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Kaunas oficialiai praneša apie 
atentatą prieš Voldemarą

ža, kiti stumia, o troli ant dang
čio fokstrotą šoka...

*<

Lietuvos premjeras ir žmona išliko sveiki, 
bet užmuštas jo adjutantas Gudinąs ir 
sužeisti adjutantas Virbickas ir Volde
maro mažas giminaitis

tuos laikus, ka- 
demonslravo 

valstybei leisiu 
gindamas Vilnių, 

savo nusistalvma 4 *

Ameri-

ffeg. 6

[Lietuvos Pasiuntinybės 
kai telegrama]

WASHIGTON, D. C., 
d., 10:35 nakties. [Gauta geg.
7 d. rytą.) — Gegužės šeštų 
vakare prie teatro durų Kaune. 
Ministeriui Pirmininkui [Volde
marui su šeima einant teatran, 
dar nesusekti piktadariai šovė 
iš revolverių.

Nukautas adjutantas Gudi
nąs, sužeistas adjutantas Vir
bickas ir Ministerio Pirminin
ko giminaitis berniukas.

Ministeris Pirmininkas 
žmena išliko sveiki.

[? , dukterį, stovėjusią su sa
vo draugais ties teatro durimis.

Puolikas pasislėpęs teatro 
publikos minioj.

Policija tuojau suėmus tūlą 
skaičių svarbiausių Voldemaro 
politinių priešininkų, kurie esą 
dabar kvočiami.

Pasak Chicagos Tribūne ko
respondento, diktatorius Volde
maras pasidaręs dar labiau ne- 
populerus Lietuvoj po to, kai 
jis neseniai išleidęs Įsakymą 
uždaryti Lietuvos Sbcialdemo-

ir kratų partiją ir profesines są
jungas, o taipjau užgynęs Ge
gužės pirmos dienos demonstra- 

žinių agentūrų pranešimai cijas.
apie atentatą piies Volde- Kulipka perėjus per p. Voide- 
mal 9 marienės rūbus
Associated Press telegrama 

iš Kauno apie pasikėsinimą 1 
prieš Lietuvos ministerį pirmi
ninką \'oldemarą, datota gegu
žės 7 d., sako:

Padarytame vakar vakarą 
pasikėsinime pi ieš premjerų 
Augustiną Voldemarą vienas as
muo buvo užmuštas, o du kiti 
pavojingai sužaloti.

Nei premjeras, nei jo žmo
na nebuvo sužeisti. Žmonių są- 
mišy puolikas pabėgo.

Pasikėsinimas buvo padary
tas tuo metu, kai premjero par-

Londono spaudos gauti iš Ry- 
i gos' pranešimai taip pat skel
bia, busią į Voldemaro partiją 
buvus mesta rankinė granata.

Berlyno Tageblalt telegrama 
iš Kauno, lygiai kaip Associa
ted Press i y vakarykštė United 
Press telegramos tiesiai iš Kau
no, kurias patvirtina ir Lie
tuvos Pasiuntinybės Washing- 
lone žinias sako, kad į Volde
marą šaudyta, šovę septynis 
kartus, ir po to kai kas matęs 
tris šalin bėgančius žmones.

Į Viena kulipka perėjus per po- 
tija ėjo Į teatrą, kur turėjo hlit ,nios Voldemarienės rubus, bet 
koncertas. Trys puolikų kulip- 
kos kliudė Įeit. Gudiną, prem
jero adjutantą, ir tas kiito ne
gyvas. Viena kulipka kliudė 
kap. Virbickų, taipjau premjero 
adjutantą, perverdama jo deši
nį plautį. Dar viena kulipka 
buvo pavojingai sužalotas ma-. 
žas premjero giminaitis.

Sako kad atentate dalyvavę 
keturi asmens. Keletas žmonių 
jau esą areštuoti.

Sako, i Voldemarą buvus mesta 
granata

Chicagos Tribūne korespon
dentas, Donald Day, kablegrn- • 
moję iš Rygos pasakoja, buvu
sią į premjero Voldemaro par-, 
Ii ją ties Valstybės Opera bu
vus mesta rankinė granata-

Sprogimas Įvyko, — sako 
Tribūne korespondentas, — kai' 
lik premjero partija išlipo iš 
automobilio. Prof. Voldema
ras ir jo žmona išliko sveiki,, 
Jx‘t jų 7 metų amžiaus sūnūs, 
buvo pavojingai sužalotas Į pil
vą, o adjutantai, kurie bandė 
uždengti premjerą, krito ant 
žemės. Vienas adjutantų buvo 
vietoj užmuštas, antras pavo
jingai sužalotas.

Granatos skeveldra taipjau 
užgavus jaunų mergaitę, Volde
maro draugo, pro/. Yodit.ius

kalbe-

Union

pačios jos nekliudžius.
Vokiečiai sako, puolikai 

jęsi lenkiškai
Vokiečių Telegraphen

telegrama iš Kauno sako dar, 
kad prieš pat pasikėsinimą nu
žudyt ministerį pirmininką Vol
demarą kažkas girdėjęs taria
mus tris puolikus kalbanties 
lenkiškai. ,

Teatro daržas, kuriame Įvyko 
pasikėsinimas, tuojau buvęs po
licijos uždarytas. Darže polici
ja radus keletą rankinių grana
tų ir patronų. Visi keliai iš 
Kauno tapę uždaryti ir gatvė
se pastatytos sargybos. Volde
maro sargyba tapus sustiprin-

Kinai panaikina baudi
mą nusikaltėlių gal

vų kapojimu
NANKINAS, Kinai, geg. 7. - 

Tautinės Kinų valdžios valsty
bės taryba paskelbė, kad nuo 
šio laiko visai užginama gal
vų kapojimas kaip metodas nu
sikaltėliams mirties bausme 
bausti.

(Vengruose susekę ko
munistų sąmokslą

^><įfji>3jjį^į(Į&x ' ;•

Brooklyn, N. Y. Didžiausias Amerikos kreiseris Pensacola, kuris tapo “pakrikštytas” bal. 25 d. Kreiseris kainavo $11,000,000

Teisina Berlyno po- X 1 — • * že- Mokyklos galva po- LIETUVOS ŽINIOS
licijos žygius

Reikėję apsaugoti reikalus dau
gumos darbininku, kurie ko
munistų riaušininkams nepri
taria

mes drebėjimus licijos agentas
Išdavė 14 

vojingą 
imta 14

m. mokini kaip 
revoliucionierių; 

asmenų

pa-
su-i nemas ita’ų seismologas Be n-j 

dandi pranašau ja smarkius že- i 
mes drobėj i mus įvairiose pa- 

; šaulio dalyse.
Pasak Bendandi, žemės plu-i - ------ ' "7 cl~c”_.7

tos supurtymai prasidėsių na k-; Policija suėmė čia ii kalėjime 
Jį iš antradienio į trečiadienį, 'Uždaie keturioliką asmenų, kai-i 
paskui trbputį aprimsią, o še- Į l”1i^us * kurstymo prieš 

riuo jis gina pavartotas griežtas 1 štadienį vėl Įvyksią stiprių dre- i 
policijos priemones komunistų yjejiinų. Stipriausi žemės drobe-; 
riaušertis patrempti. Jis pareiš- Į jj' 
kia, kad policijos žingsniai bu
vę visai pateisinami, jų reikėję 
pavartoti pačių darbo žmonių 
interesams apginti, kadangi mil
žiniška vokiečių darbininkų 
dauguma nieko bendra su 
šėmis neturėjo.

BETIIILEHEM, Pa., geg.KaiBERLYNAS, geg. 7. - 
las Zcergie'bel, policijos 
įlinkas, išleido pranešimą, ku

ria u

Kaip Kaunas savo 
“konke” laidojo

Juokas, skambučiai, orkes
tras, judėjimas atgaivino Kau
ną ir priminė 

! da visas miestas 
! reikalaudamas 

(de jure), 
| reikšdamas 
bei ūpą.

į Kaunas atgijo. Ir reikia ste
bėtis, kaip greit jo dešimttūk
stantinės minios užtvino gat
ves.

Iškilmėmis naudojasi Shell, 
kuris demonstruoja benziną ir 

j jo Įtaisus.
Kol visi vagonai rikiavosi, 

įėjo kai kurios ceremonijos: pa
sirodė gėlės, kurias “konkės” 
savininkai Įteikė p. burmislrie- 
nei; Miesto Valdyba iš savo pu
sės savininkui p. Gutmanui 
Brande įteikė adresą, kuriame 

I sakoma:
“Kauno arklių tramvajaus 

sustabdymo proga Miesto Val
dyba, turėdama galvoje* tą, kad 
Tamsta šiai Įmonei * vadovavai 

■ per 36 metus iki šiai dienai, 
turi garbes pareikšti lamstai 
didelę pagarbą už tinkamų ir 
sąžiningą daijbą tvarkant šią 

i jmonę, kaipo jos direktorius ir 
priimti iš Miesto Valdybos do
vanėlę (laikrodėlį). Be to Mies-

Minics žmonių iškilmėse—B?n- to Valdyba prašo pranešti Mies- 
zinas užima šieno vietą—Ad- to savivaldybės padėką Kauno 
resas G. Braudei ir padėka arklių tramvajaus koneesinin- 
M. Diuponienei—100 mitio- (kei, Šveicarijos pilietei Marijai 
nu keleivių—Komedijos pa-' Diuponienei.”
baiga • Pasirašė J. Vileišis, Šveikau

skas, Roginskis.
Bal;.n- Konkė įsteigta 1892 m. ir per 

36 metus ji yra pervežusi apie
— dte- BU) rnilionų žmonių.

Pagalinu f J 8 valandos iš- 
konke” kau-. sirikiavę vagonai leidžiasi Lais- 

Lloyd F. Hess, pamatęs moki- niškiai labai domėjosi. Ir ‘kon- ves Alėja Rotušės link, 
ni Bulaką dalinėjant lapelius |kės” “laidotuvės” buvo iškilmių-1 
kiliems mokyklos mokiniams, giausoiš — iškilmingesnės, ne-1 
atėmė iš jo “literatūrą” ir pra-igu iškilmingiausios kurio nors 
nešė polici jai. Bulakas ir jo' populiariausio asmens, 
sesuo tuojau buvo suimti, o pas- Jau prieš 18 valandą rinkosi

} valdžia.
Pirmiausia

!jimai‘ atsft.iksią centraliniame I G^ae^ Ihilak,
Andu kalnu grandiny, pietų Eu-;xai^as*
ropoję' ir Balkanų pussaly. ( mokyklos mokinys, ir Jo sesuo džio 15 Kaunas pergyveno ne

 Anna, 19 metų, šilkų fabriko paprastą — “sukrėtimo
Įiią.

Pasirodė, kad

buvo suimti Mi->
14 metų amžiaus!

S.ide aukštesnes

• j i f • i < i daibininke.Sovietų rublio kur- Mat, mokyklos

Illinois ‘income tax’ I

bilius buto atmestas

sas sovietijoje
Valdžia verčia išsikeisti dolerius 

rubliais trečdaliu vertės

BERLYNAS, geg. 7. 
lyniškis

i organizaci ja, 
SPRINGFIELI), III., geg. l sOVjctų Rusi jos valdžia atidai i 

- Legislatuios atslo\ų buto ngja atėjusius iš užsienio regis-! 
mokesnių komisija, šiandie 15jtruotus laikus ir, radus juose 
balsų prieš 9 atmetė įstatymo, sjlin^ia-m.ų dolerių, verste ve r- j 

čia adresatus dolerius tuojaus i 
išsikeisti rubliais sovietų val-l 
džius nustatytu kursu. Valdžios' 

1 nustatytas krušas betgi yra tris : 
i kartus mažesnis, nekaip laisvas ■ 

laisvai išsikei-, 
gaunama tris j 

rublių, nekaip 
Įstaigose.

projektą apdėti valstijos gyven
tojus pajamų mokesniais — in
come tax’ais.

Nušovė tris savo vai 
kus, žmoną ir pats 
bandė nusižudyti

PHIILAiDELJPIHIA, Pa., geg. 
7. — Pelei* Thomas, 45 metų 
amžiaus, nušovė namie trejetų 
savo vaikų, nuėjo į ligoninę, 
kur gulėjo jo žmona, nušovė 
ten ją, paskui pats šovėsi.

Nusiginklavimo komi
sija išsiskirstė

mo
kar

G’ENEVA, Šveicarija, geg. 7. 
Paruošiamoji nusiginklavi- 
konferencijos Komisija 
išsiskirstė.

serbų darbininkai 
namito užmušti

va

KALNAIS. [Lž

i> /, Bei* i
Ilaios” [žvdų šaiposiku^ ln,vo are^luoti (,ar dvylika?minios žmonių ties tramvajaus 

' asrneinl tariamoj komunistų l stotimi, Įgulos bažnyčia ir ne- C Z1111 < i» R c 111 i ■ » M[būstinėj. trukul patvino visa Nepnkiau-
semybės aikšte, o Gedimino gat-

. . . . suu ii, re

Užgina fašistų de-r-** —*> **— —i
i i •• ir' • Pilna žmonių languose, ant kursą,mnnafraem Vianm . .. * . .. .

Viename vagone važiuoja bur
mistras, konkės savininkas, 
spaudos atstovai, kitose žingei
dus piliečiai.

Laisvės Alėja užtvinusi žmo
nių miniomis: trotuarai, alėja, 
brukąs, langai, durys, balkonai 
— visur pilna žmonių, visi mo- 

;suoja, rėkia, juokiasi lydėdami 
i arklių tramvajaus

kursas, vadinas, 
čiant, už dolerį 
kartus daugiau 
sovietų valdžios

monstraciją Vienoj balkonų, ant tvorų. Fotografai
kas iš aukštesnės vietos, kn- 1 danturos 
tiesiog pasilipęs ant konkės i stogus, ant kurių pasirodo su- 
dairgčio fotografuoja šį “isto-įsėdo ir sustojo ne tik studen
tišką” paskutinį momentą. ; tai, bat ir šunis susikėlė...

16 valandų jau susirenka i Pagaliau, atsidurta Rotušės 
burmistras, komendantas, tary-! rikštej. čia burmistras p. Vi- 
bos nariai; pradeda griežti or-li’eišis pareiškia: “Kelionės ga- 

, o studentai visų laikąjlas, ceremonija baigta. O stu- 
rodę “konkei” (prie progos prT- dentai, kurie nuvertė konkę, jei 
sakyti labai jiems naudin- ji turi jėgų, tenuveža vieną va
gai) nepalankumą, dabar rodo ’ geną Į muziejų.”
didžiausj laidotuvių aktingumą. | Ir studentai tą padarė. Jie 
Jie susirado jau kartą iškone- per bruku nutempė vagonų 5 nr. 
veikta vagono 5 nr. ir jį be Į Miesto muziejų.
arklio patys išsivežė. Vieni ve- Tuom ir baigta komedija.

' “Heimwehr’o” paradai gali iš
provokuoti neramumų, sakę 
Austrų sostinės galva

VIENA, Austrija, geg. 7. - 
Austrų fašistų “Heimwehr’o

I organizacija paskelbė, kad atei-, kestras, 
inantį sekmadienį, gegužės 12

71 dienų, ji laikysianti Vienoje d.i-
Policija krėtė komunis- \<le^. <temonstraciją.

tų centrą Berlyne Vienos burmistras Seitz išlei
do Įsakymų, kuriuo ginkluotoms 

-j ir uniformuotoms organizaci- 
joms, tiek fašistų kiek socialis
tų, užgina tokias kariškas de- 

■monstracijas. Burmistras sa- 
orgainzacijos cėnt^0- ka<l fa?is,« “Heinwehr'o” 

demonstracija yra pavojinga vi- 
_ ___ i sūomenės ramumui ir gali pri-

• Švęsti prie liūdnų padarinių.

BERLYNAS, geg. 7. — Poli-1 
cija vakar padarė kratą 1 
munistų centre, Įsteigtame na-, 
muose, kuriuose kitąkart buvo J 
“Spartako? 
ras.

Sako, N. Y. komunistai 
truputi pasigyrę

Arkliai ■nepaveža ir komen- 
kareiviai valo vagonų

Badas Lietuvoje
di-.

BELGRADAS, J ugosla vi j a,

6 užmušti traukinio 
to kolizijoje Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NEW YORKAS, geg. 7. - 
Komunistų laikraščiai rėksmin
gomis antraštėmis skelbia, bu
sią jų gegužinėj demonstraci
joj Union Square dalyvavę 5(1 mens, keturi jų vienos šeimos 
tūkstančių žmonių. nariai.

RIVERSIDE, N. J., geg.
Traukinio ir automobilio 
zijoj čia buvo užmušti šeši as-

koli-
geg. 7. Akmens skaldyklose, 

. .. i netoli nuo Belie, dinamito spro-
Bl DAiPEŠ . S, Vengiija, i j buvo septvni darbininkai 

.geg. 7. — p-1—-
ji susekus komunistų sąmoks- j J*“ F 
Ją prieš Vengrijos valdžių. Pen
ki sąmokslininkai tapę suimti.1 

■ - -T- <
Pasaulinio karo laku 

nas užsimušė

Policija skelbia, k»«l į Susu“ ir <^’'pav<>ji‘n^i"šužt7- v r,,l>as1igirt1a' . Užmušti buvo: John Bunge,
cnmnbc. . ' iork 1 įmes sako, kad dalyva- 'jo žmona ir du jų vaikai; Mor-

 vę arti penkių tuksiančių žmo- ton Chamberlain ir John Wėll-
LINCOLN, Neb. — Valtelei, | 

kuria jis buvo išplaukęs 
• kerioti, apvirtus, Pla-tte 

prigėrė Guy Burdick, 39 
amžiaus.

TROY, N. Y., geg. 7, — Jų
daugiausia žiemių rytų, vejai, aeroplanui nukritus netoli nuo

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai,

..-t, bet ištiesę dalyvavo ne 
me$'; daugiau kaip 3 tūkstančiai, 
upėj i 

metų i

er.

MINNEAjPOLIS, Minu fleg.

Meksikos studentų į 
protesto streikas

■■i I ■ I, »,|

MEKSIKOS MIESTAS, geg.

6 asmens žuvo trauki
niui užgavus autą

Vakar temperatūra įvairavo ^ja jr susikulus, Įeit. EJlsworth 7. — Praeitą naktį du kaukėti 7. — Meksikos Nacionalio Uni-
tarp 13° ir 59<? F. IHayner,

šiandie saulė teka 5:39, lei-j 
džiasi 7:51. Mėnuo teka 5:22
ryl°. Idžiai užsigavo.

pasaulinio karo aviato- banditai smugiu i galvą apsvai- versi teto teisių fakulteto stu- 
rius, užsimušė, o George Wach- gino vietos State teatro audito- dentai paskelbė streiką, protes- 

aviacijos studentas, skau- rių Dillingą ir pabėgo su $6,- tuodami prieš rašomuosius kas 
mėnesį egzaminus.118.

ISTURGIS, Mich., geg. 7- — 
Netoli nuo čia traukinys užga
vo skerskely automobilį ir už
mušė šešis asmenis, vienos šei
mos narius: Earlą Wardą, jo 
žmonų, trejetą ji] vaikų ir War- 
do uošvę, Mrs. Sara Lee.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, I1L
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(KORESPONDENCIJOS KEPURĖ

amo s
Kenosha, Wis MAJESTIC RadioDel

dabar

apie

Cleveland, Ohio

dabar

pirmiau buvo $137.50

BudrikWestville, III •W ii kės B aire

Prakalljos

Telefonas Boulevard 1705

piktai pasakė 
manydama, 

Manau ne per

Luzerne, Pa
North Phila

buvo 
koks

Apvaikščiojimas Pirmos 
Gegužes šventės

Trečiadienis, geg. 8, 1929

Gegužes
Gegužės

Ir, skaičiuodamas pinigus, nu 
drožė į artimiausią karčiamą iš 
sipagirioti. (“Vėpla”)

už 1929
korespondencijos apie 

lės Ratelio koncertą

Art. Stasio Pilkos pas 
kritinis maršrutas

negali jokio 
pažiūri kiek 
prie dirbtu- 
pasidaro.

šarka, nukamuotas dvylikos 
alaus, ėjo namo. Laikas nuo 
laiko jis laikėsi už,sienų, slenką 
gatve automobiliai jo akyse su
siliejo i vieną žėrintį tašką.

Pagaliau jis nebeišlaikė ir be
jėgiškai nusviro ant kažkieno 
slenksčio pakopos.

Jo galva nusviro, kepurė nu
sirito šalia ant šaligatvio.

Vakaro prieblandos pridengė 
jo susilenkusią užsnudusią figu-

5 d.—Pittsburgh, Pa.
12 d. Philadelphia,

Mes pirmutiniai reprezentuojame naujus 1929 
elektrihius radios, Budrikas ir vėl pirmutinis 
skelbia naujų kainų atpiginimą už šiuos ra
dios. Kairėj pusėj, yra populiaris Louis XVI 
modelis, gražiame riešuto medžio keise. Tai 
yra puikus pirkinys net ir pirmutinėmis kai

nomis už $167.50 —

Budrik. inc

Darbai Clevclando eina gan 
prastai. Kurie ir dirba, tai gau
na labai menką mokesnį. Tuks
iančiai darbininku 
darbo gauti. Kai 
darbininkų laukia 
vių, tai net baugu

Vasaros parengimai
—Policijos kova su butlege 
riais.

Newark, N. J.
Kilos vietos bus paskelbtos

Gegužes 5 d. Stokio svetainėj 
įvyko ALDU >. 205 kuopos dal
ininkų šventės paminėjimas. 
Kalbėjo, kaip lapeliuose buvo 1 vėliau. Maršruto reikalais pta 
garsinama. “Vilnies” redakto- šoma rašyti p, Pilkos vardu 321 
rius J. Gasiunas. Kalbėjo dviem VVharton St., Philadelphia, Pa.

Šis Majestic modelis, dešinėj pusėj, negali 
būti prilygintas bile su kuo panašio- 
įhis kainomis. Gražiai išrodo, didelis pasi
rinkimas, gražus balsas. Nupiginimas yra 
didesnis negu užmokėsite už tubus. Pirmiau 

jis buvo parduodamas po $137.50 —

Šležienė gražiai padainavo ke
letą dainelių. Italai pagrojo 
ant armonikos. Po to buvo ren
kamos aukos kuopos išlaidų pa
dengimui. Surinkta $12.60.

—Ten buvęs.

Baigdamas veikimą Amerikos 
lietuvių kolonijose, art. St. Pil
ka su savo grupe apsilankys se
kančiose vietose: ,

Gegužės
(iegužės

Mes prašome to koresponden
to, kuris turi asmeniškus pik
tumus ant Kasparų, musų var
du Ratelio nedergti. Prašome 
taip pat Redakcijos pasakyti, ąr 
ta balandžio 27 d. korespon
denciją parašė vienas Kasparų 
arba Kasputis (ant tų trijų 
yra metama kaltė). Mums ne
svarbu, kas ją rašė, bet būdami 
Dalės Ratelio nariai nenorime 
tokių purvinų darbų ant savęs 
prisiimti. Korespondento prašo
me daugiau po savo raštais ne
bevartoti J. K-as. Butų gerai, 
jis nesislapstytų po kitų vardais, 
o padėtų savo.

—Juozas Kasparas.
P.p. Juozas Kasparas, Jonas 

Kasparas ir Kasputis yra įta
riami be reikalo. Tą korespon
denciją nei vienas jų nerašė; ją 
parašė visai kitas asmuo.—Red.

Po korespondencija padėta 
parašas J. K-as. Reiškia rašė 
Jonas ar Juozas Kasparas. Dai
lės Ratelio nariai ir kiti lietuviai 
užpuolė ant Kasparų, kam esą 
jie šmeižia geriausius daininin-

DRESIŲ DEZAININIMAS 
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi- 
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ai; dėl uždarbio.^jM 
Musu asmeninis mokinimas^. 
greitai prirengs jus čeraiVKV 
vietai. Diplomai išduodami.
Rašykite dėl knygutės.

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

—Te centą! - 
praeinanti senelė 
kad jis elgeta. — 
saldu šaltyje sėdėti!

Ir įmetė į kepurę centą,
—Tur būt inteligentiškas el

geta pamanė po valandėlės 
praeinanti ponia. —Veidą net 
paslėpė!

Ir numetė penkis centus. '
—Jei operacija vykusiai pa

siseks, pažadėjau pastatyti baž
nyčioje žvakę,— pagalvojo kaž
kokia panelė, numesdama Šar
kiui dvidešimt centų. žvakės 
nepastatau, paaukosiu elgetai.

Irgi kalba: elgetynai, socia
linis šelpimas! —garsiai mur
mėjo storas pilietis, o elgetų 
pilnos gatvės!

Ir paliko kepurėje dešimt 
centų.

Po geros valandos Šarkis, vė
saus oro atgaivintas, pabudo. 
Jis apsidairė, išsigandęs susi
griebė už galvos, surado kepu
rę ir nustebęs pamatė joje pi
nigus.

O pinigai iš kur? —suriko 
jis nustebęs.— Tiesiog stebuk-

atvejais. Pirmą kalbą pašventė 
darbininkų šventes apibudini
mui. Taip bile kas gali kalbėli. 
Antru atveju kalbėjo apie Lie
tuvos vargdienius. Nieko naujo 
nepasakė. Ant galo, ragino vi
sus darbininkus skaityti “Vil
nį.” Neiškentė, žinoma, neap- 
šmeižęs “Naujienų”. Ir 
durnai šmeižė, kad tiesiog 
koktu ir klausytis. Well, 
žmogus, tokia ir kalba..

'Šaltai žiemai praėjus ir orui 
atšilus, visi gyvūnai sujudo ir 
pradėjo gaivas kelti. Tarp žmo
nių irgi pasireiškė judėjimas. 
Visiems jau nusibodo per ilgą 
žiema buT7 namie arba eiti i te
atrus ir kitokius parengimus. 
Dabar visokios organizacijos su
judo ir pradėjo vietų piknikams 
ieškoti ir daryti pasilinksmini
mus tyrame ore larp žolių me
džiagų. S LA. 14 kuopa turi 
paėmusi gražią vietą dėl pikni
ko. Piknikas bus su ristynė- 
mis birželio mėnesyj.

Balandžio 27 d. “Naujienose” 
tilpo iš Kenoshos koresponden
cija. Korespondentas ar tai ne- 
sužiniai apsilenkė su teisybe, ar 
padarė tai tuo tikslu, kad sukir
šinti mus.

Korespondentas rašo, kad 
Macnorius dainavo labai prastai. 
Dailės Ratelio mokytojas esąs 
profesionalas muzikas. Tai tie
sa.* Bet štai tas mokytojas pri
pažino, kad Macnorius turi ge
rinusį baritoną visoj musų apy
linkėj. Tai kurio nuomonė apie 
Macnorių yra teisingesnė, ar 
profesionalo muziko, ar to ko
respondente, kuris apie dainavi
mą jokio supratimo neturi. Pub
lika Macnorių irgi kitaip įver
tino, nes kelis kartus iššaukė 
dainuoti.

Korespondentas rašo, kad ir 
poni Jankienė silpnai dainavusi. 
Aš manau, kas tik yra girdėjęs 
p-ią Jankienę dainuojant, tai 
negali atsigerėti jos skambiu 
balseliu. Ratelio mokytojas 
apie ją irgi gerai'atsiliepė. O 
korespondentas apie dainininko 
gerumą, matomai, sprendžia iš 
to, kas labiausia gali rėkti.

Gegužės 1 d. Lietuvių svetai
nėj įvyko prakalbos su muzika 
ir dainomis, kurias surengė 
LSS. 60 kuopa.

Pirmiausiai jaunuomenės or
kestras pagriežė 3 muzikos ga
balėlius. Toliau kalbėjo anglų 
soc. atstovas drg. Coldwill. Kal
bėjo trumpai, ale storai; drg. 
Coldwill yra senas socialistų 
veikėjas ir geras kalbėtojas.

Potam 9 metų Brazaitukus 
pagriežė ant smuiko du muzikos 
gabalėliu. Išėjo gerai. Antras 
kalbėtojas buvo drg. S. Michel- 
sonas, kuris trumpai nurodė 
kaip šiandien kitų šalių 
darbininkai švenčia šią darbinin
kų šventę. Potam nurodė, kad 
būtinai darbininkams reikia 
vienybės, organizacijų, o la
biausiai politikos partijos, idant 
butų galima prieš kapitalistus 
atsispirt.

Toliau d. S. Michelsonas nu
rodė kaip Rusija be susipratu
siu proletariato, be skaitlingos 
ir stiprios darbininkų klasės at
sidūrė ehoasinėje padėtyje. So
cialistai iš kalno permatė ir sa
kė komunistams, kad jie klys
ta. Ir jie paklydo ir paklydo 
taip, kad net tarp savęs pradėjo 
ėstis, kaip ne žmonės (pavyz
džiui Trockis). Ant galo, prisi
minė apie Lietuvos žmonių 
skurdą ir badą ir ragino žmones 
aukoti kada tik bus proga. Buvo 
renkamos aukos, kurių surinkta 
$13 su centais. Bet tikimasi, 
kad po prakalbų taps surinkta 
dar daugiau.

Ant galo vėl Jaunuomenės or
kestras po vadovyste J. Kriau
čiūno sugriežė 4 gabalėlius. 
Kartu J. Bulskis padainavo 4 
daineles, už ką j Hm publika at
silygino aplodismentais, ale ir 
verta, nes J. Balskis nėra dide
lis dainininkas, bet jis visada 
publiką patenkina. Man jis ir
gi patinka. ,

Publikos buvo nedaug 
porą šimtų.—Raulinaitis.

Policija dabar labai užimta 
namines ieškojimu. J žmogžu- 

džius ir kitokius piktadarius ji 
mažai dėmesio bekreipia. Tarp 
policijos ir butlegerių eina tik
ras karas. Jau prie kelių poli
cijos viršininkų namų buvo pa
dėtos bombos. Tai mat prie Ro 
prohibicija priveda.

—J. S. Jarus.

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
inaliavojimui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. \Vhitc Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus CZL 
gąlionas ...............
Stoginė popiera 3 pi y, raudo
na ir žalia $1.98 
Pure boiled Linseed.... QQa 
Oil, galionas ...............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Uafayette 4689
PRISTATOM VISUR

Specialistas gydyme chroniškų ir nauja 11 
<ij. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
cnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a& apsl- 
tmsiu jus gydyti, sveikata jums etigryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
tur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
ralutiuo iftegzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS•
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
oietų, nuo 5 iki—7:30 vakaro. Nedėliok 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliaa ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1730 So. Halated St. 
Tel. Koosevelt hsou



Trečiadienis, geg. 8, 1929

Tarp Ghicagos
Lietuvių

4

Socialistų vakariene
Pereitą šeštadienį, gegužės 4 

dieną, l’niversal kliube, <811 W. 
33rd slreet, susirinko gražus 
būrys C.bi'cagos lietuvių socia
listų ir artimų jiems draugų.

Vakarienėje padaryta pora 
pranešimų. Daktaras Montvidas 
kalbėjo apie šelpimą šiau
rės Lietuvos. Jisai nu
rodė, kad šelpimo darbas pra
dėtas, bent 
lai ir kad 
bos vargiai 
pirm negu 
susilauks

vertus,

liaudininkų ir socialdemokratų 
valdžiai nuversti; klerikalai iš
ėjo prieš Voldemarą ir Smeto
ną lik tuomet, kuomet šie ne
atidavė jiems valdžios.

Bet socialdemokratus iLielu- 
vos diktatoriai persekioja ir at
eityje gal įbul persekios dar ar
šiau. Ką turi daryli Amerikos 
lietuviai socialistai? Atsaky
mas: gelbėti draugams Lietu-

Vakarienėje buvo pajudinti 
dar kai kurie organizacijos rei
kalai, bet deliai vėlaus laiko jų 
nesvaislvla. Atiku socialdemo
kratams surinkta 30 dolerių su 
viršum. Reporteris.

►
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čia Amerikoje, vė- 
todel rimtos pagal
bus galima suteikti, 
Lietuvos gyventojai

naujo derliaus. Ant- 
aišku kiekvienam,

kiek stambesnės pagalbos 
O ir tuos fondus at

šilt vėrė kiekvie-

rą 
kad su t vertieji fondai nesuge
bės
pasiųsti, 
skiros grupės
na savo, šitokiai padėčiai esant 
— kas daryli reikale teikimo pa
galbos Lietuvai? Daktaras nu
rodė, kad greičiausias būdas su
teikti pagalbos tai siųsti aukas 
saviškiams — tėvams, moti
noms, broliams seserims ir gi
minėms. Tai bus svarbiausio
ji pagalba. Fondai gi, kokie 
jie dabar yra, išrodo perdaug 
siaurų grupių priežiūroje, per
daug “šeiminiškai” organizuo
ti. lodei tiems, kurie norėtų 
aukauti nepažymėdami asmens, 
kam auka teikiama, patartina 
butų siųsti aukas į Lietuvą per 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje.

Pranešimą darė taipjau dr- 
gas P. Grigaitis. Jisai kalbėjo 
apie dabartine Lietuvos politi
nę padėlį- Kalbėtojas nurodė, 
k:id paskutiniuoju laiku Lie
tuvoj prasidėjęs sočiaIdemokra
ito persekiojimas. Smetonos val
džia padariusi užmetimus so
cialdemokratams, buk šie suo
kalbiai! ją su plečkai tini ūkais į- 
vykinti perversmą Lietuvoje; 
areštui '.i kai kurie socialdemo
kratai. Lietuvos diktatoriams 
socialdemokratų, kaip įtakingų 
ir nuosaikių demokratijos šali
ninkų, darbuotė, suprantam a, 
nepatinka. Galima ateityje lauk
ti ir žiauresnių persekiojimų. 
Bet reikia pasakyti teisybė: 
socialdemokratai nedarė jokių 
suokalbių; jie negalėjo turėti 
jokių sumetimų perversmui pla
nuoti; vieni jie negalėtų paim
ti valdžios Į savo ra h kas, o da
ryli perversmą, kad paskui ati
duoti valdžią kiliems — butų 
labAi neišmintinga; ir Lietuvos 
socialdemokratai supranta tą 
gerai. Jeigu kas šiendien gali 
svajoti, ir tur būt svajoja, a- 
pie perversmą, tai klerikalai. 
Jų valdžios viešpatavo Lietuvoj 
keletą metų; klerikalai planavo 
perversmą dar tuomet, kada 
pasirodė rinkimų rezultatai, 
atidavusieji valdžią liaudinin
kams ir socialdemokratams; 
jie pagalios buvo tvirtieji talki
ninkai Plecavičiaus, Voldema
ro ir Smetonos demokratinei

Raudonos Rožės kliubas savo 
susirinkime, įvykusiame pereitą 
savaitę, vienu balsu nutarė da
ly vau Ii Aušrelės parengime. Pa
imta 20 biletų. Sudaryti grupę 
pavesta Bernotui. P-nas Berno
tas pareiškė, kad Raudonos Ro
žės kliubas bus reprezentuotas 
ne 20 nariu, bet penkis karius 
po tiek.

Taigi biznieriai, kaip tai Rim- 
džius, vyriškų drąbužių krautu
vės savininkas, aptiekorius Ma- 
lachovvskas, Bašinskas, vyriškų 
parėdalų krautuvės savininkas, 
'r. Brazys, kriaučius, ir keli kiti 
davė paskelbimus į afišas. O 
kur kiti su programais? Visi 
“Aušrelę”, dar taip jaunulę, my-

P-nas Kleinas ir vėl persikė
lė pas ciceriečius. Tūlas laikas 
jisai turėjo savo valgyklą Liuo- 
sybės name. Gyvenimo įvykiai 
pakeitė jo norus ir jis pardavė 
valgyklą. Po jo buvo kitas, 
paskui dar kitas, o šiomis die
nomis jis vėl sugrįžo.

Pašėlo šį pavasarį 
diksas. Devynius 
jau piaustė. Kliuvo 
tei, čerauskiutei, 

vakar pranešė,
Vieni jau pasveiko, kiti dar ka
muojasi ligoninėje.

—Raporteris.

tas apen- 
jaunuolius 
Stasaičiu- 

Petraičiukui
kad miręs.

simainymus (innings) Oakdale 
negalėjo padaryti nei vieno api- 
bėgimo, tuo tarpu Golden Star 
turėjo 18. Oakdale sustojo lo
šęs, pripažindamas laimėjimą 
slariečiams.

Pagal apsimainymus lošimo 
eiga buvo tokia:
Golden Star 7 1 5 4 1 0 0—18 
Oakdale 0 0 0 0 0 0 0 -0

Tai buvo antras star iečių lo
šimas. Abu kartu jie laimėjo. 
Atrodo, kad šiais metais starie- 
čių jauktas yra geresnis nei per
eitais metais, kada jie laimėjo 
South End District čempionatą. 
Pradžia gera; reikia vilties, kad 
Golden Star ir toliau gerai lai
kysis.

Bridgeporto vyčiai nugalėjo 
Roselando vyčius, padarydami 
6 prieš roselandiečių 5. Kova

buvo sunki, nes reikėjo lošti 
net vienuolika “innings”.

Reiškia, gegužės 4 d. bridge- 
portiečiai nugalėjo roselandie- 
čius. Bei pažiūrėsime, kas at
sitiks gegužės 12 d. kai Bridge
porto vyčiai susikibs su Golden į neramaus miego, — tik imk šaukštu 
Star jauktu Palmer parke 2 
vai. po pietų. Nors pereitą ne- 
dėldienj bridgeportiečiai juok
damiesi išvažiavo namo, bet ka-

VALGYK SU TIKRU
SMAGUMU

be baimės rėmens, surūgusių vi
durių, bjauraus kvapo, migrenos,

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

pusvalandi prieš kiekvienu valei ir 
tas pasitikėtinas vidurių tonikas

Žin ar gegužės 12 d. jiems be- paakstIs virškinimą. Jis savo pado- . . •' . : ro maloniu budu. Johnstown, Pa.,pasiseks laimėti. Bet kaip ten į bal. 14. Du metu aš valgiau-kaip 
nebūtų, o vienas jauktas visvien i j?,kas ,r turė-1.a,'? Įlzk|etejima. šian- , i uie valgau vyriškai. Mrs. F. Mor- 
laimės. O to mūšio mes visi ’ghen”. Visose aptiekose. Reikalauk 
aicimn nnvinrnii 1 ilr nm q 1 nemokamo sempelio iš .los. Trinereisime pažiūrėti. Kad tik oras^ ]333 So Ashland Ave> Chica. 
butų gražus. Vietinis. go, III.

Nemokamo Sempelio Kuponas
SPORTASSpaudos jubiliejus

Valstija

rengia-:

Nrays.

Cicero

Bell Linijos Pasiekia Visur

GOLDEN STARIEČIAI NUGA- 
LĖJO OAKDALE JAUKTĄ

Vardas
Adresas
Miestas

M.vve", kadangi po šios draugystės glo- 
• i ba yra ir “/ ’ ■

pūdomi, įjna su pjrrnu vakaru “Aušrelę

musų 
“Auš-, 

vakarą 
svetai-

atvyksta Į | 
naujos

Iš No?thsidės pas ciceriečius 
atstraksės “Kuprotas oželis”. Ji 
čia atvys gabus’jaunikaičiai iš 
Bijūnėlio, idant sudarius pro
gramą musų Aušrelei.

P-nas A. Kalvaitis', Lietuvos 
konsulas Chicagai, 
Cicero įkurtuvėms musų 
draugijėlės “Aušrelės”.

Ateinanti sekmadieni » *
j au nuo menės d raugi j ėlė 
relė” rengia savo pirmą 
su programų Liuosybės
nėję, 49 crt. ir 14 gatvė. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy • One System - Universal Service

į ba yra ir “Aušrelė”, tai visi ke- 

pastatyti ant kojų. Labai gra
žus dalykas.

Tėnos

Pik

Trečia K lesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Sti musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

ZZZZRze

IFTHIS SUIRT 
DO^T AURRY UP 
AM' DRV VlL BE ,

L ATE FOR. PETES
PAB.TY

rengia siurprizą

Lietuvių tauta, būdama po 
caro jungu, neteko spaudos sa
vo šalyje. Bet tuolaikiniai Lie
tuvos švietėjai nenusiminė ii 
nenuleido rankų. Jie pasiėmė 
sunkią naštą ant savo pečių ir 
spausdino raštus užsienyje. 
Spausdintus raštus kontraban
dos keliu gabeno Į Lietuvą. Pa
vojingas buvo knygnešių j..... ..
nimas, daug nukentėjo jie, vie-į 
ui kalėjimuose buvo 
kili buvo tremiami Sibiran ir 
ten rado kapus.

Nors sunki buvo kova, bet 
kova už lietuvių spaudą tapo 
laimėta, ir šiemet sukanka 25 
metai nuo to laiko, kai ji at
gauta. Delei šio įvykio Tėvy
nės Mylėtojų 22 kuopa 
si tinkamai tą spaudos 
jų apvaikščioti.

Cicero State bankas, kuriame 
daugelis dirba lietuvių, per p. 
Drake (lietuvis), iždininko pa- 
gelbininką, prisidėjo. Kiti biz
nieriai, p. Jurgis Jankauskas, 
p. Kazys Kaminskas, Antanas 
Milauskas—visi draugai Lietu
vos Kareivių Draugystės. O

Pereitą nedeldieni, gegužio 4 
d., Palmer parke Įvyko dviejų 
lietuviškų jauktų “baseball” lo
šimai. Golden Star jauktas lošė 
su Oakdale, o Boselando vyčiai 
su Bridgeporto vyčiais. Buvo 
susirinkęs nemažas lietuvių bū
relis pažiūrėti lošimo.

Pirmiausia Golden Star jauk
tas lošė su Oakdale jauktu. Šį 
kartą stariečiai turėjo visai 
silpną priešą. Per septynis ap-

Pasiuskit Savo 
Paties Balsą
ADA reikia prisiminti sukhktuves; kada 
draugai serga ar negaliuoja; kada jaunieji 

tolimoj mokykloj yra nusiminę ir namų pasiilgę 
kokia nė butų proga, iš kito miesto telefonu 

pašaukimas yra gražiausias prisiminimas ir jūsų 
pačių balsas yra geriausias pasiuntinys.

Net jeigu šeiminos nariai yra plačiai išsi
sklaidę, lengva palaikyti ryšius pagelba telefono. 
Padarykit savo maloniu įpročiu pašaukti drau
gus ir gimines reguliariai.

Jus rasite, kad pašaukimai į kitą miestą 
kainuoja nepaprastai mažai.

Snnn isnewyor- 
/II 4 KOIK1KAU- LUU no ir atgal

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseyelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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bus

Lazy Larry Spoils the Investigation

niko programą
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Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvienų rytą.

Atsilankykit pas mus.

Gėlės Motinų Die 
nai Gegužio 12

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė,
Tel. Boulevard 0038

TUBBY

Ęighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ VOLDEMARĄ

Vakar įdėtą “Naujienose” žinią apie pasikėsinimą 
prieš Voldemaro gyvybę patvirtina oficialis Lietuvos 
Pasiuntinybės pranešimas. Panašią žinią buvo padavęs 
ir Chicago “Tribūne” korespondentas, bet ji, matyt, ne 
visai tiksli. Piktadariai bandė nužudyt ministerį pirmi
ninką ne bomba, kaip sako Donald Day laikraštyje 
“Tribūne”, bet šoviniais iš revolverių.

Tas korespondentas ir šiaip, atrodo, daugiaus re
miasi paskalais, negu patirtais faktais. Jisai spėja, jo- 
gei pasikėsinimas galėjęs kilti iš diktatoriaus “nepopu- 
lerumo”, susidariusio rezultate gegužinių demonstraci
jų uždraudimo ir socialdemokratų partijos bei profesi
nių sąjungų uždarymo. Bet yra neabejotina, kad nei so
cialdemokratai, nei profesinių sąjungų nariai teroro 
priemonėmis prieš valdžią nekovoja.

Pasikėsinti prieš ministerio pirmininko gyvybę ga
lėjo kas nors turįs prieš jį asmenišką neapykantą (sa
kysime, kurio nors kalinio arba netekusio vietos valdi
ninko giminės), arba kokios nors slaptos teroristinės 
grupės atstovai. Kadangi atentate dalyvavo trejetas as
menų, tai greičiaus atrodo, jogei atentatas buvo politi
nio pobūdžio. ,/ ‘'Ji

Į terorą, kaipo politinės kovos įrankį, tiki kraštu
tinių kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų srovių žmonės. 
Bet kraštutiniai kairieji, t. y. komunistai, labiau mėgs
ta “masinį” terorą, negu individualį. Atskirų asmenų 
galabinimą jie oficialiai pripažįsta tiktai tuomet, kai 
eina reikalas apie sąskaitų suvedimą su savaisiais “iš
davikais”. Prieš keletą metų jie, pav. nušovė Kaune vie
ną buvusį komunistą studentą, kuris buk išdavinčijęs 
savo buvusius draugus žvalgybai.

Kraštutiniai dešinieji (fašistuojantys klerikalai) 
yra labiausia linkę prie individualio teroro metodų. 
1926 m. seimo rinkimų kampanijoje tie gaivalai buvo 
paskleidę daug agitacinės literatūros, kurioje buvo gra
sinama “kardu ir ugnim” piliečiams, kurie balsuos už 
socialistus ir “bedievius”. Susidarius paskui demokrati
nei valdžiai, teisingumo organai susekė, kad prie tos 
juodašimtiškos literatūros platinimo buvo prisidėję 
daugelis krikščioniško bloko partijų šulų, ir visa eilė jų 
buvo patraukta teismo atsakomybėn. Tik gruodžio per
versmas tas kriminales bylas numarino.

Kas bandė Voldemarą nužudyti, kolkas dar nežino
ma. Pažymėtina yra tai, kad piktadariai, iššovę keletą 
kartų iš revolverių ir nudėję arba sužeidę ministerio 
pirmininko palydovus, sugebėjo visi trys pabėgti iš to
kios vietos, kur buvo tam momente, be abejonės, gana 
daug policijos ir šiaip žmonių. Atentatas, matyt, buvo 
gerai suplanuotas, tik šovikai pasirodė prasti.

Nieko gero šis pasikėsinimas Lietuvos žmonėms ne
atnešė ir negalėjo atnešti. Kokia nauda butų buvusi iš 
to, kad Voldemaras butų buvęs užmuštas? Jokios. Kol 
karininkų klika turi savo rankose g^lią, tol diktatūra 
pasiliks, jeigu ir nebus Voldemaro. Tas teroro aktas 
įvarys daugiaus baimės valdžiai, o iš baimės kyla per
sekiojimai ir žiaurumas. Visos diktatoriškos valdžios 
dėl to ir yra žiaurios, kad jų neremia žmonės ir diktato
riams todėl visą laiką dreba kinkos. Patys bijodami, jie 
bando nugąsdinti savo priešus. Del Voldemaro išgąsties 
dabar, žinoma, teks nukentėti ir visai nekaltiems.

Valdžia terorizuoja žmones; iš žmonių atsiranda 
tokių, kurie bando terorizuoti valdžią; pastaroji ima 
tuomet dar žiauriau žmones terorizuoti, ir ,taip toliau. 
Taip, lyg užburtam rate, gyvena kiekvienas kraštas, su
silaukęs diktatūros. Lietuva šitaip kamuojasi jau treti 
metai, ir kaip ilgai ji dar taip kamuosis?

Įvykę per šį laiką sąmokslai, ginkluoti sukilimai ir 
teroro aktai — tai vis pasėkos to juodo darbo, kurį at
liko naktiniai paukščiai 1926 m. gruodžio 17 d., smurtu 
n u versdami teisėtą, žmonių išrinktą valdžią. Ir Lietuva 
tur būt nenurims, iki joje nebus atsteigta laisvė ir kon
stitucinė tvarka.

MILION1ERIUS KALĖJIME

Nors dažnai sakoma, kad “milioną dolerių, negalima 
uždaryti į kalėjimą”, bet multi-milionierius Harry F. 
Sinclair visgi tapo uždarytas. Jisai nusižengė, paniekin
damas Jungtinių Valstijų senato komisiją, kuri tyrinė
jo Teapot Dome aliejaus skandalą, ir už tai dabar turės 
atsėdėti tris menesius.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.0
Pusei metų ...... *.......... t.......... 4.0
Trims mėnesiams .................... 2.0
Dviem mėnesiam .... ...............  1.5
Vienam mėnesiui ................... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... «.................. 3c
Savaitei ...... «.........................«... 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...........................  $7.0(
Pusei metų .............. z.____  3.5(
Trims mėnesiams .... ......... «... 1.75
Dviems mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ..............  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]

P. Sinclair yra, be to, dar nuteistas šešiems mene
siams kalėjimo už teismo paniekinimą, šią bausmę jisai 
gavo už tai, kad jo pasamdyti detektivai sekiojo paskui 
prisaikintuosius posėdininkus (jury), kuomet jisai buvo 
teisiamas dėl sąmokslo apgauti valdžią, neteisingai įgi- 
jant valstybinius aliejaus rezervus. Nuteistasis yra pa
davęs apeliaciją prieš teismo nuosprendj, bet jeigu ape-
liacija bus atmesta, tai jam gal teks, atsėdėjus tris mė
nesius, tuoj pradėt “pakutą” ir už antrąjį nusidėjimą.

Kai kada, vadinasi, ir milionieriai patenka į kalėji
mą. Bet kad taip atsitiktų, tai milionierius turi būt pa
daręs ką nors tokio, dėl ko kyla pasipiktinimas plačio
joje visuomenėje.

Apžvalga
I I I

LIEBKNECHTO IR LUXEM- 
BURG UŽMUŠĖJAI

Neseniai Berlyne pasibaigė 
sensacinga byla, kurioje skun
dėjas buvo valstybės gy
nėjas Jorns, o kaltina
masis — laikraščio “Tage- 
buch” redaktorius. Pastrasis 
buvo apskustas dėl to, kad jo 
redaguojamas laikraštis parašė, 
jogei p. Jorns 1919 m., kai ji
sai buvo karo teismo tardyto
jas, davė progos pabėgti arba 
išsisukti nuo užpelnytos baus
mės Rožės Luxemburg ir Karo
lio Liebknechto užmušėjams. 
Skundėjas reikalavo, kad laik
raščio redaktorius butų nu
baustas, kaipo šmeižikas. Bet 
teismas kaltinamąjį išteisino, 
pripažindamas tuo, kad dabarti
nis valstybės gynėjas Jorns 
tikrai neatliko savo pareigos 
anoje 1919 m. byloje.

Teisme buvo kartu iškelta ai
kštėn įdomių faktų apie tragiš
kas Vokietijos “spartakiečių” 
mirtis, nes buvo pašaukti, kaipo 
iudininkai, duoti parodymus as

mens, dalyvavusieji Luxemburg 
ir Liebknechto nužudyme. Svar
biausieji tarpe jų buvo Runge 
r Liepmann. Pirmasis pasisa

kė, kad jisai, sulig Įsakymu ka
rininkų Eden hotelyje, šautuvo 
kulbe primušė Rožę Luxem- 
jurg; ir kuomet ji nuo smug'io 

galvą gulėjo be žado automo- 
jiliuje, kitas kareivis, vardu 
Krull, iš užpakalio peršovė jai 
galvą.

Pasak Runge, divizijos ko- 
manduotojas, pulk.. Papst, liepė 
am taip pat nušauti komunistų 

“Role Faune” redaktorių Pieck, 
kuris buvo suimtas ir atgaben
tas į divizijos štabo buveinę 
’Sden hotelyje. Bet Rungė atsi
sakė tą paliepimą vykinti, ir 
tuomet pulk. Papst grasino su
šaudyti jį patį.

Kitas kariškis, Friedrich, ne
trukus sugrįžęs iš Tieragarten 
parko ir papasakojęs jam, kad 
jurys karininkų, kurie gabeno 
Liebknechtą, jį nušovę neva už 
tai, kad jisai bandęs “pabėg
ti”.

Po atliktos piktadarybės Run
gė ilgoką laiką slapstęsis, nes 
valdžia buvo įsakiusi būtinai su
kasti užmušėjus ir atiduoti teis
mui. Reichskancleris (ministe- 
ris pirmininkas) Scheidemann 
buvo paskelbęs 300,000 markių 
dovaną tam, kas padės sugauti 
Liebknachlo ir Luxemburg mir
ties kaltininkus.. Karininkai, 
kurių paliepimu Rožė Luxem- 
burg buvo nugąlabinta, davė 
Rungei pinigų ir padirbtą pas- 
portą, kad jisai galėtų pasi
slėpti nuo teismo.

Antras svarbus liudininkas 
buvo Liepmann, kuris '‘sparta- 
kiečių” sukilimo metu (pradžio
je 1918 m.) tarnavb kaipo sa
vanoris armijoje ir turėjo lei
tenanto laispnj. Jisai parodė, 
kad pulk. Papst liepė jam ir 
penkiems kitiems karininkams 
gabenti Karolį Liebknechtą iš 
Eden holelio į Moabit’o kalėji
mą. Vienas tų karininkų buvęs 
kapitonas leitenantas Pflugk- 
Hartung, o kiti keturi jam ne
pažįstami laivyno oficieriai. 
Liebknechtas laikęsis kelionėje 
visai pasyviai. Vienas karinin
kas sudavęs jam šautuvo ranke
na per galvą. Paskui buk pa
gedęs automobilis, kuriuo buvo 
vežamas Liebknechtas, ir kari-
įlinkai liepę jam eiti pėsčiam 
Liebknechtas ėjęs priešakyje, tirti

NAUJIENOS, Chicago, III.

po vieną karininką iš abiejų šo
nų, o kiti karininkai paskui.

Į Liebknechtą ėjusieji užpa
kalyje karininkai iššovę ir jisai 
kritęs negyvas. Pats Liepmann 
sakosi leidęs šūvį ne į “sparta
kiečių” vadą, bet į orą, virš jo 
galvos. Tečiaus, kai 1919 m. 
Liepmannas ir Runge buvo 
teisiafni dėl Liebknechto ir Lux- 
emburg nužudymo, tai Liepman
nas teisme pasakė: “Aš iššoviau 
ir Liebknechtas krito”. Proku
roras tuomet reikalavo mirties 
bausmės Liepmannui, bet karo 
teismas pripažino jį kaltu tiktai 
dėl disciplinos peržengimo y* 
nuteisė dviem mėnesiais arešto.

Teisme paaiškėjo/ be to, kad 
vyr. leitenantas Vogei pirmo
sios bylos metu gavo iš savo 
karininkų padirbtą pasą ir pabė
go į Holandiją, nes ir jis buvo 
kaltinamas ^ovęs į Rožę Lux- 
emburg.

Karininkai privertė Rungę, 
kai jisai vėliaus buvo sugautas, 
prisiimti visą kaltę ant savęs, 
ir jisai gavo karo teisme treje
tą mėnesių kalėjimo.

ĮVAIRENYBĖS
Ką rašė rusų gubernatoriai apie 

Lietuvą. '

[“T.”J 1893 m. rusų valdžia 
Kauno gubernijos 50 metų įs
teigimo sukaktuvėms paminėti 
išleido jubiliejinį leidinį “Kau
no gubernija 1813—1893 m.” 
pavadintą. Tame leidinyje ran
dame gana įdomių žinučių iš 
rusų šeimininkavimo laikų Lie
tuvoje. Prie progos tenka pa
žymėti, jog iš atitekusių Rusi
jai trečiuoju Lenkijos padalini
mu (jisai įvyko 1795 m. spa
lių mėn. 24 d.) Lietuvos žemių 
rusų Carienū Katrė II-ji, 1795 
m. gruodžio 15 d. dekretu įstei
gė dvi vietininkijas, Vilniaus ir 
Slanimo. Rusų caras Povilas 1- 
sis tas vietininkijas perkrikšti
jo į “gubernijas,” o 1736 m. 
gruodžio 12 d. ciesoriaus dek
retu iš Vilniaus ir Slanimo gu
bernijų liko sudaryta viena va
dinamoji Lietuvos gubernija su 
19 apskričių. Caras Aleksan
dras I ją vėl suskaldė į Vil
niaus ir Gardino gubernijas, o 
1842 m. gruodžio 18 d. Mika
lojaus I dekretu liko įsteigta 
Kauno gubernija.*

Įžengiamųjų darbų guberni
jai įrengti eilėje,” skaitome mi
nėtose knygose, “pažymėtinas 
tikrojo tarėjo Kalkatino įsaky

mas: “Kauno civilinis guber
natorius, tikrasis tarėjas Rai
kai in’as, liksiu išvengti galin
čių įvykti suktybių, prašo Kau
no policmeisterį paskelbti Kau
no krautuvininkams ir šiaip 
įvairiems pirkliams, kad vis
kas, ko Jo Ekscelencija pats, jo 
virtuvė ar Ekscelencijos tarnai 
bus reikalingi, bus perkama už 
grynus pinigus ir kad pirkliai 
ir pi'ekybininkai nei Jo Eksce
lencijos tarnams, nei kam ki
tam nieko bargan neduotų, nes 
Jo Ekscelencijos šitokios sąskai
tos nebus priiminėjamos.”

“Pirmieji gubernato r i a i,” 
skaitome toliau, “nepraleisdavo 
progos, kad savo apyskaitose 
neparašytų apie vietos gyven
toj us.” Tarp įvairių papročių, 
į kuriuos atkreipę, /akį guber
natoriai, pažymėtinas' carui pra
nešimas, kuriame pasakyta, jog 
vielos gyventojai “duoną 
pelais valgo.” Gavęs tokį gu
bernatoriaus raštą, minisleris 
tuojau pareikalavęs šio “nepa
iras to reiškinio” priežastis iš-

o tyrinėjimo “išdavas”1 

jam pranešti. Gubernatorius 
atsakęs: “valstiečiai šitaip el
giasi ekonomijos sumetimais va
du odamies: jie nori daugiau 
sutaupyti javų pardavimui.” (

1884 m. apyskaitoje esą tarp 
kitko štai kas apie Kauno gub. 
gyventojus pasakyta: “Guber
natorius pats įsitikino, jog var
gu visoje Rusijos imperijoje ar 
atsiras gubernija, kur tiek bu
tų skundikų (jabiednikov) ir 
praneši n etoj ų (don o s č i k o v) 
kaip Kauno. Vyriausius čio
nykščių gyventojų palinkimas 
— tai skundai ir prašymai; jais 
užverstos visos valdžios įstai
gos ir- valdininkai; prašytojai 
nesitenkina vieno pareiškimo 
viršininkui įdavimu: jie tuo 
pat laiku ir tuo pačiu reikalu 
skundžiasi ir gubernijos virši
ninkui ir vyriausiam krašto vir
šininkui ir. t.t. Skundų 1848 
metais gubernatoriui buvę per
duota raštu 2,360, o žodžiu 120.

Ypač įdomiai apibudina gu
bernatoriai savo valdininkų 
veikimą Lietuvoje. 1818 m. 
apyskaitoje, pavyzdžiui, sako
ma: “Jūsų Imperatoriškos Didy
bės iždas rastas tvarkoje, iš
skyrus Raseinių ir Kauno;” pa
sirodo, jog Raseiniuose liždinjn- 
kas Lopata “iškraustęs” 23,- 
858 rublių 951/j. kapeikų, o Kau
ne Rodzišauskas 50,111 rub. 34 
kap. iDeliai Lietuvos žydų vie
noj vėlesnių apyskaitų (1870 
m.) aiškinant prekybos sustin
gimo priežastis Lietuvoje, vie
nas gubernatorių bus šitokią iš
vadą padaręs: pakeisti visas ši
las sąlygas .galėsime tiktai ta
da, kada pritrauksime kapita
listus iš kitų luomų. Tačiau 
šitokiam žygiui ilgai dar kliu
dys ne tiktai veik nenugalimoji 
žydų konkurencija, bet taip pat 
ir jų (žydų) slaptųjų kagalų 
išsisukinėjimai bei suktybės, 
kagalų, kurie yra gana galingi 
tiek aukštesniųjų administraci
jos bei teismo valdybų raštinė
se, tiek žemesniose jų instanci
jose.”

Skaitytojų Balsai
». ------------------ --------- J

Pasaulio keliaunin
kai iš Lietuvos

♦ ____________________

Jau apie dvi . >savaiti kaip 
Chicagoje vieši Lietuvos garbes 
skelbėjai, Lietuvos kariai, bro
liai Natan ir Zundel Rubenai...

Reikia manyti, kad Liėtuvos 
Konsulas p. Kalvaitis kaipo tak
tingas asmuo, tinkamai pagerbs 
Lietuvos gero vardo skęlbęjus— 
brolius Rubenus. Reikia many
ti, kad ir Lietuvių “Prekybos 
Rūmai” jiems rengia pagerbimo 
puotą. Gi musų tautinės garbės 
gynėjai ir visur tautai vadovau
jantieji fašistiniai ir demokra
tiniai sadariečiai, tai visų pir
miausiai pasaulio keliauninkus 
iš Lietuvos tinkamai pagerbs!

Jeigu kumštininkui Juozui Žu
kauskui ir plaukikei Osipavi- 
čiutei sugebėjo pagerbimo va
karienes suruošti, tai tūkstantį 
kartų daugiau pastangų daran
tiems, Lietuvos garbę beplau
nantiems broliam Rubinams— 
tikrai paruoš daug iškilminges
nę puotą, nei kad plaukikei ar 
kumštininkui, kad sugebėjo su
rengti.

Kaip nuo daugel metų man 
tenka patėmyti ir šiame atve
jyje, “Naujienos” mūšų tautos 
garbę gina, prašydamos pasaulio 
keliauninkams iš Lietuvos, pa
ramos ir tinkamos pagarbos.

—Tylintis.

REAIL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

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

PETRAS VILEIŠIS - PIRMOJO LIETUVOS 
DIENRAŠČIO LEIDĖJAS

(Spaudos atgavimo sukaktuvių proga)

Kasto Stiklinus atsiminimai
(Tęsinys)

Petro Vileišio gerumas

Petras Vileišis man buvo ne
paprastai geras. Visuomet kal
bėdavo švelniai, mandagiai; at
sitikus reikalui pabarti, pamoki
nimo žodžiais pasitenkindavo. 
Mano stropumu korektūroje P. 
Vileišis buvo patenkintas ir lyg 
džiaugdavosi mano pasisekimu. 
Algos man paskyrė 40 rublių 
mėnesiui ir dar už tilpusius 
“Vilniaus žiniose” straipsnius 
mokėdavo po 1^2 kapeikos už 
eilutę. Inžinierio brolis Anta
nas Vileišis mane, kaip ligųstą, 
veltui gydydavo, o spaustuvės 
kontora, kaip savo tarnautojo, 
apmokėdavo vaistus, kurių kas 
mėnesį su visokiais “kompre
sais” išimdavau apie už 10—12 
rubliui

Tankiai girdėdavau, savo tar
nautojams Petras Vileišis saky
davo:

Ponai, darykite taip, kad 
pas mus butų visiems gerai...

Tuo jo gerumu pasinaudoda
mi, daug kas jį nesąžiningai 
išnaudodavo. Atsimenu krūvas 
visokių rankraščių, už kuriuos 
jis buvo grynu auksu sumokė
jęs, o už juos nė grašio nesiti
kėdamas paimti. Daug jų liko 
ir kasžin kur dingo. Bet Pet
ras Vileišis rankraščius pirkda
vo ne tiek norėdamas iš jų pa
sinaudoti, pelnyti, kiek, kad ne
turtingas studentėlis, neva ra
šydamas, keletą • ^rublelių užsi
dirbtų. Darė, kad kitiems butų 
gerai...

Redaktoriaus sunkenybės
Anais rusų valdymo Lietuvos 

laikais, nelengva būdavo rėdyti 
laikraštį. Iš vienos pusės lai
kas, skaitytojai ir bendradarbiai 
reikalaujia, kad būt pašoma vis
kas kuoplačiausiai, kuoatviriau- 
siai ir kuoįdomiausiai. Iš ki
tos pusės maskolių valdžia ir 
visokį ‘senųjų tradicijų šalinin
kai norėtų, kad nieko nauja 
nerašytų, tik girtų ir aukštintų 
visa tą, kas yra, kas paprasta. 
Na, tai šokinėk redaktoriau, per 
laiko supamą virvutę, kol tavo 
kojos užklius ir likimo ironijai 
besišaipant sugriusi... Teko 
Petrui Vileišiui pergyvent daug, 
daug- nemalonumų, intrigų, ne
susipratimų su autoriais, ben
dradarbiais, valdžios, visuome
nės atstovai ir net skaitytojais. 
Povylas Višinskis, kaip* žmogus 
dar jaunas, nepaprastai jaut
rus ir gyvas, pasiryyžęs kalnus 
nuversti, tuoj susikertą su Pe
ru Vileišiu, kaip nusistovėjusiu 
žfnogiim, ir iš redakcijos pasi
traukia. Jonas Jablonskis taip 
pat sakydavo, į nieką nesikišąs. 
tik dailiosios literatūros grynu
mo žiūrįs. Lazdynų Pelėda 
(bendrai imant didelė zyzlė), di
džių nepasitenkinimų reikšdavo. 
Redakcijos bendradarbiai vieni 
po kitų keitusi, iš to skaitytojai 
jautė dienraščio nepastovumą, 
kas laikraščiui ne į sveikatą. 
Prenumeratoriai pradėjo mažė
ti ir per tris metus taip suny
ko, kad liko tik vietos ir atmi
nimai. Petro Vileišio dalykai

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Viclory 126G
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blogėjo. Eidavo paskalas, kad
rusams karą su japonais pralo- 
šus už kasžin kokius Petro Vi
leišio pastatytus tiltus tapo ne
užmokėta. Jo mechaniškas fab
rikas (Vilniuje, Paltavinū No. 
55) .vis mažiau ir mažiau darbo 
gaudavo, žodžiu, visi reikalai 
ėjo blogyn.

Kartą prireikė spaustuvės 
darbininkams algas mokėti, o 
kasoje nė kapeikos. Darbinin
kai... žinai, darbininkai, dargi ne 
lietuviai,— užmokėk ir tiek. Bū
ga Petrelis šen, bėga ten, o pini
gų nė kapeikos. Ir galų gale 
pardavė vieną spaustuvės ma
šiną.

Beje, tuoj po spaudos leidimo, 
Petras Vileišis gražiausioje vie
toje Antkainio (šalę švento Pet
ro ir Povylo bažnyčios) nupirko 
žemės sklypelį ir pastatė kuo
ne puikiausiu ^stilium namus 
Vilniuje, į kuriuos persikėlė pats 
gyventi, perkėlė spaustuvę ir 
redakciją. Tuose namuose įtai
sė savo elektros gamintu va, iš
gręžė giliausią artezinį šulinį, 
iš kurio pravedė į visus namus 
vandentraukį, nešvarumams 
prašalinti padirbdino dar niekui 
Vilniuje nebuvusį biologiniu bū
du nešvarumų naikintuvą... Visi 
spėdavo, kad tie namai ir suėdę 
Petrą Vileišį. “Vilniaus žinias” 
pradėjo eiti iš rankų j rankas 
(keitėsi redaktoriai), kol galų 
gale atvyko rėdyti kun. Tumas. 
Bet jis neilgai tą jungą vilko. 
Sudarė tam tikrą bendrovę, į- 
steigė “Viltį”, ir “Vilniaus ži
nių” greitai nebeliko-- sustojo 
ėjusios, o vietoj jų ėjo du dien
raščiai : “Viltis” ir “Lietuvos 
žinios”, kurios ir šiandien te
beina.

Sustojus eiti “Vilniaus ži
nioms”, ir man, kaip korekto
riui, neliko kas veikti. Išėjau 
kuone verkdamas iš tos spaus
tuves, kurioje arti penkių mo
tų be pertraukos dirbau.

Paskutinį sykį Petrą Vileišį 
mačiau Vilniaus Apygardos teis
me. Jį teisė už išspausdinimą 
negeistino maskolių valdžiai 
straipsnelio. Jis mane liudinin
ku pridavė. Gręsė nemaža 
bausmė.’ Aš, kaip buvęs ko
rektorius, turėjau pasakyti ir 
pasakiau, kad redaktorius Pet
ras Vileišis visą to No. medžia
gą peržiūrėjęs ir •kaltinamą 
staipsnelį išbraukęs, bet aš, 
kaip korektorius, turėjai žiū
rėti, kad minėtas straps. ir iš 
teksto butų išmatas, ko aš, per 
neapsižiūrėjimą, nepadariau... 
Teisėjas mane teisme rusiškai 
išbarė ir pasitenkino tuomi, kad 
Petrui Vileišiui uždėjo 100 rub
lių pabaudos. Išeinant iš teis
mo man P. Vileišis atsisveikin
damas įspaude j delną popieriu
kų—30 rublių. Jis man dėkojo. 
Aš jam dėkojau. Atsisveikino- 
va...

Po karui, Seimo rūmų kori
doriuose kartą pamačiau Petrą 
Vileišį. Pasisveikinau. Pasisa
kiau kas esąs. Vos atsimena. 
Tai buvo paskutinis mano su 
Petru Vileišiu pasisveikinimas ir 
atsisveikinimas.

((jalas)



Trečiadienis, geg. 8, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III. 5

CHICAGO' 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos
; Lietuvių

Prohibicijos agentai 
naktiniai kliubai

ir Roseland
P. šiušių bankietas.

a-Suspenduotas prohibicijos 
gentas Williard Mogland. Kodėl? 
Agentas susipažinęs su p-ia Co- 
melia Anzalone. Važinėjęs su ja 
po teatrus, lankęs naktinius 
kliubus. Kada moteriškės vyras 
sužinojo apie tai ir pareikalavo 
Moglandą pasiaiškinti, tai Mog
land apskaldęs jam antausius ir 
padėjęs šaltojon. Mogland aiški
nosi, buk jis nežinojęs, kad mo
teriškė turinti vyrą. Pasižymi 
prohibicijos agentai.

Politikierius nuteisti 
ne lengva

Teisėjas Comerford pradėjo 
nagrinėjimą kaltinimų, buk lai
ke teismo keturių Morriso Elle- 
rio, miesto kontrolieriaus, “lei- 
tenantų”-politikierių kai ku
riems asmenims siūlyta 200 do
lerių, idant prisiimtų eiti jūrės 
pareigas ir, kaip džiurė, balsuo
tu už kaltinamųjų išteisinimą.

Gegužės 4 d. įvyko P. šiušių 
bankietas. Jį surengė Navarau- 
skienė ir Petrauskienė. Jom 
dviem prigelbėjo pažįstamos 
drauges. Kiek teko sužinoti, 
darbuotasi daug bankietui. Su
kvietė apie porą šimtų svečių. 
Sakoma, kad daug svečių neat
ėję, tfurie buvo nusipirkę tikie- 
tus. Muzika buvo gera. Muzi
kantai priiminėjo svečius mar
šu šiems įeinant į svetainę, ly
giai kaip kad Lietuvoje vese- 
liojc.

Svečiai, turėjusieji liaunesnes 
kojas, šoko, o kiti šnekučiavos 
apie bėgančius reikalus. Puoš
nioje svetainėje, girdžiant mu
zikantus grojant, svečiams lai
kas ėjo nenuobodžiai. Nuobo
desnis laikas gal buvo gaspadi- 
nėms, kol jos prirengė vakarie
nę porai šimtų svečių. Gaspa- 
dinės, prirengusios vakarienę, 
apdėjo stalus visokiais valgiais, 
ir gėlėmis. 'Rengėjos pakvietei

svečius prie vakarienės. Susė
dus svečiams prie vakarienės, 
nutylo šnekos tik žvangėjo lėk
štės; svečiai 'buvo gerame upe. 
Vakarieniaujant, p. Kenstavi- 
čienė pasakė 
P. šiušius už 
visuomenės, primine, 
bankietas P. šiušiams 
tas paminėjimui 40 melų am
žiaus sukaktuvių. Ačiavo sve
čiams už skaitlingą atsilanky
mą pagerbti visuomenės dar
buotojus. ’ P. šiušiai ačiavo už 
bankietų, žadėjo darbuotis ir 
ateityje.

P.
kalbą. Ji išgirti 
darbaviinos tarp 

Priminė, kad šis
i sureng-

Pranešimas
Amerikos piliečiai, kurie ren

giatės važiuoti Lietuvon su 
Naujiepų Ekskursija, malonė
kite atsilankyti į Naujienų ofi
są gegužės 7 d., 11 vai. ryte, tai 
mes pagelbėsime priduoti apli
kacijas dėl pasporto.

Amerikos pasipurtas kainuoja 
$10. Prie aplikacijos reikia 
priduoti du mažus paveikslėlius 
speciališkai padarytus dėl pas
porto. Naujienos.

Pataria dainuoti miške PranešimasDennis Hali, 41 metų; John 
Scanlan, 31 metų, ir Ernest 
Lyng-, 36 metų, turėjo stoti 

prieš šviesų teisėjo Burk veidą. LietUVOIl I 
Kaltintoju buvo policininkas Ro- ekskursija, malonėkite tuo- 
bert Taylor. jaus atsilankyti j Naujienų

—Už ką areštuoti vyrai? ofisų užsisakyti kambarius 
paklausė teisėjas policininko. ant ]aivo George Washing- 

—Jie dainavo atsakė šis. £on Dabar dar turime užė-
—Nėra nusižengimas — pa

reiškė teisėjas.
—Bet, jūsų malone, — tarė 

policininkas, — jie dainavo prie 
langų dirbtuvės adresu 2347 
Van Buren St. Ir dainavo taip 
nevykusiai, kad darbininkai prie 
varstotų palangėse negalėjo 
dirbti, kol mes nenuvedėme 
šiuos tris vyrus į šaltąją.

—Well tarė teisėjas rim-

P-uia Kenslavičienė pirmi
ninkavo; ji pasakė pati kalbą, 
paprašė kad ir kiti ką nors pa
sakytų. Nesi radus kalbėtojų, 
jį pakvietė viešnias padainuoti. 
Dainavo kelios viešnios po ke
letą dainelių. (Matyt, kad nors 
nekurtos jų ir senai iš Lietu
vos, bet vis nepamiršta lietuviš
kų dainelių; sudainavo viduti
niai. Smagu klausytis, kad lie
tuviškame parengime galima 
dar užgirsti lietuviškų dainelių.

Po vakarienes dar pasilinks-

mino svečiai ir skirstėsi namo 
gerame upe. -Bankietas tai ban
kietas, galima pagirti rengėjas 
ir gaspadines, kad jos taip gar- 
džkf vakarienę prirengė. Ką 
rengėjos įteikė P. šiušiams, ne
teko patirti. Buvęs.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.
---- O --

Įvairus Gydytojai

GYDO

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

nas žaizdas, ligas rectal

Graboriai*

Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Visi, kurie norite vnžiuo-; 
_ _________ j su “Naujienų”

tai susimąstęs — jie turėtų dai- pįetu

mę ir yra atlikę keli labai; 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa-: 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu, 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

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

BRONISLOVAS PETRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kcružS.s 5 dienų, 5 valandą 
vak., 1929 m., sulaukęs 13 m. 
amžiaus, gimęs kovo 30 d., 
1916 m., Cicero, III. Lanke 

•Šv. Antano ptirtmijos mokyklą. Paliko dideliame nuliudi- 
me motiną Valeriją po tėvais 
Svetikaitė, tėvų Pranciškų, 
brolį Stanislovų 10 m. ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1420 S. 50th Ct.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
geg. 8 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos 4 pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Pet
raitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PRANĖS
Palai-Bridgeport. — Draugystė

mintos Lietuvos susirinkimas ivyks 
gegužės 8 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių auditorijos svet., 3133 S. Hals
ted St. — Valdyba.

------- o-------
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So.tli Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė

nuoti miškuose. Byla išmesta iš 
teismo.

Reiškia, vyrai, dainuoti gali-, 
nors ir neturint operos bal- Įma, 

so.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. į 

F. Russell, šios savaitės biule-i 
tone duoda tokių patarimų:

Ar galėtumėt jus, prašomi,' 
duoti gerą aprašymą brangme- 
nių, kurtos jums priklauso? To- 

. kis aprašymas yra būtinai rei
kalingas, jeigu kas nors atsitik
iu su jomis.

Jeigu dingtų jūsų laikrodis, 
jeigu kas jį pavogtų, jus turė-l 
tumet pasakyti k policijai jo lu
kšto ir judėjimo numerį. Turė
kite su savimi knygutę, kurioj 
butų tokios žymės surašytos, 
kadangi jos yra didele pagalba 
žuvusioms dalykams surasti.

Visuomet bukite atsargus, kai 
patenkate minios sukurin. Su-I 
susegiokite savo ploščių. Nero
dykite pinigų tose vietose, ku
riose jaučiatės esantys svetimi. 
Rodyti pinigus tokiose vietose 
reiškia tiesiok kviesti piktadarį, 
jei jisai pasitaikytų ten, api
plėšti jus arba apvogti.

Saugokitės kiekvieno, kuris 
sukinėjasi apie jus arba stumia 
jus minioje. Kišenvagiai užtin
ka publikos brangmenes stum
dydami ją susigrūdimo vietose, 
čekių knygelė yra daug sau
giau nešiotis, ne kad didesnės 
sumos pinigų.

Kuomet jus užsnustate gatve-1 
karyje, elevatoriuje arba buse, 
jus pasidarote lengva auka ki
šenvagiui. Padėkite policijai ap-| 
saugoti Jus pasidabodami patys; 
save. Turėkite omenėje visą, 
laiką šiuos patarimus.

kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda deltų,

J. Lulevich 
, Lietuvis graborias 

ir balsamuotojag 
Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiem* reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
ty 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 piety ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba, 
r DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. L ACH AVICZ

■b

dideliame nuliudinie mo- 
Liudvinų. tėvų Benedikta, 

Benedikta 4 metu, bo- 
dėdes, tetas ir gimines.

atsisveikinimų.
liekame,

Brolis, Bobutę, 
Tetos ir Giminės.

ANDRIEJUS 
MASKOLIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 7 diena, 10 valančia 
ryte, 1929 m., sulaukęs 11 
mėnesiu amžiaus, gimęs a. a. 
Andriejus Chicago, III. Pa
liko 
tina 
brolį 
bute, 
Kūnas pašarvotas randasi 2348 
So. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 9 diena, 8 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Andriejaus Mas- 
koliuo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir

Nubudę
Tėvai, 
Dėdės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

VINCENTAS ŠLAUTER1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 6 d., T vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 32 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Šiau
lių apskr., Žarėnų parap., Se- 
moniškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 16 metu. Paliko dide
liame nuliudilne seserį Zuza
ną, švogerį Antanų Normai ir 
gimines, o Lietuvoj senų mo
tinėlę, brolį Aleksandrų ir dvi 
seseris: Antanina Maliorienę, 
Marijona Gaurušieiv* ir švoge- 
rius. Kūnas pašarvotas randa
si Mažeikio koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks suba’toj, 
gegužės 11 d.. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Vincento šlautc- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Sesuo, Švogeris ir Giminės

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

rranciskus J. Yanas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 7 d., 5 vai. ryte 1929 m., 

sulaukęs II metu amžiaus, gimęs Mažeikių apskr., Akmenės parap., 
Konteikių kaime. Amerikoj išgyveno 26 metus. Paliko dideliame 
nulįudime moterį - Agnieška, po tėvais Matulaitę, sunu Stanislova, 
dukterį Albinų, brolį Juozapų, brolienę Aleksandra, pusbrolį S. Ka- 
veckų, du švogerius — A. J. Mozgeij ir W. Balsį, dvi švogerkas— 
Petronėlę ir Julijonų ir gimines, o Lietuvoj tėvą Jonų ir seserį 
Onų. Kūnas pašarvotas randasi 2747 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, gegužės 10 d., 8 vai. ryte iš na
mu į Gimimo Paneles švenčiausios parapijos bažnyčia Marųuette 
Parke, kurioje atsibus gedulingos pamaldos ųz velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. v

Visi a. a. Franci.škaus J. Yano giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, Švogeriai, švogerkos ir Gimines 

I^iidotuvčbe patarjuupi graborius Eudeikis, tel. Yards 1/il.
■ M

VALANDOSi 
Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 10 

Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet 
Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL

r .- -- ------■JB?. ,"J * ' Jffl.T...'.........

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros Ir k< 
primena m: 

valgius
A. A. NORKUS,
750 West r*5

J 31st St.r

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

Praktikuoja 20 metai
K OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Ros. tel. Van Burcn 6858

DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 2OH 1570 Milwaukee Avė.
Tel. Brtin«wiclc 0624

Valandos: pancdSUaiB. Beredomis ir pStny-
čiomis 2—O vak,. Nedalioj pagal sutarimą.

Auburn Purk lIAspital. 451 W. 78th PI.
Tel. Radcliffe 1000 

Utarnlnkais, ketvertais ir subatomls 
11 v. ryto iki 0 v. vak.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampa* 18th St,

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Lietuvis Graboriu* h 
Bslaamuotojas

3314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
včse kuopigiausiai 
Beikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgančdin 
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chronišku ligų 

Ofisaa: 3102 S. Halsted St., Ckicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Office Boulevard 704^

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyveninio vieta
3323 South Halsted Street

Tel. BoulevarU 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

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

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nome visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie; 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag-, 
netic blanketa ir į 
tt. Moterim ir 
magmom patari 
mai dovanai.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos; 
veikimą. Didelė daugybė akių suga-: UK 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais1 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
* Phone Boulevard 6487 

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

Phone Lafayette 5820

J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullmąn 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

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 vakara

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenae 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark St* 
Ofiso Tol. Central 2978 

Namų Tel.' Hyde Park 8395

A. MONTVID, M.
1579 Milvraukee Avenue, Room
Kampas North Ava. ir Robey

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

Įvairus Gydytojai

209 
Št. 
vak.

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolnh 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-7 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam! šinoma* per 21 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* liga*
' vyru, moteni ir vaiku pastai naujau- y RUTKAUSKAS

A L Davidonis, M. D„ elektros prietaisus. Į
7 Ofisas ir Laboratorija:

4910 So. Michigan Avė. 1I25 W. 18th su netoli Morgan St.
-------- Valandos: nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

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

Rezidencija 6158 S. Talman
Tel. Prospect 3525.

apait šventadienio k ketvirtadienio kouth Shore
Phone Franklin* 2460

dė: MARGERIS DR. MAURICE KAHN Leonas S' MikelonisPhone Boulevard 8483 Telephone Yards 0994

Gydytojas ir Chirurgas
3421 ‘So. Halsted St.

Valandos: nuo '0 ii i 2 po pietų, 
nuo G iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 'diena, 2 iki 3 po niet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo JO iki 12 

Rez. Telephone l’*iza 3201

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

Phone Bnulc ard 3697 
8315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

v*

Prohibicijos agentai 
naktiniai kliubai

ir Roseland

svečius prie vakarienės. Susė
dus svečiams prie vakarienės, 
nutylo šnekos tik žvangėjo lėk
štės; svečiai buvo gerame upe. 
Vakarieniaujant, p. Kenstavi- 
čienė pasakė 
P. šiušius už 
visuomenes, 
bankietas P.
tas paminėjimui 40 metų am
žiaus sukaktuvių. Ačiavo sve
čiams už skaitlingą atsilanky
mų pagerbti visuomenės dar
buotojus. ’ P. šiušiai ačiavo už 
bankietų, žadėjo darbuotis ir 
ateityje-

kalbų. .Ii išgirė 
darbavimos tarp 

Priminė, kad šis 
šiušiams sureng-

a-Suspenduotas prohibicijos 
gentas Williard Mogland. Kodėl? 
Agentas susipažinęs su p-ia Co- 
melia Anzalone. Važinėjęs su ja 
po teatrus, lankęs naktinius 
kliubus. Kada moteriškės vyras 
sužinojo apie tai ir pareikalavo 
Moglandą pasiaiškinti, tai Mog
land apskaldęs jam antausius ir 
padėjęs šaltojon. Mogland aiški
nosi, buk jis nežinojęs, kad mo
teriškė turinti vyrą. Pasižymi 
prohibicijos agentai.

Politikierius nuteisti
ne lengva

P. šiušių bankietas.

Įvairus Gydytojaimino svečiai ir skirstėsi namo 
gerame upe. Bankietas tai ban
kietas, galima pagirti rengėjas 
ir gaspadines, kad jos taip gar
džiu vakarienę prirengė. Kų 
rengėjos įteikė P. šiušiams, ne
teko patirti. Buvęs.

P-nia Kenslavieienė pirmi- 
ninkąvgt ji pasakė pati kalbą, 
paprašė kad ir kiti ką nors pa
sakytų. Nesi radus kalbėtojų, 
jį pakvietė viešnias padainuoti. 
Dainavo kelios viešnios po ke
letą dainelių. Matyt, kad nors 
nekurtos jų ir senai iš Lietu
vos, bet vis nepamiršta lietuviš
kų dainelių; sudainavo viduti
niai. Smagu klausytis, kad lie
tuviškame parengime galima 
dar užgirsti lietuviškų dainelių.

Po vakarienės dar pasilinks-

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
----- O—

GYDO

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

nas žaizdas, ligas rectal

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS Dr. J. W. Beaudette-------O-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So.th' Halsted Street

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

Re*. 8201 South Wallace Street

M VIRBUI ASHLAND STATE BANKOPRANEŠIMAIGegužės 4 d. įvyko P. šiušių 
bankietas. Jį surengė Navarau- 
skienė ir Petrauskienė. Jom 
dviem prigelbėjo pažįstamos 
draugės- Kiek teko sužinoti, 
darbuotasi daug bankietui. Su
kvietė apie porą šimtų svečių. 
Sakoma, kad daug svečių ncat- 
ėję, kurie buvo nusipirkę tikie- 
tus. Muzika buvo gera. Muzi
kantai priiminėjo svečius mar
šu šiems įeinant į svetainę, ly
giai kaip kad Lietuvoje vese- 
lioje.

Svečiai, turėjusieji liaunesnes 
kojas, šoko, o kiti šnekučiavos 
apie bėgančius reikalus. Puoš
nioje svetainėje, girdžiant mu
zikantus grojant, svečiams lai
kas ėjo nenuobodžiai. Nuobo- 
desnis laikas gal buvo gaspadi- 
nėms, kol jAs prirengė vakarie
nę porai šimtų svečių. Gaspa- 
dinės, prirengusios vakarienę, 
apdėjo stalus visokiais valgiais 
ir gėlėmis. 'Rengėjos pakvietė

1800 So. Ashland Avė

Graboriai

Pranešimas
Phone Boulevard 4139

Bridgeport. — Draugyste Palai
mintos Lietuvos susirinkimas ivyks 
gegužės 8 d., 8 vai. vakare, Lietu
viu auditorijos svet., 3133 S. Hals
ted St. — Valdyba.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet
Telefonas Canal D464Phone Canal 6222PRANEŠIMAS 

Mano Ligoniams
Kad butų 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, 
r l>Ii. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

Muši patarnavimu 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrią.

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGALAmerikos piliečiai, k\rie ren- 
Sll 

Naujienų Ekskursija, malonė
kite atsilankyti į NaU'jien ofi
są gegužės 7 d., 11 vai. ryte\tai 

 

mes pagelibčsime priduoti apB- 
k a ei jas dėl pasporto.

Amerikos pasipertas kainuoja 
$10. Prie aplikacijos reikia 
priduoti du mažus paveikslėlius 
speciališkai padarytus dėl pas- 
porto. Naujienos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12
Rezidencija 6640 S. Maplevrood 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė

lei-

Pataria dainuoti miške Pranešimas

Naujienų ofisas atdaras'.

VINCENTAS ŠLAUTERISANDRIEJUS 
MASKOLIŪNAS

Teisėjas Comerford pradėjo 
nagrinėjimą kaltinimų, buk lai
ke teismo keturių Morriso Eile- 
rio, miesto kontrolieriaus,
tenantų”-politikierių kai ku
riems asmenims siūlyta 200 do
lerių, idant prisiimtų eiti jūrės 
pareigas ir, kaip džiurė, balsuo
tų už kaltinamųjų išteisinimą.

J. Lulevich 
Lietuvis uraborius 
ir balsamuotoja* 

Automobilių patarna
vimai teikiam* vi
sokiem* reikalam*. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai U? 
primena mamytė* s

valgiu*
A. A. NORKUS. ■*▼.
750 West

Daktare Constance
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

Praktikuoja 20 metai
K OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 1 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedSL nuo 10 iki 12 v. diena 

Pbone Midway 2880

Dennis Hali, 41 metų; John 
Scanlan, 31 metų, ir Ernos t 
Lyng, 36 metų, turėjo stoti 
prieš šviesų teisėjo Burk veidą. 
Kaltintoju buvo policininkas Ilo- 
bert Taylor.
' —Už ką areštuoti vyrai? 
paklausė teisėjas policininko.

—Jie dainavo atsakė šis.
—Nėra nusižengimas — pa

reiškė teisėjas.
—Bet, jūsų malone, — tarė

Visi, kurie norite važiuo- 
Lietuvon su “Naujienų”ti 

ekskursija, malonėkite tuo-| 
jaus atsilankyti j Naujienų! 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai, 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa-į

policininkas,-jie dainavo prie, liuosuoti> Vėliaus gal visai1 
langų dirbtuves adresu 2347 nebus galima gauti, O jeigu: 
Van Buren St. Ir dainavo taip ir gausime, gali nebūti tokie j 
nevykusiai, kad darbininkai prie parankus, 
varstotų palangėse negalėjo -- --
dirbti, kol i 
šiuos tris vyrus i šaltąją.

—Well — 1
tai susimąstęs — jie turėtų dai- pietų 
nuoli miškuose. Byla išmesta iš 
teismo.

Reiškia, vyrai, dainuoti gali
ma, nors ir neturint operos bal
so.

mes nenuvedeme kasdien nuo 8 vai. ryto iki:
■no i Solloin 1 1 _____ • I8 vai. vakaro. Nedėliomis1 
tarė teisėjas rim- nu0 9 vaj. ryį0 j va] p0 Į

BRONISLOVAS
Persiskyrė su 

gegužės 5 dieną, 
vak., 1929 m 
amžiaus, 
1916 m., Cicero, 111. Lanke 

•šv. Antano parapijos mokyk
lą. Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Valeriją Įpo tėvais 
Svetikaitė, tėvą Pranciškų, 
broli Stanislovą 10 m. ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1420 S. 50th Ct.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
geg. 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Pet
raitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. i 

F. Russell, šios savaitės biule-l 
tone duoda tokių patarimų:

Ar galėtumėt jus, prašomi, 
duoti gerą aprašymų brangme- 
nių, kurios jums priklauso? To- 

. kis aprašymas yra būtinai rei
kalingas, jeigu kas nors atsitik
tų SU jomis. j

Jeigu dingtų jūsų laikrodis,! 
jeigu kas jį pavogtų, jus turė
tumėt pasakyti v policijai, jo lu
kšto ir judėjimo numerį. Turė
kite su savimi knygutę, kurioj 
butų tokios žymės surašytos, 
kadangi jos yrą didelė pagalba 
žuvusiems dalykams surasti.

Visuomet bukite atsargus, kai 
patenkate minios sukurin. Su-f 
susegiokite savo ploščių. Nero-I 
dykite pinigų tose vietose, ku-į 
riose jaučiatės esantys svetimi. Į 
Rodyti pinigus tokiose vietose 
reiškia tiesiok kviesti piktadarį,' 
jei jisai pasitaikytų ten, api-j 
plėšti jus arba apvogti.

Saugokitės kiekvieno, kuris' 
sukinėjasi apie jus arba stūmiai 
jus minioje. Kišenvagiai užtin-l 
ka publikos brangmenes stum
dydami ją susigrūdimo vietose. 
Čekių knygelė yra daug sau
giau nešiotis, ne kad didesnės 
sumos pinigų.

Kuomet jus užsnustate gatve-1 
karyje, elevatoriuje arba buse, i 
jus pasidarote lengva auka ki
šenvagiui. Padėkite policijai ap» 
saugoti Jus pasidabodami patys’ 
save. Turėkite omenėje visų 
laikų šiuos patarimus.

kad pačios Naujienos 
vra naudingos. 
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto.

PETRAITIS 
šiuo pasauliu 

5 valandą 
sulaukęs 13 m. 

gimęs kovo 30 d., 
Cicero, III.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

\ Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

mm

Rcs. tel. Van Burcn 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sulte 20(1 1670 Mllwaukee Avė.
Tel. Brunewiclc 0624

Valandos: panpdfillain. seredomis ir pGtny- 
čiomis 2—9 vak.a Nedalioj pagal sutarimą.

Auburn l’ark IHfepital, 461 W. 78th PI. 
Tel. Radcliffe 1000 

Utarnlnkais, ketvergals ir subatomia 
v. ryto iki 0 v. vak.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfai 6852

Lietuvi* Graboriu* 1: 
Bahamuo to ja* 

*314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

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 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaiką ir visų chroniškų ligą

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

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

Advokatai

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima 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 į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vąl. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietą.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

D

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2869 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042^

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

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

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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

3265 So. Halsted St.
25 Metų Patyrimo

Pritaikyme akinių dėl visokių akiu

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
PulImpE 5950

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 6 d., 7 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 32 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Šiau
lių apskr., Žarėnų parap., Sc- 
moniškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 16 metų. Paliko dide
liame nuliuditne seserį Zuza
ną, švogeri Antanu Normai ir 
gimines, o Lietuvoj seną mo
tinėlę, broli Aleksandra ir dvi 
seseris: Antaniną Maliorienę, 
Marijona Gaurušien° ir švoge- 
rius. Kūnas pašarvotas randa
si Mažeikio koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks suba'toj, 
gegužės 11 d.. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Vincento šlaute- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Sesuo, švogeris ir Giminės

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

a.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 7 dieną, 10 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 11 
mėnesiu amžiaus, gimęs a. 
Andriejus Chicago, Iii.
liko dideliame nuliudime mo
tiną Liudviną. tėvą Benediktą, 
brolį Benediktą 4 metų, bo
butę, dėdės, tetas ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2348 
So. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 9 dieną, 8 -vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią*, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Andriejaus Mas
kolių© giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir

Nuliūdę
Tėvai,
Dėdės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

atsisveikinimą.
liekame,

Brolis, Bobute, 
Tetos ir Gimines.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuvės Akušerės

ŽMOGAUS 
AKIS ‘ 

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos, 
veikimą. Didelė daugybė akių suga-, D Iv 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius1 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tu praktikos.

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

OPTOMETRIST
* Phone Boulevard 6487 

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

Phone Lafayette 6820

J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

rranciskus J. Yanas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 7 d., 5 vai. ryte 1929 m., 

sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs Mažeikių apskr., Akmenės parap., 
Konteikių kaime. Amerikoj išgyveno 26 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį - Agniešką, po tėvais Matulaitę, sūnų Stanislovą, 
(lukteri Albiną, brolį Juozapą, brolienę Aleksandra, pusbrolį S. Ka- 
vecką, du švogerius — A. J. Mozgerj ir W. Balsį, dvi švogerkas— 
Petronėle ir Julijoną ir gimines, o Lietuvoj tėvą Joną ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas randasi 2717 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, gegužės 10 d., 8 vai. ryte iš na
mu į Gimimo Paneles švenčiausios parapijos bažnyčią Miuųuette 
Parke, kurioje atsibus gedulingos pamaldos ųž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines. v

Visi a. a. Eranciškaus J. Yano gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, švogeriai, švogerkos ir Giminės 

l^iidutuvt . i patari; tuj,i ^raboriup Eudeikis, tel. \aids 1/41.
M

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metą kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
' I

Gydytojas ir Chirurgas 
3147/S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

i DR. M. T. ŠTRIKOL
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980

Valandoą 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washingtbn Street 

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

Namų Tel.* Hyde Park 3395

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue,
Kampas North Ava. ir

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

Namą telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

{vairus Gydytojai

Room
Robcy

209 
Št. 
vak.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* liga*

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randoloh 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-7 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- V W RUTKAI1SKA9 sius metodus X-Ray ir kitokiu* V
ADVUKAlAb

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

Rezidencija 6158 S. Talman A<c
Tel, Prospect 3525.

' elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

1925 W. 18th SU netoli Morgan St 
Valandos: nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk
apart šventadienio k ketvirtadienio SouthShore 2288 ar Randolph 6800

Phone Franklin 2460

dr.MARGERIS DR. MAURICE K AHA Leonils S- MikeIonis
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12'diena, 2 iki 8 po piet.
7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki L2 į 

Rez. Teleplionc ITaza 3201

Phone Boulevard 8483 Telephone Yards 0994

K

Gydytojas ir Chirurgas
3421 'So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 pu pietą, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Pitone iP'iilt" 'id 3697
B315 So. ilabsted Slieet i



I

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Automoiblius šuva 
žinėjo lietuvi

Prašo brolius ir gimines 
atsišaukti

Sekmadienį apie 5 vai. po pie
tų automobilis sužeidė Juozą 
Varanauskj (Joe Warenask) 
Halsted gatvėje. Varanauskas 
gyveno pas p. Petrą Gedeiko, 
1606 S. Halsted st.

Sužeistas Varanauskas buvo 
nugabentas į County Hospital. 
Chicagoj gyvena jo broliai ir 
giminės. Kadangi nežinomi jų 
adresai, tai šiuo prašoma pra
nešti sužeistojo broliams ir gi
minėms apie nelaimę arba jie 
patys prašomi atsišaukti į p. 
Gedeiko nurodytu aukščiau 
resu.

aa-

18-ta Gatvė
Kelnes paliko; pinigus pasiėmė

Adresu 1726 S. Halsted st. 
yra lietuvio “Volga Chile Par- 
lor”, o greta barbernė, kuri pri-

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

klauso p. Petrui Papeniu i.
Naktį iš pirmadienio į antra

dienį per langą namo šone isi- 
piršo vidun j Chili Parlorį ne
prašyti svečiai.

Na, ir ėmė šeimininkauti. Iš
vartė viską, išmėtė. Kada ant 
rytojaus šeimininkai atėjo į par
lorį, tai jis išrodė, kaip pergy
venęs bolševikišką revoliuciją. 
Bet pasipelnyti “svečiai” pasi
pelnė nedaug — virš penkių do
lerių, kurie buvo palikti parlory 
kaip maina.

Mažai pešę parlory, “svečiai” 
arba vagiliai įsi piršo į Petro La
peli io barbernę. Barbernėj mie
gojo patsai savininkas. Matyti, 
kad aniuolas saigas tvirtai lai
kė jį savo prieglobsty. Vagiliai 
šeimininkau ja, o savininkas nrie- 
ga. Vagiliai apžiūri jo drabužius, 
o savininkas saldžiai sapnuoja. 
Pasiima pagalios vagiliai jo kel
nes. Išneša jas į Chili parlorį. 
Čia išima iš jų žiedą ir pinigus, 
kurie jose buvo — kokios 30 
dolerių. Dabar žiūrėkit žie
das buvo vertės $18—$20; pi
nigų rasta apie $30'. Gražus pel
nas nakties paukščiams.

Well, prašvito aušra. Pabudo 
paukščiai ir žmonės. įeina šei
mininkai savo Chili parlorin. Gi 
kelnės ant grindžių. Kieno? Ko
kiu budti jos čia atsirado? Pa
sirodo barberio veidas per duris. 
“Kelnės dingo”, sako jis. “Ar 
ne tos — ve?” klausia barberio 
rodydami rastas kelnes parlory.

—Mano — sako barberis. — 
Kaip jos čia atsibaladojo?

Bet pamatęs betvarkę parlo
ry ir neberadęs žiedo ir pinigų, 
suprato, kad ne pačios, ne savo 
valia jos atsidūrė kitam kamba
ry, ale buvo atneštos, ir atnešė 
nakties paukščiai, kurie įsipiršo 
vidun ir išlindo laukan per lan
gą. —Rep.

JOE SMILGIS

Malevo- 
laisy- 

autoino-
Avė.

Pirmos Pirmos klesos 
jimas. Geriausias 
mas. Musų pataisytas 
bilius išrodys kaip 

4642 So. W 
Tel. Lafayette

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevmterj

CLASSIFIED ADS
Mokyklos 

Educational
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos
FEDERAL AUTO ĖNGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygyedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lų. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskoloa
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bes. Phone Midway 2216 
Office Normai 4100

se-

BIZNIO VLADISLOVAS
WAITIEKUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS IrI
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

i REIKALINGAS dunokepys paty
ręs juoda ir baltą duoną kepti. Ge
ram darbininkui gera mokestis. At
sišaukite, 925 — 8th St. Waukegan, 
Illinois.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė, iš prie
žasties ligos šeiminoje, 2239 W. 
18th Place.

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. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo 
bų. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633 

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

dar-

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 

1 morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

f£ELBERG BROS,

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, 147 ir Ridgeland Avė., Mc- 
Kinley Park, III. Tel, Blue Island 
689 Y J

Exchange—Mainai
’^^LALnV^IU^
su 3 lotais i štoriuką arba auto
mobilių. J, Janulavge, 3227 Auburn 
avė. v'

co. Room 607
192 N. Clark St

Help VVanted—F'emale

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę, guolis 
ir valgis ant vietos, gali būt ir se
nas vyras. Duris 34. 917 E. 55th St. 
2 blokai nuo Cottage Grove j rytus.

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novėje buriavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus ? 
ir dreba? 
poti tapo 
o kiti net
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra 
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25. 
NAUJIENOS

1739'S. Halsted St. 
Chicago, III.

Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

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

6959 So. Halsted St
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popie ravima s

Visokios rūšies medžio 
baigimas

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

FURNITURE

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

nepa COHEN BROS. 
1401—9 So. Halsted St. 

Canal 0300 
Visokeriopi namų rakandai; 

parduodame pigiausia.

GARAGES

mes

DVI KNYGOS
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

PATENT ATTORNEYS
B.^PELECHOWicZ

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, .išradimai
visokios rųšies.

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

Lackavvana 6461

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos.1 

Pamatyk šitų vietų, nes kas tą vie
tų 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.

State 5048 arba 7275
Klausk

STANKUS

REIKIA šeimynų dirbti cukrinių 
'burokų laukuose Wisconsine. Gera 
alga mokama, dykai renda ir trans- 
portacija. Steve Sijak, darbo supe
rintendentas, 1339 N. Ashland Avo

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Generališki kontraktoriai .ir 
budavotojai. Pertaisom visokios

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA į restoranų veiter- 
kn' ir virėja-jas. Nereikia dirbti 
šventadieniais. 1527 S. State St.

For Rent

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 

- fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor, Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.

RENDAI 6 kambarių fialas 
ant biznio streęto; gali būt ir j 
ofisui tinkama vieta dėl dak
taro, dentisto ar advokato. Tirš
tai apgyventa vieta, šaukit:

Lafayette 9244 ar 5313

Real Estate For Sale
Nam ai - žemė Par d ay i m u i_____

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui 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

Radios

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

rusies namus; pakeliame funda-. 2 §motu seklyčios Setai eahraatviiia nod ncrncmentus, šalygatvius, padlagas,;
muro
karų
pilnai

darbas visokios pušies, 2 i 
mūrinis garažas už $5951 
užbaigtas.

$59.00
musų dirbtuvėj sulig ju- 
nurodymais ir reikalavi- 

Apsilankykit musų naujame
Kedzie 8908

Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak. ■

Padaryti 
sų pačių 
mais.
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
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. Western 
Avė., Chicago, III. Hendock 9140.

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

----- o-----
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

EXPERTŲ TAISYMAS 
Pertaisymas motorų, clutch ir KETURIŲ kambariu rakandai. 

Parduosiu pigiai 
iš priežasties išvažiavimo iš miesto. 
Kreipkitės kasdie ir vakarais. 1949

differential; taisomi bodies. Vi- 
sas darbas garantuotas. Išmo-! 
kėjimais, jei norima. Visada at-;w> 19th st” basementas’ priekio. 
dara. 4545 N. Crawford avė.
Irving 8178.

PIANAI $25 ir aukščiau. — gro- 
1‘ikliai ir upright.

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

TURIU parduoti savo $800.00 
grojiklį pianų už $110.00 
Suolelis, roiiai ir kabinetas.
Cowin, 6136 S. Halsted St.. Ist fl.

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

J. W. H.OUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

cash.
M r.

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbų, ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Personai
Asmenų Ieško- ------ -- ----- ---

IŠMOKINSIU groti tenor gitara
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % I sankrovas i išimtinai 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

PAJIEŠKAU Chicagoje gyvenan- 
1 čio Martyno Varkulevičiaus 55-60 
m. amžiaus. Maloniai prašau ži
nančių pranešti jo adresą Adolpinai 

PORČIAI —■ GARAŽAI ■ Zajenčauskienei, Knrlėnų paštas, 
Remodeliavimas namų. Pirkite da- j ,jietuva- 

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

Tel. Berkshire 1321 
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

9 GROJ1KLIA1 PIANAI 
$75—$125

Mes pavertėm 23 pianų ir 8 radio 
‘ . i radio sankro

vas. Visi buvusi stake pianai, nie
ku rie nauji, niekurie vartoti tik 
demonstravimui, tapo perkelti i šių 
sankrova greitam pardavimui. $75 

Atda- 
iš-

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių,' “octagon” bungalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Mihvaukee Avė. 
Nc\vcastle 3136.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Financial
Finansai-Paskoloa

Morgi&ai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted SL

—$125 nupirks gerų pianų, 
ra iki 9 vai. kiekvienų vakarų, 
ėmus nedėldienius.

GULBRANSEN, 
2322 W. Madison St.

•28 
•2'5’ 
’20 
’2U

■27 
’2» 
’26 
’28

Automobiles
Hu<1rod Broutfham—custom ouilt
Chandler coach ---------------------- i
late Hudeon coach ....... ... ......... !
Stearns-Knight—Broughain, nau

ji tairai .................................. -....... !
lludeon Broughain, geram etovy
E«8OX ...........    I
Dodge Sodan------------------------------ !
Pontiac Coupe .............    (
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Triaiigle 9330

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 3(7x125. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
ši namą. Kaina $5.000. M. B. 
Caldvvell, 5117 Mihvaukee avė.

$796 
$306 
$205

$305 
$406 
$550 
$175
$450

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: Sappininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

Paskolos suteikiama; 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

SASH AND DOORS

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori 'būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
j 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 pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

ALBERT J. ANTHONY 
3129. W. 39th Place 

Lafayette 4789
Durys, storm, sash, gardžiai, siete

liai, etc.

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

Drexel 2696.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 801

Rush and Ohio Sts.

ra-
pa- 
ne-1 PRANEŠIMAS

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOF 
SALES, 

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

CHICAGOS didžiausia sank- 
: rova vartotų garinių ir šiltu 
i vandeniu šildomų katilų ir ra-

reikalauju 10 vyry nuo 25 iki i diatorių, garantuotų kaip nauji, 
metii amžiaus. run būti apsi- . , ,

SEWING MACHINES
WM. ROCHE

4251 Cottage Grove 
Oakland 1867

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

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

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1838 Roosevelt Rd. 
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Ąbelnas 
iškabų kontraktorius. *

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

50 metų amžiaus.
gyvenę Chicagoj, arba ''Chicagos 
apielinkėse. čystas darbas ir ge
ras uždarbis. Galima padaryti 
$50 į savaite ir daugiau. Gera pro
ga išsimokyti gera profesijų į trum
pų laikų.
' Atsilankykite pas

WM. H. NOVICK, 
A. G. BRIGGS & CO.

1203 W. 79 St.

REIKALINGAS jaunas vyras 
dirbti mail order ištaigoj. Darbas 
namie. Turi turėti gražų raštų. Rei
kalingas investmentas, John Fisher, 
815 Bissell St.

T I R E S

Mes ir sudedam, jeigu norite.
Aprokavimas dovanai
Wellington 8941.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata

lijų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

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

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

Mes paskolinsime jtfms pinigų 

$100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

REIKALINGAS t senyvas žmogus 
dirbti i restaurantų, turi suprasti 
apie kuknios darbų, Republic 0243.

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

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

PAVYZDINGI NAMAI

2248 W. 72nd St., 5 kambarių mū
rinė bungalow; visos moderniškiau
sios ypatybės. $1,000 įmokėti, $75 
kas mėncsj. Pamatykite patys.

THOMAS M. RYAN, 
Central 2384

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATŲ
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St., 
. Stewart 1771-4005

TIK PAMATYK. Nupirksi 2 
cottages $1,800, kiekvienų. Kreipki
tės greitai 3814 Wallace St. Boule
vard 9307.

BARGENAS, tokių progų mažai 
pasitaiko; esu priverstas parduoti 

Šauk greitu laiku, mūrinis 5 kambarių 
bungalow. 3624 W. 65th Place.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2811.

Geras bargenas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKSINĖ PROGA. Parduosiu 
bučernę ir grosemę už pirmų pa-. 
siūlymų iš priežasties nesutikimo 
šeimynoje. Gera proga padaryti 
pinigų, 828 W. 31 St.

5 kambarių cottage, 3 kambariai 
viŠkose, be to 4 dideli lotai, uobe- 
lės, ( gružių medžiai, 170 vynuogių 
kelmų, visokios rūšies vaisinių me
džių. Pusė bloko nuo 63 gt. gat- 
vekarių. Kaina $7,500.

J. N. ZEWERT CO.
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313—9244

GROSERNĖ ir delikatesen biznis 
j per ilgus laikus išdirbtas. Parduo- 

REIKALINGA darbininkų dirbti siu iš /priežasties išvažiavimo i Lie-
skudurų šapoj. I. Sandler, 2457 So. tuvų. 3855 Wentworth Avė.
Loomis St. I -- - ----------------------------------------------

PARDAVIMUI ar išmainymui 5 
kambarių namas, furnas Šiluma; pi
giai. 15 E. 99th Place.

VYRAI su trokais ar trokai ir Ice Cream parlor fixtures su so- PARDUOSIU arba mainvRiu ant 
treneriais, irenirti tolimam krovi- da fountain aukštos rūšies. PąMuo-1 buč n5 RroRernės, lotu, ' saliuno 

. „.‘1 rL auto",ob'1'- 5206 S- arba automobili,, medini narna. 2
tiaist -d b ._____________________. flatai 6—5 kambariai ir storas, 2

i , karų garažas. Priežastis pardavimo
PARSIDUODA Barber Shop, sužinosit ant virtos. Kreipkitės grei- 

greitu laiku, priežastis, važiuoju į tai.
Lietuva, 3344 S. Halsted St. 6002 S. Sangamon Street

nių vežimui.
Kreipkitės į

AMERICAN MOTORIZED 
TRANSPORT.

360 E. Austin Avė.




