kelią. Lietuvių kun. S. Struckas 
per pamokslą pasakė: “Bedie
viai nusipirko kapines, bet ne
sinaudos“. žemiaus kapinių že
mės gyveno airis farmeris ant 
3 akerių žemės. Už kelių die
nų šaukia į teismą kapinių 
draugiją. Kapinių draugystės 
tik buvo du atstovai <ir vienas 
advokatas. O nuo airišių buve 
18 liudininkų, 3 advokatai, 3 
inžinieriai. Jie darodiinėjo, kad 
ten negalima steigti kapinių, nes (Pacific and Atlantic Photo 1

JUOKAI
NA čeSAI

Fotografas delnais pasuko 
kliento veidą truputį kairėn.

—O šypsoti galimą.? — pa
klausė klientas.

— O kaip mąstą nori! — pa
traukė pečiais fotografas. -Bet 
nepatariu. Tamsta — tarnauto
jas?

Taip.
Dėl šypsenų žinau du nelai

mingu atsitikimu. Kartą foto
grafavosi buchalteris Priedelis. 
Fotografijose išėjo linksmas! 
Vėliau jį dėl lėbavimo ir išaik- 
vojimo atidavė teisman, o foto
grafiją atspausdino laikraštyj. 
Ir žinote, skaitytojai pradėjo 
redakcijai siuntinėti pasipiktini
mo laiškus, kad Priedelį griež
čiau nubaustų. Kitaip, sako, iš- 
aikvojo 5,000, o dar drįsta, niek
šas, šypsoti!.. Irgi Spuogį ne
laimė ištiko...

—Išaikvojo?
—Ne! Jo linksmą fotografiją 

“Tautos Kelias“ atspausdino 
užėjų ir tinginių galerijoje. 
Tuoj jį iš tarnybos paliuosavo. 
Girdi, tas latras drįsta dar ty
čiotis}'!

Klientas niūriai pažiurėjo į 
šypsančios Džikondos portretą, 
kuris puošė fotografo dirbtuvę, 
po to sučiaupė lupas, įgnybė 
sau į blauzdą ir pasaulinis liū
desys buvo fotografijos plokš
telėje užfiksuotas.
..............................— ■■■""—■ ■■■*■■ ' J   —— —■■■■■ ■■■■■■

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milipnai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon-
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto-

Specialė Vasarinė 
Ekskursija Į

LIETUVĄ ,«j
Išplaukia didžiausiu * 

pasauly laivu

LEVIATHAN
(per Cherbourg)

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

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
I Del pilnų žinių kreipkitės prie

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., (’hieago, III.

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

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago. 45 Broadway, New York City.

■' 1 ■■■'

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi
gintos Radio ir Pianų.

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

žemiau pakalnėj gyvena farme
ris, kuris ima vandenį i./ šalti
nio. Teismas išnešė tokį nuo
sprendį: Kapinių draugija turi 
nupirkti nuo farmerio tuos 3 
akerius, ar farmeris nuo drau
gijos kapines. Kapinių draugija 
bandė nupirkti nuo farmerio. 
bet tas jokiu bildu nepardavė. 
Draugijai neliko nieko kito da

ryti, kaip tik teismo nuosprendį 
išpildyti. Farmeris atpirko že
mę.- Kaip yra sakoma: prieš 
vėją nepapūsi. Bet ir šiandie 
ta vieta stovi tuščia.

Draugija, gavusi tokį smūgį 
nuo Romos agentų, pakriko. Na
riai nebelanko susirinkimų ir, 
ant galo, per draugystės neapsi
žiūrėjimą visi jų pinigai dingo. 
Kurie dar lankė susirinkimus 
ir tie pasitraukė. Ūpas nupuolė

Phillips, . Wis. Konstabelis 
Hjalmar Bromber tapo nubaus
tas kalėjimu už deginimą trobe
sių. Bromber, fanatiškas prohi- 
bicijos vykdytojas, pradėjo de
ginti tuos namus, kur buvo su
randama prietaisų munšainui 
varyti.
po tokio nepasisekimo. O Ro
mos agentai katutes plojo iš 
džiaugsmo, kad “bedievius“ nu
galėjo.

Bet neilgai jiems teko džiau
gtis. Priešakyje atsistojo šie 
veikėjai: Augustas Stravinskas, 
Jonas Staskevičius ir Antanas 
Juškevičius (miręs). Jie ran
kų nenuleido. Pradėjo agitaciją 
vesti, kad įsigyti kapines. At
ėjo į pagalbą Juoafis Bagdžiur 
nas, Jonas Kulponas, Jurgis Si-

ria.
GARSINKITES “NAUJIENOSE”

 mokaitis iš- Edvvardsville, Pa.,

JOE SMILGIS

Radiola, 
$59

Brunsvvick R.
7 A. C tūbų,
už ...................
Atwater Kent, 7 tūbų, (TCQ 
modelis 42, už .............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, 
už ........................
Steinite, 7 A.C. tūbų, 
su viskuo už .................
Freshman, G.A.C, su vis- CCQ 
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dynamic 107 
speakeriu, su viskuo už I v f
R C. A. Radiola 33, $77
Spartan, 8 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už ...... I
Atvvater Kent modelis COO
8 tūbų ............................ 4)00
Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

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

4642 So. VVestern Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Kazys Bendarcikas, iš Kings- 
ton, Pa., Franas Poška, o kiek 
vėliau Stasys Žukauskas ir An
tanas Dirkė (miręs). 1921 me
tais surasta žemė West Wyo- 
ming. Sušaukta susirinkimas. 
Svarstyta, kas daryti,— žemės 
4% akerio kaštuoja $4,190, o 
pinigų nėra. Ant greitųjų na
riai sumetė kiek kas galėjo: kas 
šimtą, kas penkis šimtus. Viso 
susidarė prieš pirkimą žemės 
$2,178.54. Bet dar daug truks-

darbų, smagumas kurį 

jus gaunote rūkydamas 

ir teturi svarbos

Ca M E L

$85

SpectaliMtM ffydytne chroniškų ir nauju U 
e. Jei kiti negalėjo junili išgydyti, atailan 

klt pan mane. Mano pilnas iftegzaminavi

ta. Be žemės dar reikia mokė
ti advokatui, matininkui ir t.t. 
Augustas Stravinskas paima iš 
banko ant savo stubos $2,608 
Kovo 9 d. 1921 m. užmokanti pi
nigus už žemę. Bet to negana, 
dar reikia keliai vesti, tvoros 
tverti, medžiai sodinti. Trumpai 
sakant, kapinių draugystei kaš
tavo virš 7,000 dol. Tokiai jau
nai Kapinių draugijai, suside
dančiai iš 10 narių, tai buvo ne
įmanomai sunki našta. Bet 
draugijos atėjo į pagalbą. Ro
dos, pirmutinė SLA. 6 kp. per

man atidengs jūsų tikra liga ir Jei a» apsl ]VT Zfllpfkn fmiresl Iš Wilkes Imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryS. El-tį/*1, AialCCKą Ritinęs/. VV UKtb 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys pc 
<alutlno ilegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba

Barre, Pa., nuo DKKD, per V. 
Tabarą ir C. S. Kasparą. Nuo 
SLA. 115 kp. per J. Neinių.

20 W. Jackson Blvd^ netoli State St 
Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
piety, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 iki 1 po pietų-

Šiandie visos kliūtys pergalėtos. 
Kapines užlaikomos gražiai ir 
jomis visi Wyomingo pakalnės
lietuviai gali naudotis.

—St. Žukauskas.
(Q 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company. Win»ton-Salem, N. C.

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels yra padaryti iš rinktiniausių auginamų tabakų.

Camels mišinys Naminių ir Turkiškų tabakų niekad 
nebuvo prilygtas.

Camels yra lengvi ir smagus.

Jų skonis nenubosta.

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

Camels turi malonų kvapsnį kuris yra primnus 
kiekvienam.

TUBBY

Gražus naujas grojiklis pianas, 
kainavo $550, dabar $195
Gulbransen Registering Pianas, 
vertes $500, $295
Kimba! grojiklis pianas $185
S tark grojiklis pianas, $78

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

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

Bank Know« a Trick or Two Himself.
/ COME HERE, AM' l’LL 

SHO\aJ vou HOVJ To "F E TCH" 
VJHEN I ROLL IBIS EASTER 
ECC VOU RUAJ AM' G6T H
- AM' BE. SUR.E YOU DoM’T 
DROP IT OA) ACCOUNT IT’S 
THE LAS' ONE I GOT LEPT . 
. AM' I vjamta gne it To / 
namceuca duffer

n;

-------- ----- ---------------------
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine,

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
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$8.00 
4.00 
2.00 
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Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Eiitėred as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879,

. 3c 
18c 
75c

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštus

Metams ....................... .....
Pusei metų ...... *.................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ____ __
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... „...........
Savaitei .........._.................. .
Mėnesiui ..............-___ __

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................  $7.00
Pusei metų ..............................  3.50
Trims mėnesiams .............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Didžiausi pasaulio 
farma

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams   ____ __________ $8.00
Pusei metų .......... «.................. 4.00
Trims mėnesiams .............. . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Farma, kuri yra operuojama 
kaip dirbtuve. —50 traktorių. 
— Išlaidu sumažinimas. — 

*■ •
Kviečių plovimas ir kūlimas. 
—Tom Campbell.— Išnuoma
vimas indėnų žemės. — Pir
mieji metai. — Parmos ve
dėjai ir darbininkai.

Apžvalga
KRUVINOS KOMUNISTŲ 

RIAUŠĖS EUROPOJE

Gegužinės šventės apvaikščio- 
jimas daugumoje Europos did
miesčių, kaip ir buvo galima ti
kėtis, buvo labai įspūdingas. 
Bet keliose vietose tų šventę 
suteršė komunistai žiauriomis 
riaušėmis, suteikdami tuo daug 
džiauksmo darbininkų judėjimo 
priešams. Berlyne desperatiš
ki Maskvos pasekėjai užpuolė 
policija ir iššaukė ginkluota su
sirėmimų, kurio rezultate 15 
žmonių tapo užmušta ir daugy
bė sužeista. Antverpe, Belgijo
je, kilo kruvinas mušis tarpe 
dviejų komunistų frakcijų, sta
linei! ir trockininkų, ir policija 
turėjo pavartoti jėga kautynėms 
sustabdyti.

Ypatingai pasibiaurėtinas bu
vo komunistų elgesys Vokieti
jos sostinėje. Da iš vakaro 
prieš gegužės 1-jų jie ėmė kelti 
triukšmų ir kurstyti savo šali
ninkus prie smurto. Be ko ki
ta, jie užpuolę centralino sof 
cialdemokratų organo, “Vor- 
vvaerts”, redakcija. Aišku, kad 
šitais smurto žygiais komunis
tai stengėsi prirengti reikalingų 
jiems “revoliucinį” ūpą publi
koje. Kadangi jau iš anksto 
buvo žinoma, kad komunistai 
ruošiasi Gegužinės apvaikščioji
ma panaudot muštynėms gat
vėse, tai policija buvo priversta 
viešas demonstracijas uždraus
ti.

Gegužės 1-mos vakare komu
nistai pradėjo kai kuriose Ber
lyno gatvėse statyti “barika
das”, ir kai policija atėjo jas 
griauti, tai riaušininkai ėmė 
nuo stogų laidyti akmenimis ir 
šaudyti į policijų. Tuomet už
pultai policijai teko šauktis 
ginkluotos pagelbos ir prieš 
riaušininkus tapo pavartota 
šautuvai ir mašininės kanuolės.

Tai šitaip sufanatizuoti Mask
vos gizeliai pažymėjo tarptauti
nio darbininkų solidarumo šven
tę!

Nesunku suprasti, kodėl Vo
kietijos komunistai griebiasi to
kios desperatiškos taktikos. 
Prieš keletu dienų “Naujieno
se” buvo parodyta skaitlinėmis, 
kaip yra susmukęs komunistų 
judėjimas Vokietijos centre. Ber
lyne ir Brandenburgo apygar
doje komunistų partija turi vi
so tik 17,000 narių (kuomet so
cialdemokratai turi 100,000!), 
ir tolyn komunistų organizacija 
vis labiaus į ra, kadangi joje ei
na atkakli kova tarp įvairių 
frakcijų — stalincų, trockistų, 
brandeleristų ir t.t. Neturėda
mi kuo pritraukti minias, ko
munistai tad bando pasidaryti 
reklamos bent kokiu nors skan
dalu, kuris priverstų žmones 
apie juos kalbėti.

Tokioje šalyje, kur darbinin
kų judėjimas yra silpnas ir 
menkai organizuotas, šitokia 
laukinė komunistų taktika butų 
labai pavojingas dalykas. Lietu
voje, pav. komunistų chuliganiz
mas 1926 metais daug prisidėjo 
prie to, kad visuomenėje susi
darė nuotaika, palanki karinin
kų “pučui”. Bet Vokietijoje, 
kur beveik milionas darbininkų 
priklauso socialdemokratų par
tijai ir puspenkto miliono yra 
bU'ioiganizavę i socialistines

profesines sąjungas (unijas), 
tas komunistų skandalijimas jo
kių rimtesnių pasėkų neduos. 
Tik griežčiau darbininkų masės 
nusisLatys prieš “raudonuo
sius” triukšmadarius.

UŽDRAUSTA LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATŲ PARTIJA?

Gegužės 1 d. telegrama iš Ry
gos pranešė, kad Voldemaras 
uždaręs Lietuvos socialdemokra
tų partija, kaltindamas ja dėl 
priešingų valdžiai darbų. Koi- 
kas šita žinia dar nėra patvir
tinta. Telegramoje iš Londono, 
kuri mini valdžios patvarkymų, 
draudžiantį gegužinės šventės 
apvaikščiojima, apie socialdemo
kratų partijų nėra pasakyta nie
ko.

Bet kad Lietuvos diktatoriai 
galėjo išleisti tokį dekretų prieš 
socialdemokratus, tuo galima 
pilnai tikėti. Kaip tik balandžio 
mėn. pradžioje prasidėjo sutar
tina žvalgybos ir tautininkų 
spaudos kampanija prieš social
demokratų partijos centrų ir 
organų, tai buvo matyt, kad val
džia rengiasi partijų sunaikinti. 
“L. Aidas” tatai pasakė pačioje 
pradžioje gana atvirai.

Bet tai neturi didelės reikš
mės. Socialdemokratų partija 
per visų tautininkų diktatūros 
laikų veikti vistiek negalėjo. 
Jai buvo draudžiama ne tik 
šaukti viešus mitingus arba 
kuriuo nors kitu budu vesti vie
ša agitacija, bet net laikyti sa
vo paprastus mitingus. Vienų 
tik karta per dvejus su vir
šum metus valdžia leido jai su
šaukti kuopų atstovų konferen
cijų, būtent, šių metų sausio 
mėn., kai vidaus reikalų minis
terija buvo sumaniusi pakeisti 
draugijų įstatymų. Konferenci
ja tuomet nutarė valdžios su
manymų atmesti, o jeigu dik
tatoriai norėsiu dėl to uždaryt 
partijų, tai tegu uždaro, kadangi 
ji vistiek jokių teisių neturi.

Uždrausdamas socialdemokra
tų partija, Voldemaras užsidės 
juodų akį tik pats sau, nes tuo 
aktu bus pabrėžta, kad jo val
džia yra paremta grynu 
tu, o ne teisėtumu.

TIESA

smur-

savo“Vienybė” įdėjo vieno 
bendradarbio straipsnį “Progre
so Priešai”, kur sakoma:

“Priešingos progreso jėgos 
yra militarizmas, obskurantiz- 
mas ir nacionalizmas.” 
Kadangi “V.” skelbia nacio

nalizmų, tai jos bendradarbis 
pasakė tiesų ir apie jų pačių.

(I'adllc aud Atlantic Photo]

Kopenhaga. Anders llansen, 
kuris išsigelbėjo nuo mirties 
perplaudamas sau kaklų. Beval
gydamas jis užspringo. Kad iš
sigelbėjus nuo nutroškinto, jis 
skubiai perpjovė peiliu sau kak-

Dabar jau baigia sveikti.

kviečius.

Montanos valstijoj randasi gal 
didžiausi pasaulyj farma. Ji 
užima 95,000 akrų žemės plotų. 
1926 m. buvo užsėta 45,000 ak
rų, kurie davė apie pusę miliono 
bušelių kviečių ir kitų javų. 
Svarbiausias tos farmos pažy
mys yra tas, kad ji yra tvar
koma visai kitaip nei kitos far- 
mos. Ji yra operuojama taip, 
kaip milžiniška dirbtuvė.

Thomas D. Campbell yra tos 
farmos vedėjas. Jis padarė tik
rų revoliucijų žemdirbystės sri
ty j. Per paskutinius dešimtį 
metų jis augino kviečius, gau
damas iš to neblogų pelnų. O 
tuo tarpu kiti farmeriai nuolat 
skundžiasi, kad jie negali išsi
versti. Pirmoj vietoj Tom 
Campbell yra inžinierius. Jis 
nėra paprastas kviečių auginto
jas, bet greičiau jų gamintojas. 
Tiesa, nedaug tebūtų galima su
rasti farmerių, kurie taip nuo
dugniai butų išstudijavę žem
dirbystę, kaip jis. Tačiau vy
riausia jo pasisekimo priežastis 
yra ta, kad jis industrializavo 
žemdirbystę, pavertė farma sa
vo rųšies fabriku.

Visas darbas toj milžiniškoj 
farmoj yra atliekamas mašino
mis. Laukams arti paleidžia
ma į darbų 50 traktorių. Tiems 
traktoriams ir kitoms mašinoms 
operuoti samdoma išimtinai pa
tyrę mechanikai. Jie gauna to
kias algas, kokių nemoka joki 
kita Amerikos farma.

Cambpell’o farma randasi 
pietinėj Montanos dalyj, kur, vi
dutiniškai imant, vandens kritu
lių esti penkiolika colių per me
tus, ir todėl kviečių auginimas 
yra ^rizikingas dalykas. Bet 
Campbell tų rizikų pašalino. Jis 
su dideliu pasisekimu pradėjo 
auginti žiemkenčius
Kur iš akro žemės tegalima 
gauti apie penkiolikų bušelių 
kviečių, ten neįmanomai svar
bių rolę lošia produkcijos išlai
dos. Kiekvienų metų Campbell 
stengėsi tas išlaidas sumažinti. 
Vieno žemės akro apdirbimas 
dabar jam kainuoja mažiau nei 
dešimti dolerių, o kitiems tos 
apylinkės farmeriams—du kar
tu tiek. Labai galima, kad kvie
čių auginimas jo farmoj atsi
eina pigiau nei bet kurioj pa
saulio farmoj.

Tarp daugelio revoliucingų 
metodų Campbell įvedė naujų 
būdų javams piauti. Tai davė 
galimybės sumažinti per pusę 
išlaidas, surištas su javų plo
vimu ir kulimu. Kai kuriose 
vakarinėse' valstijose yra nau
dojama mašina, kuri vienu ir 
tuo pačiu laiku kerta javus ir 
juos kulia. Tačiau ne visur ir 
ne visuomet tų sudėtinę mašinų 
tegalima naudoti.

Kad butų galima kulti javus 
laukė, jie turi būti visai prino
kę ir liuosi nuo piktžolių. Lauk
ti, kad visi javai prinoktų, nėra 
praktiška, nes grudai pradeda 
birti. Campbell farmoj javai 
yra nuplaunami ir paliekami 
pradalgėse 24 ar 48 valandas. 
Per tų laikų grudai prinoksta, p 
priktžolės nuvysta ir jas leng
va yra atskirti. Po to paleidžia
ma į darbų specialė kuliama ma
šina, kuri pati automatiškai 
renka iš pradalgių javus. Siau
dus ma'šina išsklaido po laukų, o 
grudus supila į dėžę.

Tom Campbell gimė 1882 m. 
North Dakotos valstijoj. Būda
mas vos 17 metų amžiaus, jis 
pasidarė 4,000 akrų farmos, 
taip sakant, pilnu gaspadorium. 
Priimti farmeriavimo metodai 
jo nepatenkino Jis sumanė mo
dernizuoti žemdirbystę. Kad tiii-

kamiau prie to darbo prisireng
ti, jis įstojo į North Dakotos 
universitetų, kur baigė mechar 
nikos inžinierystės kursų. Po 
to trumpam laikui nuvyko į 
Corhell universitetų.

Kai prasidėjo pasaulinis ka
ras, Campbell buvo Californijoj. 
Iš ten jis skubiai nuvyko į 
Washingtonų - pasimatyti su 
Fraflklin K. Lane, vidaus reika
lų sekretorium, kuriam jis iš
dėstė savo planų.

Tas planas buvo toks: augin
ti ant didelės skalės kviečius 
indėnų teritorijoj. Lane susido
mėjo tuo planu ir ragino Camp- 
bell’ų, kad jis apsiimtų tam 
darbui vadovauti. 1918 m. 
Campbell padarė su valdžia peli
kių metų sutartį, kuria einant 
jam buvo leista vystyti indė
nams priklausančia žemę, ži
noma, už tam tikrų atlyginimų.

Ta žemė buvo nedirbama, ir 
todėl beveik jokios naudos ne
nešė indėnams. Campbell už jos 
naudojimų sutiko mokėti $1.50 
už akrų ir duoti indėnams vie
nų dešimtųjų dalį derliaus. Vė
liau jis eavo liuosu noru indė
nams pradėjo mokėti pinigais ir 
grūdais du kartu tiek nei kon
trakte buvo pažymėta.

Čia bus ne pro šalį pridurti, 
jog tokiomis sąlygomis indė
nams priklausančia žeme gali 
naudotis bile vienas pilietis. Va
dinasi, Campbell’ui nebuvo su
teiktos jokios specialės privile
gijos. Jis gavo tik kontraktų, 
o finansavimu farmos turėjo 
pats rūpintis. Trumpu laiku 
jam reikėjo gauti apie milioną 
dolerių, kad pradėti, darbų. New 
Yorko bankininkai sukėlė rei
kiamų kapitalų.

Campbell paėmė Crow ir 
Fort Peck indėnų rezervacijas, 
—viso 150,000 akrų žemės. Ne
užilgo pasibaigė karas. Farme
riams užėjo blogi laikai, kurie 
palietė ir Campbell’ų. Sausra, 
žiogai ir grudų nupigimas prisi
dėjo prie to, kad opera vimas 
milžiniškos farmos ne tik nebu
vo pelningas, bet dar nešė nuo
stolius. Tačiau nuo 1922 m. 
dalykai ėmė krypti gerojon pu
sėn. Tais metais Campbell tu
rėjo nemažai pelno. New Yor
ko bankininkai sutiko duoti pa
skola, ale iš farmeriavimo biz
nio pasitraukė. Campbell tuoj 
sukurė korporacijų, kuri yra ži
noma kaipo Campbell Farming 
Corporation. Prie korporacijos? 
jis pritraukė savo padėjėjus, 
kurie dirbo jo farmoj. 1923 m. 
jis apleido Fort Peck indėnų re
zervacijų, sumažindamas savo 
farma iki 95,000 akrų. Dabarti
nė jo farma randasi Crow in
dėnų rezervacijoj su centru 
Hardi n.

Nuo 
racijai 
metų, 
pelnų,
liūs siekė 500,000 bušelių. Tiek 
kviečių buvo gauta iš 38,000 ak
rų žemės. Trumpoj ateityj 
Campbell tikisi kas metų užau
ginti apie 1,000,000 bušelių kvie
čių.

Vyriausia Campbell’o pasise
kimo priežastis yra ta, kad jis 
industrializavo žemdirbystę, į- 
vesdamas mašinas. Yra dienų, 
kad Campbell farmoj sunaudo
jama 5,000 galionų gazolino. 
Mašinoms operuoti samdoma iš
imtinai mechanikai. Del paran-

kūmo farma yra padalinta į vie
netus. Kiekvienas vienetas su
sideda iš maždaug 10,000 akrų 
žemes. Kiekvienas vienetas ar
ba farma turi savo vedėją, ir 
dirbtuvę, kur yra taisomo^Una- 
š.inos. Kas dieną tie vedejąi 
privalo išduoti raportą. Per iš
tisus metus farmoj randasi apie 
50 darbininkų, o darbvmečiu jų 
skaičius siekia iki 25tL? — K. A.

Skaitytojų Balsai
, ----- ■ -- .. A

“Naujienų” 101. numeryje, 
balandžio 29 dienos laidoje 
Roxee teatro vardo pakeitimo 
konteste suskaičiau 206 vardus 
—iš jų trys vardai dvilypiai.

Man rodos, p. Olis, diplomato 
budu, prisimetėlius— jų pačių 
ginklais apgali. Anot patarles 
—jisai—visokiems 100% “pat
riotams” duoda tiek virvės, kad 
galėtų nusiregzti patys sau rez
gines ir iš tų rezginių negalėda
mi išeiti ant vietos trepsės, 
kuomet, p. Olis kaip pirma, taip 
ir tojiau pažangiuos.

Teatro lankytojais bus ne se
niai, bet čia gimę lietuviai. Iš 
Lietuvos kapinynų iškrapštytas 
liekanas čiagimiai lietuviai pa
dės šalin—taip, kaip padeda 
jiems kunigų užkabintus “rą
žančius” ir “škaplierius”.

Užaugęs žmogus gėdinasi dė
vėti dvasios pavergimo ženklus.

Kas lietuvių vardą garbingai 
garsina, tokių asmenų vardu 
“Roxee” teatras vadinamas bus 
tinkamiausias. Pirmoje vietoje 
stovi Tadas Kaščiuška.

Antras tinkamiausias vardas 
tai—Olis.

Tėvas Olszewskis sunui gar
bės nepavydės. P. Olis ir jam 
prijaučiantieji yra teatro staty
mo idėjos gimdytojai. Taigi lai 
naujasis teatras ir būva tokiū 
vardu. Bus visi lietuviai paten
kinti—ne kitokiu.—Tylintis.

Del Lietuvos žmoniųj 
šelpimo

to laiko Campbt'll korpo- 
neteko pergyventi blogų 
Ji visuomet padaro gerų 

1926 m. kviečių der-

Noriu ir aš savo žodį tarti 
dėl Lietuvos žmonių šelpimo.

Mes visi gerai atsimename 
tuos laikus, kada buvo šelpiami 
nuo karo nukentėjusieji. Ar vi
si nukentėjusieji buvo tada ly
giai šelpiami? žinoma, kad n-e. 
Amerikiečių nusiustus miltus ir 
kitus maisto produktus globojo 
visokie klebonai, kurie dažnai 
net biznį sau darė: pardavinėjo 
maistą. Biedniokus jis ramino 
tik maloniais pažadais.

Kas dedasi dabar? Laikraš
čiuose dažnai matome Lietuvos 
žmonių nusiskundimus, kad val
džia vyriausia šelpia tuos, ku
rie turi žemės. Biednuomene 
mažai kas tesirūpina.

Dabar pradėjo organizuotis 
visokie komitetai rinkimui Lie
tuvos žmonėms aukų. Tai gerai. 
Tik visa bėda tame, kad į šel
pimo darbą veliama politika. O 
iš partyviškų komitetų negali
ma tikėtis bešališkumo. Jie šelps 
tik artimus sau žmones.

Mano supratimu, amerikiečiai 
turi vieną organizaciją, kuria 
jie pilnai gali pasitikėti. Ta or
ganizacija yra Susivienijimas 
Lietuvii^ Amerikoje. Todėl aš ir 
patarčiau siųsti aukas Lietuvos 
nukentėjusioms žmonėms per 
Susivienijimą.

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
tnaliavojimui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš Jau
ko ir vidaus
galionas ....................
Stogine popiera 3 ply, raudo
na ir žalia 
rolė ...........
Pure boiled Linseed....
Oil, galionas .............. vQv

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

Kaunietis.

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.*

$4.98
$1.98

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance) Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir ceriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu Kerų 
bar genų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St
Tel, Roosevelt 85110

* ........................... ....... =^\

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

Ras čia dėl savęs gražų knygynėlį kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitu letena. Nė vienas negali 
sau Įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauna mer
gelę patekusią j klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina .. ...................................................................................75

No. 26. Pagal {statymus, {statymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, Įstaty? 
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejausliiį 
Įstatymų našta, rankose netinkamų Įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ................................75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzu rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musu dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina .............. $1.00

No. 4Q. žemaitės Raštai kąro metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina .... .................................................................... ..............75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėti ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. Labai jdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina .................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomu tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie; 
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybes; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina ............................................................. 75

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpą garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. #3 )pusl. Kaina ...    35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. Šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musu s 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių j daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina .................................................................... 50

No. 71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpu ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

No. 73. Keptos Kančios. Satyros eilės, kaipo prolestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina .  20»

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas'jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

—Mamyt, dėl kepurių nėra 
strioko... kur su šakniukėm? 
Mes norim gauti po gerą Šatą 
ant drąsos... O, ve, radau! Svei
ki svečiai. Aš pati pirma pa-

skeričiojas. Prisiartinau. Paaiš
kėjo, kad jis yra labai geras 
komunistas. Jis sako, kad po
nas draugas žalpis tuoj pribus 
i Ameriką, kad jis atsiveža Le-

kaštavosiu. Ak, gera— kaitina nino plaukų ir t. t. Užklausiau

Mamos pasikalbėji 
mas su Mortele

(Chicagoj)

—Mortut, vaikei, apsiprausk 
gražiai, užsiberk miltelių, pama- 
levok veidelius: geriau vaikinas 
laikins, daugiau pinigų praspen- 
dys, kai patiksi; tik gaila, kad 
tas tavo pape neleidžia man pa
čiai pasisportyti.

—Gerai, gerai, mamyt, kad 
neleidžia. Pirmiau tai nė pa
pe nė aš negaudavom vakarie
nės laiku. Reikėdavo patiems 
gamintis, o tu, mamyt, visada 
sirgdavai.

—Eik tu, vaikei, — visada 
sirgdavau! Bet visuomet musų 
auza buvo pilna svečių. O tau, 
Mortul, niekuomet netrukdavo 
pinigų su vaikinais eiti, ant šo- 
vo. O dabar sakai, kad ateis 
tavo vaikinas, bet neateina. Nu
pirkau galioną, dar teks pačiai 
išgerti. Gi tas tavo pape tai 
nebeduoda nė bučeriui užmokė
ti. O aš visus pinigus užmokė
jau už degtinę.

—Oi, mamyt, jau, jau atei
na... ir du, ne vienas!...

Gerą dieną, gerą dieną, žen
teliai! Dukrelė ir akis pražiū
rėjo jūsų belaukdama. Prašom 
sėstis, ženteliai... Mortule, eik, 
jau atėjo, paimk kepures.

kaip ugnis, net supurto, kai iš
geri.

—Bet, Mortul, kad tu per 
jauna, todėl tave ir purto. Duok 
man, pamatysi, jog nepurtys... 
Sveiki, ženteliai, gersim po dvi

ką komunistai darys su Lenino 
plaukais. Jis sako, kad visi vier- 
ni komunistai turės čiepyti plau
kus ir po čiepijimo busią visų 
plaukai raudoni, nes dabar esą 
komunistų tarpe daug neištiki-

iš karto—ant abiejų kojų... kad 
nekriptumem ant vienos.

Pirmas svečias:
—Mama, tamsta nori gerą 

pamatą padėti: net po dvi iš 
karto!

Antras svečias:
—Gerai, mama,— ar turi už

tektinai? Jos dabar nebėra.
Mortelė:
—Taip, pirmiau lengva buvo 

gauti, mama pati ištušydavo, o 
dabar turi jau pirkti.

Svečiai:
—Sveiki, geriam... Mama, 

Mortule—ura!!
Mama:
—Pamažu, ženteliai. Gerkit, o 

aš eisiu paieškoti užkąsti
Svečiai:

Nereikia, nereikia. Geriam 
visi kartu!—Mortelė.

Roseland
žalpis parsiveža Lenino plaukų?

Pareidamas iš darbo užėjau į 
Palmer parką pasižiūrėt, ar ne
rasiu musų tautiečių bei drau
gų pasikalbėti.. Radau burj lie
tuvių. Vienas balsiai kalba ir

mų. Užklausiau, kaip pažins 
jie ištikimus ir neištikimus ko
munistus čiepydami Lenino 
plaukais. Jis atsakė, kad kuris 
bus čiepijamas ir bus neištiki
mas, tai. to plaukai pažaliuos, 
taigi tas reikš, kad jis nėra ko
munistų draugas.

Toliau, sako, kad jeigu laši
nius pabadys su Lenino plau
kais, tai lašiniai bus raudoni; 
bile mėsa paraudonuos, kurią 
tik Lenino plaukais palitės. Sa
ko, kad kilbasninkas bus pir
mutinis su Lenino plaukais 
raudonuoti lašinius.

Mums besikalbant, ateina 
Petras, usus raitydamas. Vie
nas tuoj pasakė: “Petrai, ar ži
nai, kad vienas draugas komu
nistas parsiveža Lenino plaukų 
pardavimui?” Petras tuoj at
kirto: “Matai, tas komunistas 
nebus toks durnas, kaip Kup- 
reišis. Jeigu Kupreišis butų bu
vęs gudresnis, tai jis butų par
sivežęs arklio uodegos plaukų 
ir pardavinėjęs kaipo Lenino 
plaukus; tuomet komunistai 
Kupreišį butų ant rankų nešio
ję; butų jam pantaplius išbu
čiavę.”

Da po kelių argumentų ko

munistas sako: “Juokitės, jus 
buržujai. Bet užkariausime mes 
Aušros knygyną, vėliau — Pal
mer parką; tada neleisime ne 
vieno buržujo, nė menševiko, 
nė į knygyną, nė į parką”. To
liau sako, kad kaip tik Lenino 
vieną plauką į stubą įneš, tai 
“Naujienos” tuoj išlėks, tarsi 
kad perkūnas ar biesas jas 
trenktų lauk.

Kalba, kad Lenino plaukai 
turi baisios macios: kuomet 
Lenino plaukų turėsi, tai visi 
menševikai, bijos net pro stubą 
praeiti.

Sako, kad Leninas nėra mi
ręs dar, tik atsigulęs ilsisi. Esą., 
draugas Stalinas prikels Leni
ną iš numirusių, kada bus visi 
Lenino planąi įvykdyti.

Iš syk maniau, kad tas žmo
gelis juokus krečia. Toliau pa
sirodė, kad jis yra fanatiškas 
komunistas, kad jis i.štikrųjų 
tiki, jog su Lenino plaukais pa
darys stebuklus.

Praeitą vasarą biblistas su 
biblija vaikščiodavo po Palmer 
parką aiškindamas apie Dievo 
cudus. Šį metą to biblisto nesi
matyti. Jo vietą užima komu
nistas.

—Darbininkas.

“Kojines dvigubai il
giau 

Laiko”
Nors mano rankos yra dirbančios ran
kos, atliekančios tuziną muilo ir van
dens darbų kiekvieną dieną, jos visuo
met yra baltos ir minkštos, kadangi aš 
vartoju American Family Flakes. Aš 
suradau, kad kojinės dėvisi du syk il
giau, kuomet jos yra skalbiamos šiuo 
budu ir jos išlaiko jų “naują išvaiz
dą”. Bet geriausias dalykas su Ameri
can Family Flakes yra tas, kad jus jas 
galite vartoti visiems skalbimo reika
lams. Man yra labai smagu jas reko
menduoti.

M r h. Marė Grinius,
7907 So. Artesian Avė., 

Chicago, III. kios rųšies muilus ir ląsteles, bet Ameri
can Family Flakes neturi sau lygaus.”

Putos — kaip sniegas baltos, leng
vos, banguojančios putos, putų, kiek 
tik jus norite ar galite suvartoti, tik 
į 10 sekundų. Tai štai ką jus gau
nate iš Kirk’s American Family 
Flakes, tyrų, baltų, pilnai neutralių. 
Taip švelnios, bet ir taip veiksmin
gos, jos yra tonikas jūsų drabužiams 
ir lininiams audeklams.

Sveteriai, blanketai ir kiti vilnoniai 
daiktai sugryšta nuo virvės minkš
tus, pukoti, švariausi — atsinaujinę! 
Jokis brangus tualetinis muilas nė
ra saugesnis ploniausiems šilko mar
škiniams ar kojinėms. Betgi purvi
nos overauzės neparodo jokio ženk
lo riebumo ar purvo jas išplovus su 
American Family Flakes.

Pabandykit jas šiandie

Šerno kūnas bus per
keltas šeštadienį

Dėka Lieluvių Tautiškų ka
pinių lotų savininkams, Šerno 
•Fondo komitetas perkely aa. 
Juozo Adomaičio kūną į paau
kautąjį jam lotą ateinantį šeš- 
tadienę, gegužės 4 dieną, 3 va

KIRK’S
American Family

John J. Zolp’o
Specialė Ekskursija į

IETUVA

landą po pietų iš dabartinės 
vietos. Todėl, kurie turite laiko, 
esaįe kviečiami liuli kapinėse 
štani įvykiui.

Žinoma, jokių apeigų nebus, 
bet atsilankykite, kurie turėsi
te laiko. Š. F. Komitetas.

Flakes
Pigiau yra Pirkti Gerą 

Muilą, Negu Naujus 
Drabužius

Gaunami trijų dydžių: 
10c, 25c ir

Didelis šeiminos 60c Pakelis.

gyvena gimi-

protėviai gy

laiką.
senoji tėvynė

(Via Cherbourg ar Southampton) 
PASAULIO DIDŽIAUSIU LAIVU

Chicai>o, Illinois4559 South Paulina Street

DRESIŲ DEZAININIMAS 
Atneša gerą algą.

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

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

tjoop -

1929
S. S. Leviathan
59,551 tonų, 917 pėdų ilgio

Gegužes 25
(MAY 25th)

NUTARKITE DABAR ATLANKYTI SENĄ TĖVYNĘ!
JUS jau senai esate pažadėję sau nuvažiuoti ten, kur praleidote jaunyste, kur 

nes ir eilė jūsų draugų.
O jei esate Amerikoje gimę, tai tikrai norėsite susipažinti su kraštu, kur jūsų 

veno ir kur gyvena jūsų giminės.
O senoj tėvynėj žmonės brangina minti turėti jus pas save per gražųjį vasaros
O jus irgi džiaugsitės tarp giminių ir draugų, matydami kokią Pažangą jūsų 

padarė ir savo akimis jsitėmysit kaip dalykai prisitaikė prie naujų sąlygų.
Kaip tik tuo laiku, kada dienos yra ilgiausios, o oras gražiausias, musų Ekskursija išvažiuo

ja iš New Yorko ramiam ir smagiam perplaukimui per Atlantiką.

JOHN J. ZOLP’O
Ekskursijos Palydove ANNA ZOLP

Visiems gerai pažistama, kuri rūpinsis jūsų reikalais kelionėje iki pat Klaipėdos, taip kad 
visiškai nereikės vargo turėti su iustj bagažu ir kitais kelionės reikalais.

DAR YRA LAIKO
Ateikite i musu ofisą ir mes padarysime prašymą tiems, kurie neturi Amerikos Pilietybės po

pierių kad galėsite sugrįžti atgal kaip ir Amerikos pilietis. Leidimą galima gauti i dvi savaites.

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių studentų 
vakaras

Cicero

Su piYma diena gegužės pra
sidėjo įvairių vielos draugijų 
susirinkimai.

Susirinkimas laikyti teko 
Lietuvių Politikos ir Apielinkei 
derinti Kliubo, t. y. Improve- 
•nent Club. Kliubui priklauso 
vien tik namų savininkai. Kaip

Rytoj — 
vakaras. Rengiamas jisai Ste 
vens viešbutyje, 
Room. Prasidės 8

Jau kelis kartus 
dentai ir studentė 
vakarus-šokius. Tai 
žus, įdomus ir linksmi parengi
mai. Juose dalyvavo ir šeštadie
nio vakarų dalyvaus gražiausia 
Chicagos lietuvių jaunimas.

Tenka betgi pasakyti, kad se
nesniųjų lietuvių, musų profe- <ad yra daug gražių vietų. Tad 
sionalų .ir biznierių, kurie skait-, nutarta paimli geriausių iš vi
lingai lanko kitus parengimus, jų, ir pavesta lai padaryti ko- 
studentų vakaruose iki šiol bu- mitelui sulyg jo nuožiūra. Iš-

Kodėl važiavimas įvyks apie pabaigų 
taip būdavo, nežinau. Norėtųsi birželio. Kaip visuomet, praper- 
tečiaus, kad šin vakaran jie su- lierių išvažiavimai esti, taip ir 
sirinktų dideliu skaičiumi.—Xx. šis bus gražus, linksmas. Visi

lietuvių studentų visuomet į kliulbo susirinkimus 
atsilanko ne daugiausia žmo- 

Ball nių, taip ir šiame susirinkime 
buvo mažai dalyvių. Išklausyti 
įvairių komisijų raportai. Pir
miausia buvo praneštas telefo
nų kompanijos atsakymas rei
kale atidarymo ofiso Grant 
Works. Kompanija prižada 
tuo reikalu veikti.

Antras raportas buvo apie iš
važiavimą. Komitetas pranešė,

South 
vai. 
lietuviai 

> rengė savo 
buvo gra-

stu-

lūmykite komiteto 
spaudai.

I retins raportas buvo išduo
tas ryšyje su Cicero Avė. ap
leidimu, sbnų automobilių 
krautuvėmis, ete. Toks aplei
dimas daro laibai prastų išvaiz
dų ir kenkia gyventojų ramy
bei. Tasai reikalas yra klabina
mas jau seniai, bet vis ibe pa
sekmių. O tai vis todėl, kad pa
tys gyventojai apsileidę, kad 
pas juos nėra vienybės. (Dabar 
nutarta veikli bendrai su kito
mis tautomis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
—...........p" —

Penktadienis, geg. 3, 1929
praii'ošmuSf.be't ar jie išsipildys, lai parodys 

ateitis.
Nutarta kreiptis į valdžių, 

kad butų sutvarkytas laikymas 
išmatų kenuose. Kai kurie gy
ventojai pastatą kenus bet kur. 
'Patai kliudo laibai važiuojan
tiems automolbiliais, o ir nešva
rumo padaro.

Toliau, buvo kalbama apie 
taksas. Visi yra susirūpinę dė
lei didelio jų* pakėlimo. Bet ko
lei kas niekas nieko tikro neži
no.

Del šešioliktos gatves nepra
nešta ir netarta nieko ypatin
go. Yra įvairių pranašavimų,

ISk'kinadienį bus Vakarinės 
žvaigždės kliu.bo susirinkimas. 
Nariai, susirinkite visi ir te- 
mykite savo duoklių kliubui s to-

vj, — kad jos butų laiku užmo
kėtos. Taip pat atsiveskite su- 
sirinkiman naujų najrių. Kliu- 

gali priklausyti visi — vy- 
ir moterys, jauni ir senes- 
Kliuban priimami nariai 

40 metų.
Korespondentas.

bu i 
rai 
ni. 
ilki

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko 
4 ą Kelione S30.70

Iš Chicagos KasdieGRAND OPENING 
Subatoj ir Nedėlioj 
Gegužės-May 4 ir 5 

RED CROWN 
Service and Filling Station

N. E. Cor. 47th St. ir Sacramento 
Šias dvi dienas su perkamais 5 
galionais gasolino duodam $1.00 
vertės aliejaus arba ant greasi- 
nimo Jūsų karo. Taipgi, gerbia
mi tautiečiai atsilankė pas mus 
Subatoj ir Nedėlioj pirkdami 5 
galionus gasolino gausite dykai 
1 kvortą aliejaus.

Su pagarba 
Savininkai

J. Wolush ir Charles 
Paselevich

>OVICt

Sekamai vaikščioja iki liepos 2 d., 1929 
11:00 vai. ryto 

4:10 vai. vak. 
niekur nereikia

10:35 vai. vak.

o

Išeina iš Dearborn stoties
Ateina New Yorkan

(W. 23rd St. Station)
Tiesioginis susisiekimas —
Visi geležiniai Pullman miegamieji, paprastieji vagonai ir 
valgomieji vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu. 
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas

H. T. HARL0W, G. P. A.
Room 1330, 608 So. Dearborn S t.

Tel. Harrison 4160

7:35 vai. ryto 
mainytis.

ną prosą

Prieš perkant elektrikines reikmenis—pamatykit mus!

“POLONIA” 
“LITUANIA”

davo, palyginti, mažai.

Atneškit justi senąjį prosą į bile kurią Edison Elect
ric Shop ir mes duosime jums už jį $1 perkant 
Universal Automatic Electric Iron prosą, ar perkant 
Sunbeam Electric Iron prosą. Įsigykit vieną iš šių 
naujų prosu ir jus susilauksite patenkinančio sma
gumo, greitesnio, lengvesnio prosinimo. Jus galite 
pirkti elektrikines reikmenis ant lengvi) mėnesinių 

išmokėjimų prie jūsų elektros šviesos bilos.
l’rie visų pirkinių ant lengvų išniokėjimų yru 

pridedamiiN mažas “carrying charge”.

72 W. Adams St.—Visi telefonai’’® ANdolph 1200 
FEDERALINIAĮ KUPONAI DUODAMI 

Broadway 4834 S. Ashland Avenue
Milwaukee Avenue 852 W. 63rd Street 
W. Madison Street 3460 S. State Street 

2950 East 92nd Street 
11116 South Michigan Avenue

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
May 11 I “ESTONIA” ...........May 29
May 18 I “POLONIA” .......June 12

5-tas DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pas. Kliubas
Nedėlioj, Gegužės-May 5 d., 1929 

Chernausko Darže 
79th & Archer Avė., Justice Park, III.

Daržas atsidarys 10 valandą dieną.
Visi kviečiami atsilankyti į šį iškilmingą Pikniką. C. Kinder 

muzika dėl šokių. įžanga j daržą 50c ypatai.

PIGUMAS!
Turi Būt Parduoti iki Gegužio 6-tos dienos

S9350

Įnešti reikia $2500 ar daugiau.

BAKŠEVIČIUS
Tel. Virginia 0055

malihoi

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

duona

druskos

uz jūsų se

Kiekvienas Debesėlis AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

iRuginf
Wennersten s

,» ktkai **liusųZ K dūkai ruginiu2 puodukai P JiniopŠ Pno' 
laukMai miltų . Uų

•» 2-3 puoduką puodukų- Aandeju. %lltų
.» šauksi.

k pienų; litafpy* kMį‘hpuoduku» 
P‘a8Jk prrffi druskų; «<- 
karfcto 2-3* puoduko

■■

VVENNERSTENS
RICH MALT. EXTRACT

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

NETIKĖTINAS

Brighton Parke
4 muro namai 2 augščių po 5 kambarius, vėliausios mados įren
gimas; pusantrų metų senumo;visi išrenduoti, —

PARSIDUODA 
UŽ MORGIČIUS

4562
2618
3935

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3827 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

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

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

4348-4346, 4336-4335 So. Spauldmg Avė.
2 blokai į vakarus nuo Kedzie ir blokas nuo Archer

Kiekvienas Lietuvis
važiuojantis vasarą į Tėvynę, aplanko vienintelį Lietuvoje 
juros kurortą PALANGĄ, kur nusiperka dovanoms gintaro 
išdirbinius. Atsiminkite, kad esanti Palangoje jau virš 50 
metu firma •

S. GUTMANAS
Vytauto Gatvž 15

gamina savo dirbtuvė! išdirbinius tiktai iš TIKRO GINTARO 
ir parduoda juos urmo kainomis. Tą Tamstai patvirtins pa
žystami, jau buvę Palangoje.

Užsirašykite antrašą, kad ne pakliūti i firmą, parduo
dančią gintaro imitaciją.

Musų pavyzdžius galima apžiūrėti Lietuvos Generalinia
me Konsulate, NEW YORK, 15 Park Row.

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

XXX
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago

Pastatymas šių namų kainavo $11,500 be loto. Parsidavinėjo po 
$13,250 — ir dabar, apart šių keturių, visi kiti parsiduoda seno
mis kainomis. Tai yra gal tik vienintelė proga gyvenime. Pasi- 
naudokit iš kitų nepasisekimo ir nelaimės!

Edw. W. Baks Co
4392 Archer Avė

Ofisas atdaras Subatoj visą dieną ir Ned. nuo 9 ryto iki 3 po pietų



/

Penktadienis, geg. 3, 1929 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Tarp Chicagos į
Lietuvių |

Pasaulio keliaunin
kai iš Lietuvos

pas merą

Jau buvo “Naujienose” pra
nešta, kad Chicagoje šiuo lai
ku vieši du jaunu keliauninku 
iš Lietuvos, Zundel ir Natan 
Rubenai, kurie eina per pasau
li pėsti.

Vakar, 12-tą valandą dienos, 
buvo skirtas laikas jiems pa
matyti merą Thompson^. Tam 
įvykiui susirinko ir keletas chi- 
cagiečių mero ofise penktame 
aukšte miesto salėje. Ju tarpe 
buv pp. Komaiko, adv. Brad- 
chulis, Baltutis, Majauskas ir 
Dūdas — atstovavusieji Lietu
vių Pirklybos Butą (Chicago 
Lithuanian Chainibcr of Com- 
merce), su p. Komaiko prieša
kyje; lietuvių dienraščių “Nau
jienų” ir “Draugo” reporteriai: 
atstovai žydų organizacijų — 
Nacionalio Darbininkų Susivie
nijimo ir Žydų Soccer kliubo, 
taipgi reprezentuoti buvo žydų 
dienraščiai “For\vard,” “The 
Day” ir Jewish Courier.”

Atsilankiusius ‘'perstatė p. 
Lipski, Board of Elections ko- 
misionierius. Keliauninkus ir 
jų draugus priėmė p. Ettelson, 
vyriausias miesto advokatas, ka
dangi pats meras negalėjo būti 
ofise.

P-nas Ettelson pasveikino kė
liau n inkus, išreiškę linkėjimų 
sėkmingai kelionei, pasisakė, 
kad jaunose dienose jam pa
čiam tekdavę ir sunkiai dirb
ti ir vakarais keliauti pėsčiam 
iš darbo, namo kasdien po tre- 
jetą-kctvertą mylių. Ir šiandien 
jis nepralddžiųs progos paeiti 
mylią, kitą, jeigu tik yra gali
mybes. Jo kelionė nebuvus taip 
tolima, kai šių jaunų vyrų, bet 
jis supranta ir užgiria jų pasi
ryžimą atsiekti užbrėžtą tikslą. 
Jo, p. Ettelsono, tėvas, jam ro
dos, taipgi yra kilęs iš Lietu
vos — Litvinovka, regis, Suval
kų rėdybos.

P-nas Komaiko prabilo Į jau
nus keliauninkus žydų kalba. 
Jis išreiškė jiems linkėjimus 
laimingos kloties. Paskui tarė 
keletą karštų žodžių, kad jie, 
sugrįžę Lietuvon, padėtų jai 
stiprėti, kilti au'kštyp.

Komisicnierius Lipski pareiš
kė pasitenkinimo tuo, kad Lie
tuva parodė daug bešališkumo, 
tolerancijos, nedarydama skir
tumo, ar keliauninkai yra žy
dai, ar lietuvių tautos ir užtik
rindama prizą laimėtojams.

Dar tarė keletą žodžių alder- 
manas Jacob ()rway.

P-nas Ettelson įrašė į keliau
ninkų knygas savo linkėjimus. 
Jisai pasiėmė keliauninkų adre
sus Chicagoje ir prižadėjo pa
siųsti jiems tam tikrus ženk
lelius, kurių jie turi jau kele
tą desėtkų, gautų įvairiose ša
lyse ir iš įvairių organizacijų 
ir valdžių ištaigų.

Pilni/ priėmimo mero ofise, 
teko kalbėtis su keliauninkais. 
Jie jau perėję 11,500 mylių. 
Dar kelio galas toli. Jie jau 
nudėvėję* penkioliką porų ‘balų

tvirtų, storais padais. Mano, 
kad teks dar dairiau nudėvėti.

Kelionės matę visokios. Y- 
pač sunku buvę Turkijoj. Net 
buvo pradėję manyti, ar ne ge
riau grįžti namo. Bet nuspren
dę, kad kitose šalyse rasi bus 
lengviau keliauti. • Ir neapsiri- 
H. r'.

Be lietuvių ir rusų kalbų, jie 
kalbėję dar vokiškai. * Tatai 
gelbėjo daug. Kelionėje pra
mokę italų kalbos liek, kad ga
lintis paaiškinti, kur keliauja, 
ko jiems reikėtų, paklausti ke
lio, susieškoti nakvynės. Dėka 
tam, kad pramoko italų kalbos, 
jie galėję susikalbėti ir Fran
ci joj ir šalyse, kuriose priimta 
ispanų kalba, nes visos tos kal
bos yra giminingos.

Amerikoje keliauja jau tris 
menesius. Į tą laikei vienas jų’

pramokęs anglų kalbos tiek, 
kad galįs sau lengvai susikal
bėti angliškai. Didesniuose 
miestuose mokytis anglų kal
bos sunku, kadangi tenka susi
durti su žydais, kurie kalba žy
diškai. Bet mažesniuose mies
tuose, kur žydų negalima už
tikti, tai noroms nenoroms te
ko kalbėtis angliškai; ir tokia 
“mokykla” svetimšalį greitai 
išmokinanti ang*lų kalbos. Už
kalbinau keliauninką angliškai. 
Pasirodė, kad jis naudojasi ta 
kalba ytin liuosai.

Chicagos žydų sportininkų 
organizacija, Soccer Club, atei
nantį sekmadienį rengia soccer 
tošį aikštėje prie 18-tos ir Kee- 
ler gatvių. Los Hakoah ir Da- 
nish American jauktai. Pel
nas eis 'keliauninkams iš Lietu
vos. Soccer lošis yra futbolo 
rūšis. Įdomaujantiems futbolu 
patartina atsilankyt. Tai bus 
įdomus l.cšis, kartu ir parama 
keliauninkams. Reporteris.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Ar atsimenate šią Lietuvos 
ubagų giesmę:
“Aš už-au-gaau praš-čioo-kelis. 
“Ir pa-li-kaau na-baa-gelis;
“Ei-nu per svie-tą verk-daa-mas, 
“Ge-raldė-jus grau-din-da-mas.” 

Ji man prisiminė kalboj su 
vienu lietuvišku komisaru. Pa
klausiau jo:

—Kurių parai i ų netaisote sa
vo raudondvariu? Apsvilo tai 
apsvilo, bet j tiek laiko murus 
keliolikos aukštų pastato, o jū
sų nuostolius poros ar trejeto 
šimtų galima buvo pataisyti į 
tris-keturias dienas.

Tuoj matyti, kad prietelis 
nesi komunistas, aa. Lenino se
kėjas. Mes, komunistai, nė va
landėlei neužmirštame jo kla
siško patarimo: “Grab nagrab
lenoje!”

—Ką tai bendro turi su jūsų 
raudondvariu ? — nustebau.

—Nesupranti rusiškos išmin
ties. Gerai. Duosiu lietuvišką 
pavyzdį. Matydavai Lietuvoje 
ubagus — skarmalais pasirė
džiusios ? Lopas ant lopo; o šid- 
lavoj arba Kalvarijoj, atlaiduos, 
kitas tyčia pasidarydavo žaiz
das, dar purvu jas apkrėsdavo, 
kad baisiau išrūdytų. Kodėl jie 
paroduodavo -žaizdomis? Ar to
dėl, kad smagumo jausdavo? 
žinoma, kad ne. žaizdas ir 
skarmalus rodydavo, kad su
graudinti geradėjų širdis...

-Bet ką bendro turi tamstos 
pasaka su komisarų raudondva- 
rio taisymu? — neiškentęs per
traukiau komisaro kalbą.

Palauk, turėk kantrybės — 
sulaikė jis mane. —• Mes jau 
vienuolika metų laukiame pa
saulinės revoliucijos, o tamsta 
dabar negali vienos valandėlės 
palaukti... Taigi, ne vienas tų 
šidlavos arba Kalvarijos ubagų 
lopuose įsisukęs turėdavo po ke
letą šimtų rublių; kitas — dar 
gal būt buvo dviejų, trijų de
šimtinių žemės savininkas; o 
pasitaikydavo ir tokių, kurių 
žmonoms galėjo pavydėti bet 
kurio ūkininko pati. Ar manai, 
kad šitokiems ubagams pasirė
džius tinkamais drabužiais butų 
plaukę tiek aukų, kiek plaukda
vo? Aišku, kad ne. Taip dabar 
ir su musų raudondvariu: jei
gu mes jį pataisytumėm, tai, 
kaip matai, aukos sustotų plau
kusios. O kada jis pasilieka ap
kaltas lentomis, kada išrodo lyg 
tas šidlavos arba Kalvarijos 
ubagas skarmaluose, tai kas ki
ta — gali almužnos maldauti ir 
būti tikras, kad geraširdžių 
žmonių atsiras; juk daugelio 
lietuvių protas yra taip jau 
minkštas, kaip jų širdys.

—Ale, brolau, kad pats kalbi 
su manim, “Naujienų” reporte
riu, perdaug atvirai...

—Ha, ha! — nusikvatojo ko
misaras. — O kas mudviejų kal
bą girdi? Jei sumanytumei pa
rašyti apie ją, tai mes paskelb
sime, kad “Naujienos” paleido 
prieš mus dar vieną šmeižtą. OU 
ir viskas.

- Hm... Bet palauk: kaip pri i 
taikysi savo išvadoms apie ra u-

dondvarį Lenino patarimą “grab 
nagrablenoje”?

—Tuoj matyti, kad “Komu
nizmo A B. C” (komunizmo 
abėcėlės) neskaitei — lyg su 
ironija, lyg su gailesčiu paste
bėjo komisaras. — Kokiu budu 
žmonės turtus sukrauna? Atsa
kymas: skriausdami arba ki
tus, arba patys save. Ir vieni, ir 
kiti yra skriaudikai; jie yra 
plėęikai — grabežniki... Supran
ti rusų kalbą,

—Taip, truputį...
—Taigi Leninas ir pataria: 

grab nagrablenoje! Plėšk plėši
kus, skriausk skriaudėjus. Ko
kiu budu? Atsakymas: tokiu, 
kokiu tik gali. Jei gali užgriebti 
svetimą turtą, tai užgriebk, 
kaip savo laiku komunistai už
griebė L. S. S. spaustuvę ir pi
nigus. Jei yra progos, tai dirbk 
falšyvus pinigus, kaip dirbo 
kai kurie Europos komunistai. 
Bet geriausias būdas Lenino 
patarimams praktikuoti — tai 
aukas rinkti. Šis būdas jokiu 
pavojum negrumoja... Supranti 
dabar, kaip tinka Lenino pata
rimas “grab nagrablenoje” au
koms rinkti apsvilusiam rau- 
dondvariui ?

—Suprantu... Ale ir gudrus 
jus, komisarai...

—Aišku, kad gudrus. Bet 
durniems šiandien ir vietos gy
venti nėra — atrėmė komisaras.

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

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

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

- - .. . -------- - ■■■ — .....

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu 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,
D R. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, Jdant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviu i.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

• NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, 111.

Mudviejų kalba nutruko, nes 
kambarin įėjo daugiau žmonių.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
%

S. L. A. 260 kp. mėnesinis susi
rinkimas jvyks gegužės 5 diena, 
1929 m., K. J. Machiuko svetainėj. 
2436 W. 59th St., 2-rą vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti. —M. Jasulevičienė, Sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieny, gegužės 3 dieną, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

Illinois Liet. Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
penktadieny.!, gegužio 3 ji, Chica
gos Liet.' Auditorijoje, 3313 South 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

—A. Kaulakis, Rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
Gegužio 5 d., 1929, 2 vai. po pietų, 
Mark White Square parko knygy
ne, prie Halsted ir 30-tos gatvių. 
Visos narės susirinkite laiku.

—Sekretorė.

Visiem žinotina, jog L. šerno kū
nas bus perkeltas i naują vietą, 
šiame šeštadieny, gegužės 4 d., 3 
vai. po pietų. Visi kas tik galite, 
atvykite ant Tautiškų kapinių ir da
lyvaukite skaitlingai. Kad oficialio 
programo ir nebus, bet rašytojui- 
švietėjui atjaustame, būdami jo kū
no perkėlime dienoje.

—Šerno Fondo Komitetas.

Roseland.—L.D.K. Vytauto Drau
gijos No. 2 susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, Gegužio 5 d., 2 valandą po 
pietų, K. Strumilo svetainėj. Visi 
nariai ir narės, atsilankykit po skir
tu laiku.

—J. Kirkus, Rašt.

Vakarinės žvaigždes Paš. Kliubo 
susirinkimas įvyks Gegužio 3 d., 
1929, 7:30 vai. vakare, G. Chernau- 
sko svetainėj. 1900 So. Union Avė. 
Piknikas atsibus Gegužio 5 d., G. 
Chernausko darže, Justice Park, 111.

—A. Leknickas, Sekr.

Gegužinis Balius rengia Lietuviu 
Moksleivių Sąjunga šeštadieny, ge
gužės 4 d., 8 vai. vak., Stevens 
hotely (South Ballroom), prie 7-tos 
ir Michigan Avė. gatvių. įžanga 
$1. Visi kviečiami ir visiems bus 
smagu praleisti vakarą su besimo
kinančia jaunuomene.

—Studentai.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai iv?
primena mamytė* Lfar* š) 

valgius lU-
A. A. NORKUS,

i 31st st

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis irraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3193 S. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Tol. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug Ir 

Balaamuotojas
>814 W. 28rd PL 

Chicago. Hl.
PatarnaUja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin-

Rooaevalt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

’ Tol. Canal 6174 ;
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SI. j 
Tel, Victory 4088

Brighton Park. S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žės 3 d., pėtnyčioj, 7:30 vai. vak., 
Jokanto svetainėj, 4138 Archer Av. 
Gerbiamieji, tisi esate kviečiami su
sirinkti laiku, nes turime labai svar
bių dalykėlių nutarimui. Taipgi už
simokėkite savo užsilikusius mokes
tis ir atsiveskite naujų narių prisi
rašyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trejonis.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

——O-------

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Penngylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

------- O------- !

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas- ligas vyrų ir moterų se-

I

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U ŠE R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Rcs. tel. Van Buren 5853

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 206 1579 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunswlck 0624 

Valandos: panedčliais, seredomis Ir pCtny-
čiomta 2—9 vak. Nedalioj pagal sutarimą.

Auburn Tark Ilospital, 451 W. 78tli PI.
Tel. Radcllffe 1000 

Utarninkais, ketvergais ir Biibatomla
v. ryto iki 9 v. vak.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St 

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

Residence Tel. Fairfax 6852

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.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

-------------------- ---------——...... ..
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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 
Rezn 6641 South^Albany Avenue 

Tel. Prospect' 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

TeL. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. WashinRton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

195 West Adams St, Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

’ Namų Telefonas Republic 9(101)

V. W. RUTKAUSKA8
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tai man Av, 
Tel. Prospect 8525.

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po uiet.
7 iki 8 v.il- Ncdčl. uuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3209 ‘

l'hoiie Fianklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 361*7
8315 So. Halsted Street
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS, Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ištraukė banditą už ko 
jos; paskui pašovė

Musų Bridgeporte, naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį, jau
nas vyras išbeldė langą aptie- 
kos ant kampo Halsted ir 31 
gatvių. Policininkas William 
Sife išgirdo stiklų tarškėjimą. 
Atbėgęs prie aptiekos, jisai pa
matė vyrą lendant vidun per 
išmuštą langą. Policininkas nu
tvėrė jį už kojos ir ištraukė at
gal į gatvę. Nusivedė kaltinin
ką prie policijos dėžutės telefo- 
nuoti vežimui. Kaltininkas nu
sitarė pabėgti. Jis ištruko iš po
licininko nagų ir pasileido to
lyn. Policininkas šovė, pataikė 
bėgančiam nugarom šis sunkiai 
sužeistas. Bridwell kalėjimo li
goninėj pasirodė, kad suimta
sis yra Edward Fitzgerald, 3625 
Union avė., 24 metų.

rėš pastebėjo pelenines — tai 
toms, kurios ruko. Na, ir kilo 
skandalas: vienos narių sakosi, 
kad jos norinčios turėti kliu be 
visus parankamus, o kitos - 
kad rūkymas jų kliube žemins 
kliubo garbę. Ginčas dar neiš
spręstas, ir Dievas težino, kuo 
jis užsibaigs. Vienas tečiaus da
lykas aiškus: kliubo narėms šiuo 
laiku nėra nieko svarbesnio už 
klausimą — ar galima bus ja
me rūkyti, ar ne?

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs Vedėjas Bridgeport Fainting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators .

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

Tel. Victory 7261

Vanduo užliejo kelią
Šiaurryčių smarkus vėjas su

kėlė didelių vilnių Michigan 
ežere. Vanduo pakibs 2.86 pėdų 
aukščiau, 
liai. Kai 
užlietas 
Drive

negu jis yra norma- 
kuriose vietose tapo 
vadinamas “Outer 

ir užblokavo trafiką.

įtarti policininkai ne-i 
bus suspenduoti

Grand džiurė įtarė šešis poli-

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

1618 West 18th Street
Susilauk pasisekimo su

Chevrolet
I. F. Dankow«ki, prez. 
C. T. Dankovrski. ižd.

Paliuosuotas po bondsu 
$1,300,000

Ryšyje su nužudymu septy
nių Morono gengės vyrų buvo 
areštuotas Jack McGurn. Kad 
jis galėtų išeiti iš kalėjimo, pa
reikalauta bondso didelės su
mos. Bondsą sumoj $1,300,000 
uždėjo H. C. Hayes, savininkas 
Pershing viešbučio, 6400-10 
Cottage Grove avė. Jis užstatė 
savo viešbutį.

Tyrinės Auroros 
galvažudystę

Roy Smith, kuris nušovė mo
teriškę De King, kai sausieji 
užpuolė De Kingų namus (prie 
Auroros), tapo išteisintas. Bet 
valstijos butui, Springfielde, 
matyti, visa Auroros byla išro
do neaiški. Todėl tapo paskirta 
atstovų buto komisija iš septy
nių narių, kad ištirtų incidentą 
ir raportuotų atstovų butui.

Užgirė $57,000,000 
išlaidas keliams

Atstovų buto komisija užgy- 
rė sumą $57,000,000 Ilinois vai-

cijos kapitonus tuo, kad jie tu- stijos keiiarns taisyti ir palai-
slot” 

operavimu.1

Generalinis Kontrak 
torius

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

roję ryšių su vadinamų
mašinų sindikato
Miesto advokatas Ettelson tejją. Sumanymas jau yra priim-

kyti. Veikiausia ir visas butas 
priims komisijos rekomendaci-

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

Duodu naskolą 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

ir

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar 

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

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Mes 
dar-

co.

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.

čiaus pareiškė, kad 
nebus suspenduoti;
palikti savo tarnybai eiti. Taip 
paskelbta tapo po konferencijos 
Ettelsono ir policijos viršininko,! 
Wm. F. Russellio.

policininkai Įas senato, 
kad jie bus

Nesusipratimai ir 
nesusipratimai

Į CiflSSIFIEŪ APS, j
Mokyklos 

Educational

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

Chicagos moterų kliubas 
sistatė puikų, pusantro miliono' 
dolerių vertės trobesį. Viskas 
buvo gerai. Atsidarė kliubas. 
Naujam trobesy kai kurios na-

pa-
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink aavo idkalbumą. IAhI tuoki nk gra
žiai raftyti ir kalbėti angliškai tai81 figai; per 
3 arba 4 minusius galėsite vartoti kaip sa
vo kalba. Tokiu budu gal&dte panarinti sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų prfvatiskos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van B u ren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9,-tos. Užsiraiykit dabar I

MODERN C0NSTRUCT10N 
COMPANY

AMERIKOS PILIETIS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Generališki kontraktoriai ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus/ šalygatvius, padlagas, 
muro 
karų

Klausimai ir atsakymai, 
riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

ku-
no-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

darbas visokios rūšies, 2 
mūrinis garažas už $595 
užbaigtas.

Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Drexel 2696.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

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

4 '

se- 
ste- 

o šiandie yra mažiau?

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novėje būdavo labai daug 
buklų, 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl
pavirsta? 
dangaus? 
ir dreba?

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, inalevoju ir darbą ga
rantuoju. Šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

vanduo kartais krauju 
Kodėl ugnys krinta iš 
Kodėl kalnai dejuoja 

Kaip akli, raiši ir rau- 
stebuklingai išgydyti, 
iš numirusių prikelti?

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

Financial
Finansal-Paskoloa

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

/zj ant savaitinių ar mėnesinių 
• išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030 

-------o---------
3201

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

arba $300, imame legali nuošimtį 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

■ ■ ' —■ > ' ■ ■ ..........................
PASKOLINSIM-nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolai suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

išmo-
i 24

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi

čius

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai 

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambariu 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., nedėllomis iki 6 vai. v.

o kiti net
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Lackawana 6461

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Masą išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8886 So. Halsted SL

2 šmotų 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 Iefik«.
IŠMOKINSIU groti tenor gitara 

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

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Vamishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

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

Ali druggists—35o tad 65o |srs and tūbas. 
« Childrao’s Masterol«(mild«r fortn)35o. 

Better than a Mustard Plaster 
" - -....... ....  ...........

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939 
Melrose Park 3458

VIENINTĖLfi LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

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.

PAIEŠKAU savo dėdės Juozapo 
Imbraso. Jis vra gimęs Palubių 
kaime, augęs- Ilakių miestely, Ma
žeikių apskr. Girdėjau, kad jis gy
vena Chicagoj. Kas žinote prašau 
pranešti. Kunigunda Brasaitė, 5654 
W. 64th PI., Člering, III.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MYLĖČIAU susipažinti ąp su
augusia mergina, ne senesne 
kaip 45 metų. Kuri myli mei
lingą gyvenimą, malonėkit at
sišaukti. A. Sch., Naujienos, 
Box 1084.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

3 PATYRŲ vyrai dirbti geležies 
atmatų darže, taipgi 2 patyrę žirk- 
liniai vyrai dėl atmatų geležies. 
CENTRAL PAPER STOCK CO., 
2455 Austin Ave>

Energiiki ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
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, lenkiikai, 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 
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry-

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

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT,
360 E. Austin Avė.

REIKALINGI mohleriai. Kreipki
mės

2599 Blue Island Avenue-----O—

1-mos KLESOS 
beileriai reikalingi 
Turi būt patyrę, 
geras mokestis.

2639 W. Roosevelt Rd.

elektra misin^io 
i atmatų šapų, 

pastovus darbas.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo mažoj šeimynoj, yra 
mažas kūdikis. 1337 So. 50th Avė.

PAIEŠKAU moteries arba mer
ginos vidutinio amžiaus prie užžiu- 
rėjimo 5 kambarių namą ir 3 me
tų vaiką. J. P., 75 N.. Broadway; 
Aurora, III. Tel. Aurora 5077.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 6 kambariu 

flatas, moderniškas namas šiltu van
deniu šildomas, dėl rendos susitai- 
kysim. 4550 Turner Avė.

PASIRENDUOJA mūrinis biznio 
namas su bizniu—grosernės, fruktų, 
vegetable—noriu parduoti tuoj, ar
ba mainysiu Į privatu namą. Ki
tus reikalus patirsite ant vietos.

3649 So. Halsted St.

Radibs
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĘ
Išdirba aukščiausios rūšies 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. Westeiw 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

TURIU parduoti savo $800.00 
grojikli pianą už $110.00 cash. 
Suolelis, roliai ir kabinetas. Mr. 
Cowin, 6136 S. Halsted St., lst fl.

Automobiles
*28
•2-5*
*20
*20
*27
•20
•26
•28

Hudson Broncham—cuatom ouilt 
Ohandh.r coach ----------------------- i
late Hudaon coach ............................ :
Stearns-Knight-—Brousliain, nau

ji tairul .........  I
Hudson Brougham, geram stovy 
Easex ------   !
Dodge Sodan ......... ......... .. ............— I
Pontiac Coupe .....----------- ,----------- l
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7180 So. Halated St.. Tnansrle 0830

»79B
$295

$395
$4»5
$550 
$176 
$460

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS M0T0P
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Vartotų Automobilių 
Išpardavimas

Nuo balandžio 27 iki Gegu
žio 4-tos. Kainos nužemintos 
dabar ir ant išmokėjimo.
THE GREJNIŪR NASH CO.,

8th Avė. prie 59th St.
GRĘJNER NASH i 

Avė. prie 59th

Miscellaneous for Sale
JvairuH Pardayiinai

CHICAGOS didžiausia <sank- 
i'.

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

šauk

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

-——D——-

biznis.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

I)T£L. apsigyvenimo arba in- 
vvstaviniui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas 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. 
Telephone 364

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

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir reęair šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englevvood 2000 ---- - o----  .

ATSAKOMINGA šeimina gali įsi
gyti šią pastebėtina 5 kambarių 
murinę bungalow prie Luna Avė., 
tarp Diversey ir Belmont Avė.; 
įrengta su ugnaviete, riešuto bufe
tu, gaso pečiu, ledaune, uždarytais 
užpakaliniais porčiais, visi gatvės 
assesmentai užmokėti; tik su $500 
jmokėjimu ir mėnesiniais išmokėji
mais po $60, iškaitant visus nuošim
čius, 
kitę '

Del smulkesnių žinių šau-

PARDAVIMUI pirmos klesos 
lunČruimis. Dirbtuvių distrikte. F. 
Krach, 2721 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Gasolino stotis, geroje vietoje, da
roma daug biznio. Labai patogiai 
įrengtas ir turi gražią išžiūrą. Nau
jas tailų namas, pilnai įtaisytas, 3 
numpos. šalę daug vietos budavo- 
įimui garažo arba taisymo šapos, 

PADARYSIM GERĄ D YLĄ
Klauskit

BRUNO
2031 W. 35th St.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė prie didelės transportacijos gat
vės. Cash biznis, parduosiu pigiai.

2409 W. 47th Street

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

Atsišaukite
7132 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
namu arba viena bizni. Biznis gana 
geras—kaina prieinama.

804 W. 31 st Street

GASOLINO stotis ir lunch rui- 
mis, vienas iš geriausių kampų ant 
Western Avė. Jus galit padaryt pel
no i metus $15,000. Savininkas iš
eina iš biznio. 79 per 110 pėdų plo
tas žemė. Žemė viena verta tiek, 
kiek už visa bizni nrašo. 2508 W. 
63rd St. E. B. FLYNN.

PARSIDUODA grosernė, nėra kom- 
petieijos. 3602 So. California Avė. 
Agentai nereikalingi.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė iš priežasties ligos. Biznis iš
dirbtas cash, randasi Cicero. Kreip
kitės 1739 So. Halsted Street.

Exchange—Mainai
Kiek jus 

Nelauk jai nori gerą gyve- 
pasidaryt ant gero kelio ir 

Tin-

MAN pinigų nereikia, 
galit? 
nimą 
mieste ant 7115 Archer Avė. 
kaitru 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. Ūž jūsų 
teisingą pasiulimą parduosiu ar ran
duosiu ar mainysiu ant fruktų far
mos ant gero kelio. Priimsiu 
morgičius.

P. DAUBARAS, 
7400 Stewart Avė. Radcliff 4981

MAINYSIU savo biznį, name
lį 2 ar 3 flatų, ant farmos, lo
to, biznio ar kitokios nuosavy
bės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK. 2 flatų po 6 
kambarius, naujas mūrinis namas, 
42x125 lotas. Pečiais apšildomas.

3114 W. 39th Street

Negirdėti Bargenai 
Brighton Parke

4 DVIEJŲ augščių po 5 kamba
rius muro namai, pusantrų metu se
numo, vėliausios mados įrengimai. 
Parsiduoda už morg^čius—$9,350. 
Pastatymas viens kainavo $11,500, 
ir parsidavinėjo po $13,250 ir kiti 
tokie pat namai šalę dar parsiduoda 
senomis kainomis. Tai yra negirdė
tas pigumas ir taip yra todėl, kad 
buvę savininkai negalėjo išsimokė
ti. Lietuviai, naudokitės, kas gąjit. 
iš jų nelaimės! Įnešti reikia $2500 
ar daugiau. Visi namai išrenduoti 
ir savininkai patys negyvena. Ren- 
doriai gali pasilikti arba iškrausty
ti ant pareikalavimo. Namų paveįk- 
slai ir didelis skelbimas telpa Šios 
dienos Naujienose kitoj vietoj. Ne
praleiskit šios progos, tai gal tik 
vienintelė musų gyvenime.

Edw. W. Baks Co.
(BAKŠEVIČIUS)

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

po
Merimac 3843

6 vai. vak. Mr. Kęrsting 
■■ -^-0-------

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

B. M. EDWARDS, 
O aki and 5664

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

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

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

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

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

TIKTAI $350 įmokėt, likusius po 
$50.00 j mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71 mos ir 
Seoly, arba mes Ralim jums pasta
tyti ant josu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

GAUK NAUJĄ IDfiJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji modemiški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 imokėjimo $40, 
mokant i mėnesi arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans- 
portacijos.4 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- 
S3L

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.

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

NAMAS ir lotas parsiduoda, di
delis bargenas 2 flatai po 6 kamb. 
pusė bloko nuo Archer *Ave., $7,500 
pirmas morgičius, galiu mainyti 
lygioms ant lotų Berwyne arba Ci- 
ceroj. Kaina perkant už pinigus 
be agentų $12,800, $90 įplaukų ren- 
doms.

4718 So. Keeler Avė.

MEDINIS namas 2 flatų — 5 ir 
4 kambariai, pečium šildomas.

725 W. 21 St.

BARGENAS, 
pasitaiko; esu 
greitu laiku, 
bungalovv. 3624

tokių progų mažai 
priverstas parduoti 

mūrinis 5 kambarių 
W. 65th Place.

5 KAMBARIŲ stucco bungalovv, 
knygoms Šėpos, ugniavietė, bufetas, 
ąžuolu trimuota, gražus sodnas ir 
krūmai. Bargenas $7,500. Englewood 
4678 arba Hemlock 6592.

3221 W. 65th Place

PARDAVIMUI mūrinis cottage 5 
kamb., kieto medžio padjogės ir tri- 
mavimas, pečiu šildomas, 30 pėdų 
lotas, gatvė cementuota, gerame sto
vyje, visa $4,500, įmokėti $1,200, li
kusius mėnesiniais išmokėjimais.

9951 So. May Street

feVlJ'AĮdk.




