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Lietuvos Naujienosi sa
lą atšiaurės vandenyneKatalikai pralaimė- Dar du “Rote Fahne’

redaktoriai paliko 
komunistu partija

jo kovą prieš, kitas 
tikybas Italijoje

Valdžia, duodama privilegijų 
katalikų bažnyčiai, kartu pri- 
pažirta laisvę ir kitiems kul- • 
tams

ROMA, geg. 9. — Specialė 
deputatų rūmų komisija paskel
bė raportą 4 keturiais Įstatymų 
projektais konkordatui ir La- 1 
lerano sutarčiai vykdyti.

Nežiūrint stiprios katalikų 
fundamentalistų opozicijos įsta
tymo projekto punktui, kuriuo 
oficialiai pripažįstami ir ne k a- . 
tulikų kultai (tikėjimai), komi-! 
sijos raportas parodo aiškiai, ! 
kad Italijos valdžia yra nusista- SIS 
Čius patikrinti laisvę visoms ti
kyboms, kurios tik nėra žalin
gos visuomenės tvarkai ir do
rovei. Raporte sakoma, kad 
“Romos katalikų bažnyčia, ei
nant kūnkonhtu, naudojas pri
vilegijuota padėtim, tačiau val
stybė neatsižada religijų laisvės 
piincipo, kuris visados pasilie
ka pilnai respektuojamas.. Ro
mos kataliku bažnyčiai suteik
ta privilegija neturi ne kiek 
skausti visų kitų piliečių lygy
bės prieš įstatymą, nežiūrint 
kokį tikėjimą jie išpažįsta.”

Katalikų fundamentai i s t a i 
ypačiai buvo priešingi įstatyme 
projekto frazei, kuri ske'bia, 
kad ne Romos katalikų tikėji
mai yra “autorizuojami” Itali
joj-

Jie reikalavo, kad vietoj 
lorizuojami” butų pasakyta 
leruojami,” vailinas, .tik 
kenčiami.” 
u.

OSLO, Norvegija, geg. 9. — 
Karališka proklamacija, Norve
gija formaliai aneksavo mažiu
kę Jan Mayen salą atšiaurės, 
vandenyne, pusiaukelėj tarp

i Islandijos ir Špicbergeno.
[Jan Mayen sala yra 31 my-j 

; lių ilgumo ir 9 mylias platumoj 
plačiausioj savo vietoj. Ji bu-1 
vo Henry Hudsono atrasta 1607 Į 
metais.

Smerkia komunistus dėl išpro- 
ptr Gegužinę demonstraciją 
Berlyne

Lietuvos Matininkų ir Paskutinis
Kulturtechnikų su

važiavimas

kauniškės
“konkės” kursas

KAUNAS. — Balandžio mėn.
7 dieną užsibaigė Lietuvos Ma-

Be 
vyriausiojo Vokiečių komunis
tų parlijc ; organo “Rote Fah
ne” redaktoriaus, Frilzo Kelle- 
rio, iš komunistų partijos pasi
traukė dar du lo palies organo 

_ • * • v redaktoriai, Karo ir Rabold.
mejo bylą prieš ang- Kaip kad vyriausias redaktorius, 

ji; išstojo iš partijos, pasmerk- 
■ lan'.i kr-minališką komunistų 
taki ką Gegužes pirmosios de- 

imor.s rrcijese, per kurias dvi- 
doš'nil septyni darbininkai bu
vo užmušti ir 168 sužaloti.
Komunistų tarybas narys metė 

. komunistus

KAUNAS. [LŽ] Balandžio 
17 dienos rytą budresnioji mie
sto gyventojai buvo nustebinti 

. Keli jos 
vagonai ramiai sau riedėjo hė-

Kompanija pralai

liakasių uniją
FORT SMITU, Ark., geg. 9.
.Ilga, dešimtį melų trauku-
Pennsylvania Mining kom-

*panijes byla prieš angliakasių 
j United Mine Workels of Ame
rica uniją pasibaigė kompani
jos pralaimėjimu.

Kasyklų kompanija skundė 
angliakasių uniją dėl padarytų 
jai kasyklų darbininkų streiku 
nuostolių, savo skundą rengia
ma žinomu Shermano Įstatymu 
prieš t rustus.

Byla buvo du kartu vietos 
federalinio dislriklo teismo iš- 'uosius draugus, 
spręsta ne kompanijos naudai
ir abudu kartu apeliuota Į Jung- ČechoslOVaku aeropla- 
tinių Valstybių Apeliacijų tę s- naS nukrito; 3 UŽSimuŠė 
mą. Nelaimėjus, kompanija 
kreipėsi i J. V. Aukščiausį teis
mą, bet ir ten nieko nepešė.

pasi
nis to
tą ry- 
slrai-

Iš komunistų partijos 
traukė taipjau komunistų 
vas Duesseldorfo miesto 
č;oj. Spaudoj jis paskelbė 
spnį, kuriame jis parodo, kad 
komunistų partija pavartojus

KASSEL, Vokietija 
Pasažierinis <

ic-roplanas skridęs iš Prahos

Maksim. Gorky atsi- ■ į 12 1' pS S
sakė rūpintis Irockiu lūs nuo Kasselio? Užsimušė pi- 

ar‘ ----------- įlotas, mechanikas ir vienas pa-
^°' MASKVA, geg. 9. — Gauta 1 suflerius. 
Pa‘ žinių, kad 'Trockis, buvęs vie-! 

nas vyriausių sovietijos vadų . 
ir karo komisaras, iš savo trė
mimo Konstantinopoly kreipė-1 

Mokslininkai stebėjo vi- si į Italijoje gyvenantį Maksi-1 
sišką saulės aptemimą mą Gorkį, prašydamas, kad pa- 

FilipinUOSe staras'is pasirūpintų gauti jam,
 Trockini, 1

MANILA, Filipinai, geg. 9.— mą apsigyventi Korfų 
Filipinų salose šiandie buvo Gorky belgr visai c 
įvvkęs visiškas saulės aptemi- i n°rs daryti. t 5 * * Imas — pirmą kartą per 3001 
metų. Saulė pradėjo temti kaip 
2:07 |x> pietų, visiško aptemi-j 
mo pasiekė 3:39, o paskutine 
(aptemimo fazė pasibaigė 4:40 
po pietų.

Aptemimas buvo matomas 1
didesnėj Indų vandenyno daly, Kanclerius 
Sumatroj, Siame, 
se, Filipinuose ir 
rniojo vandenyno daly.

Aptemimo stebėti Į Filipinų j 
salas buvo atvykę mokslininkai 
aklronomai iš Kumpos ir Ame
rikos.

liniukų ir Kullurteclinikų są- “kenkęs“ atgijimu, 
i jungos metinis narių suvažiavi-
I mas. |
, ti: žemės reformos departamen
to direktorius inž. Chmieliaus-
kas, Panevėžio aps. Žemės tvar
kytojas Galvydis, matininkas 
revizorius Liutkevičius, mati-

Į sąjungos valdybę išrink- Į«ia.is, lyg visai jų nieks nebu-
tų “laidojęs.”

Jau prasidėjo spėliojimai: gir
di, “konkė” ir toliau vaikščios, 
nes be jos labai esą neparanku 
biednuomenei ir studentams, 

ninkas Gūžys ir kulturtecbni- kurie tai pusmaiši bulvių, tai 
komi-1 P°>*ą kepalų duonos už 20 cen- 

Bu- tų galėdavo nusigabenti butan, 
o lurgun kaimų moterys vežė
si kiaušinius, sviestą, sūrius ir 
kitką.

Bet spėliojimai neturėjo pa
grindo. Mat, per pabaigtuvių 
ceremonijas vagonai buvo nu
vežti iki rotušės, iš kur juos 
reikėjo grąžinti stot i n Gedimi
no gal. Dieną buvo bijoma 
vožti, kad kas nors nepadary- 

užpuolimo,” todėl vagonus 
teko grąžinti rytą 5 vai., kada

kas Nistelis. Į revizijos 
j siją matininkai: Bare.iša, 
čius ir Matukas.

Kadangi suvažiavimas šven
tė savo sąjungos 10 metų jubi
liejų, tai tą progą buvo suruoš
ti Lietuvos viešbučio salėse pie
tus , kuriuos atsilankė Žemės 
ūkio minisleris Aleksa, Dani- 
lauskas, buvusis žemės tvarky
mo depart. direktorius inž. Rač
kauskas, dabartinis direktorius , įu 

inž. Bačelis, inž. Dirmantas ir , ' į vvnv i iii j v 
visi buvusieji sąjungos P'™'-| daug kas dar'miegojo.

Chicago. — Irene Pavloska, operos dainininkė, kuri pa- "ll,ka1' 
skelbė bankrutą. Skolų ji turi $11,674, o asmeniško turto 
beveik nieko.

(Atlantic and Pacific Pholtfl

Antradienį, “konkės” 32 ar
kliai parduoti iš varžytinių už 
10,000 litų. Nupirko arklių pir
klys p. šeinas.KLAIPĖDOS laivų f i r m a 

“ISichvvedersky” šiomis dienomis 
urio nuo- 

ilali.nė stovėjimo viola buvo ()s- 
i lo uostas. Šiuo metu laivas jau 
j yra atplaukęs i Klaipėdą. Pa
keitus laivo vardą ir vėliavą, 
jis greit išeis į jurą, 'lai gana 
didelis 1,450 tonų laivas. Jo

Kataliku bažn y č i a Anglijos liberalu at- !si8ii° aau« laiva' kl!ri9, i >• j -b a • • laime stovėjimo viela bu
čichosi^akų Meksikoj nori taikos

Vienuolė Concepcija iš
siųsta į baudžiamas 

salas
MEKSIKOS MIESTAS, geg.

Italijos valdžios leidi- j 9. — Vienuolė Concepcija Ace- 
saloj J vedo de ia Llala, kartu su sep- 

atsisakė ką į tyniasdešiml trimis kitais ka-

Austrų kancleriaus 
pranešimas parla

mente
VIENA, Austrija, geg. 9. 

StreeruAvitz
Indo-Kinuu- paskelbė parlamente savo [ 

r rytinėj Ra- tinį programą, prižadėdamas 
daryti reformų žemės ūky ir 
pramonėj ir auklėti draugingu- ’ 
mą su Austrijos kaimynais.

Jiniais, vakar lapo išgabenta į 
.'baudžiamąją koloniją Trijų Ma
rijų salose, Ramiajame vande-

I nvne.
I v

Vienuolė Concepcija, kuri! 
■buvo kaltinama kaip išrinkto 
i Meksikos prezidento gen. Alva- 
I ro Obregono nužudymo dalinin- 

vakar ^ė, teisino buvo n u b a u s t a 
nuli, dviem dešimtim metų kalėjimo.

Francuzų garlaivis 
šaukiasi pagalbos

su valdžia
stovas pereina Į 
Darbo partiją

Per gaisrą Medingė
nuose sudegė 3 vaikai

BANDITAS SULAIKĖ CHICA 
COS TRAUKINI

SANTIAGO, Čilė, geg. 9.
F*ra nenašų t»a elr« i-v.is. “Siaint An
dre” E-evieliu šaukiasi pagalbos.

' Esąs garlaivio propeleris šulu-
I MEKSIKOS MIESTAS, geg,įžfs- Nelailll&i vieton išplaukė 

du Čilės laivyno laivai. '

i Meksikos maistini

puolė traukinį

RIVĘRSIDE, Cal., geg. 9. — 
Ginkluotas ir kaukėtas banditas 
praeitą naktį klastingu bildu 
sustabdė čia greitąjį Los Ange- 
les-Chicago 
vuojamame 
pasažieriu, 
tik $25.

t raukinį ir o'bser- 
vagone apiplėšė du 
laimėjęs betgi viso

ORH

MASKVA, geg. 9. — Prane
ša, kad Chalce, Gomelio apy
gardoj, prigėrė devynios mer
gaitės, išplaukusios valtimi pa- 

šANIOHAJt S, Kinai, geg. 9. įvažinėti. Nelaimė atsitiko jų
— Tautinė Kinų valdžia koman-į va^*a‘ apvirtus, 
diravo aštuonis garlaivius tran-i ’
sportuoti kareivius į Kantoną, i 14 darbininkų prigėrė 
kur jie padėtų kovoti prieš Ku-! jų valčiai apvirtus 
augsi maištininkus. i -----------

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

Didėjąs debesiuotumas; apie 
vakarą gali būt lietaus; nedide
lė temperatūros atmaina; lengvi 
ir vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 45° ir 54° F.

šiandie saulė teka 5:3b, lei
džiasi 7:57. Mėnuo leidžiasi 9:42 
vakaro.

9. — Meksikos maistininkų ban
da vakar puolė atėjusį į La 

Jalisco valstijoj, trauki-Barčo, 
nį, bet buvo federalinės kariuo
menės dalies nuvyti.

9 mergaitės prigėrė 
valčiai apvirtus

Kinų valdžia siunčia 
pagalbų Kantonui

NEGRAS PASMERKTAS MIR 
TI ELEKTROS KĖDĖJ

■LINDEN, Ala., geg. 8.—Tei
smas ciax pasmerkė mirti elek
tros kėdėj negrą Edgarą Harri- 
są, rastą kaltą dėl nukovimo 
pašto skyriaus viršininko J. R. 
Mosso.

Antro negro, Jud Browno, 
kaltinamo kaip tos pat žmogžu
dy bes dalyvį, byla dar tebetar
doma.

MEKSIKOS MIESTAS geg. 9.
Arkivyskupas Ruiz y Elo- liniuose rateliuose čia padare 

ros, vienas katalikų bažnyčios i sensacijos žinia, kad žinomas 
Meksikoj vadų, išleido prane- lieralų atstovas A. Randeli pa
šinui, kuriuo jis faktiškai kvie-. sitraukia iš liberalų partijos ir 
čia pradėti pasitarimus dėl lai- pareiškė noro Įstoti į Darbo’ 
kos tarp Meksikos valdžios ir partiją.
katalikų bažnyčios. Bandeli ir dabar buvo pasta-1

Meksikos prazidentas Portes tylas kandidatu į parlamentą,' 
Gil, atsiliepdamas į arkivysku- kurio rinkimai įvyks šj 
po pareiškimą, pasakė, kad jis sį, bet savo kandidatūrą 
esąs kiekvieną valandą pasiren-1 traukė. Lloyd George’o 
gęs kalbėtis su katalikų bažny- jai teks jo vieloj rasti 
čios atstovais dėl sudarymo ge- kandidatas.
resnių santykių. j ' -----------------

Geležinkelių klerkai 
reikalaus 6 vaL, 6 

dienų darbo
SPOKANE, Wash., geg. 9A- 

BrotherhoOd of Raikvay. Clerks 
žada reikalauti, kad geleži n ke- 

še- 
še-šių valandų darbo diena ir 

šių dienų darbo savaitė.

šiomis dieno-KAUNAS.
mis Medingėnų bažnytkaimy, 
Žarėnų valse, kilo gaisras. Su- 

Tai? pa"! iš" Klaipėdos r'eiikūma lle8f Trolilės Jacevičienės gyve- 
j la namasis namas, kuriame gyve-

__________ į no nuomininkas J. Glolkauskas, 
j____________________________ : ir kiti trobesiai.
Kantonas gali butLLiapsn?se be,,urt0 au<lcgė 3

• j • __ _______ ' (notkausko vaikai: Vincas —
) mt. ir duktė

Anlonina — 9 metų, amžiaus. 
Savininkams padaryta nuo

stolių pinigais per 10,000 litų.
Kol atvyko gaisrininkai ir su- 

KANTONAS, Kinai, geg. 9. j Lfgo minia gesintojų, ugnis per- 
!— Puolantieji kuangsiečiai ar-Įsimetė ant gretimai buvusių ki- 

Voldemaro giminaitis i tinas į miestą iš trijų pusių, 
j— ---------- i ..j i • [labai gali

LONDONAS, geg. 9. Poli 
rateliuose

mėne-

kitas

dar gyvas, bet kri- 
tingoj padėty

RYGA, geg. 9. — Iš Kauno 
praneša, kad pirmykštė žinia 
apie sužaloto per atentatą prem
jero Voldemaro giminaičio mir
tį esanti klaidinga. Vaikas dar 
esąs gyvas, nors j(\ padėtis 
esanti kritinga.

, .... ! Suėmė garlaivy 600 bu- Sako, Meksikos sukilė
lių vadas gen. Escobar 

pabėgęs į Kanadą
LOS ANGELES, Cal., geg. 

9. — Vietos meksikiečių koloni
joj kalbama, kad gen. Gonzalo 

| Escobar, vyriausias sukilimo 
: Meksikoj vadas, pabėgęs i Ka
nadą ir gyvenąs Montrealy.

KALKUTA, Indija, geg. 9.— 
Jų valčiai apvirtus Hooghly 
upėj, prigėrė keturiolika žmo
nių. Visi buvo fabriko darbi
ninkai.

RADO NUŠAUTĄ STUDENTĄ

greitai paimtas
Kuan.siečių kariuomenė artinas 

į miestą iš trijų pusių

8 mt., Jonas

būt kad Kantonas1 sudegino juos. Pastarajam pa
kas jų netrukus paimtas. Cent- daryta apie 50,000 litų nuosto- 
ralinis bankas sustabdė išmo- lįų, 
kėjimus gyvais pinigais ir m.ies 
te viešpatauja kone panika.

Coolidge — N. Y. Life 
Insurance direktorius
NEW YORKAS, geg. 8. — 

i Calvin Coolidge, buvęs J. V. 
prezidentas, vakar formaliai 
buvo išrinktas Nevv Yorko Life 
Insurance kompanijos direkto
rių tarybos nariu.

FARMERYlS LENKAS ŠOVĖ 
DVI MOTERIS IR PATS 

PASIDARĖ GALĄ

-----------  19.
WINDSOR, Cann., geg. 9.— 

Netoli nuo čia farmoje, žino
moje kaip “Murphy farm,” ra
do negyvą, su peršauta galva, 
Williamą Huntingtoną, Har
vardo universiteto studentą.

STEVENS PO1NT, Wis., geg.
— Buvęs farmerys Niek 

Pavvorski, 65 metų amžinius, 
savo dukters namuose nušovė 
IMrs. Anną Somers, 35, pašovė 
Mrs. Stačią Kurszenvską, 30, pa
skui pats nusišovė. Abidvi mo
teriškės nebuvo jo giminės.

NEW YORKAS, geg. 9.
Atplaukusiame francuzų garlai
vy “De •Grasse” muilinės agen
tai konfiskavo 690 bulelių 
jako ir šampano.

kon-

Dro Pajaujo bylos dali- 
Lie,,,a ■' ninkai Paleisti

IIO NK() N (’n A S, K i n ai, geg.
9. Jungtinių Valstybių kon
sulas liepė amerikiečių mote
rims ir vaikams išsikelti iš Ku- 
angsi provincijos dalies arti 
Kueiiiito ii- vykti į Nušali, kur 
juos paims britų' karo laiv.is 
Moorhen.

KAUNAS. — D-ro J. Pajau
jo byloj nubaustieji Čepaitis, 
‘Mackevičius, Damauskas, Sta- 
šitis, Barčauskas ir Ramanaus- • 
kas prezidento Smetonos atleisti 
nuo tolimesnio bausmes atliki
mo ir įbalandžio 16 dieną pa
leisti iš kalėjimo.

Californija nenori įsi- i 
m > . * * * a aleisti filipiniečių

SAGRAMENTO, Cal., geg. 9. 
— Cal i lomi jos atstovų butas 
priėmė rezoliuciją paraginti 
kongresą, kad filipiniečiai ne
būtų įsileidžiami i Jungtines 
Valstybes, arba jų Įsileidimą 
griežtai suvaržyti.

Frof. Einšteinas gavo 
garbės daktaro laipsni

PARYŽIUS, geg. 9. — Pary
žiaus Universitetas suteikė gar
bės daktaro laipsnį prof. Alber
tui Einšteinui, garsiam vokie
čių matematikui ir relativumo 
teorijos autoriui.

NEW YORKAS, geg. 9. — 
Iš Europos grįžo Frank B. 
Kellogg, buvęs Jungtinių Vals-< 
lybių sekretorius.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 

% bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 

vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Dešimties metų sukaktuvės

Byloj, gegužės 11 dieną, su
kanka dešimtis metų nuo to 
laiko, kada p. A. J. Kareiva 
nupirko malevos, aliejų, varni- 
šių, įvairių namams reikmenių 
ir vadinamų Ilardware krautuvę 
adresu 4537 So. Wood S t. Kitoj 
vietoj šiame “Naujienų” nume
ryje telpa pp. Kareivų garsini
mas. Jame yra įdėtas kuponas. 
Ir tie, kurie nusineš iškirptą, 
kuponą į krautuvę, eidami pirk
ti reikmenių, gaus perkamas 
prekes 10 nuošimčių pigiau, ne 
kad jos paprastai yra parduoda
mos. Kuponai bus geri nuo 10 
iki 20 dienos gegužės. Reiškia 
dešimties metų sukaktuvės, 
duodami kuponai dešimčiai nuo
šimčių pigiau gauti prekių per 
dešimti dienų.

O tavorų pp. Kareivų krautu
vėje — toj eilėje, kurią jie lai
ko nestoka. Čia užtiksite 
įvairių rusių malevų, aliejų, 
varnišių, dažų, kirvių ir pjūk
lų, kopėčių ir virvių, spynų, še
pečių, peilių, visokių replių, 
phimberiavimui įnagių ir reik
menų, vielų (dratų), elektriki- 
nių aparatų dalių ir baterėjų, 
indų virtuvei, vazų gėlėms, 
sriubų ir šriubelių, vynių, po
pietes stogams, smalos, net 
niatrasų kojoms nušluostyti, 
viedrų ir uzbonų, ir net sėklų 
daržovėms. Visko čia nesumi
nėsi. lenką betgi pasakyti, kad 
erdvi krautuvė ir skiepas po ja 
užversti tavorų.

P-nas A. .J. Kareiva nupirko 
šia kiautuvę iš lietuvių (Viš-

čiulių) 11 d. gegužės 1919 me
tų. Krautuvė buvo parduota p. 
Kareivai todėl, kad savininkai 
jautėsi, jogei jiems sunku vers
tis. Paėmęs krautuvę į savo 
rankas, p. Kareiva priverktas 
buvo tik bėgiu pirmųjų trijų 
mėnesių įdėti jon naujo ta voro 
už $4,000. Ir nuo to laiko lavo- 
rų kiekis didinamas, nors nebe 
taip smarkiai, kaip pradžioje. 
Krautuvė didėja normaliu svei
ko biznio augimu.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Penktadienis, geg. 10,

Wood gatvė, kurioje pp. Ka
lei vai laiko savo krautuvę, ran
dasi trijų blokų tolumoj nuo 
Ashland Avė. — To\vn of Lake 
apielinkės biznio centro. Ne
žiūrint to, ji gali prilygti bet 
kuriai tos rūšies krautuvei, 
esančiai Ashland gatvėje, ir da
gi įpralenkti. Tatai, savu keliu, 
reiškia, kad apielinkės gyven
tojams parankiau pirkti reik- 
menes čia, o ne kitur. Kodėl?

Jau buvo minėta, kad pa
ėmęs į savo rankas krautuvę, 
p. Kareiva pripirko tavoro už 
$4,000 tik per tris mėnesius. 
Buvo minėta, kad tavorų kie
kis. vis didinamas. Mat, p. Ka
reiva ir jo suims, Edvardas Ka
reiva, numano, kad publika neis 
krautuvėm kurioj ji nesitiki ra
di reikalingų jai dalykų. Tai 
viena.

Toliau. Amerika — biznio 
šalis, čia krautuvė prie krau
tuvės. Ir jei nori biznį daryti, 
lai negali parduoti savo krau
tuvės lavora brangiau už ki- 
lūs. Kad galėtum konkuruoti 
ui kitais, tai turi parduoti reik- 
menes kostumeriams dar centu 
kitu pigiau. O parduoti tokia 
kaina galėsi, jei pirksi pats pi
giau. Ir pp. Kareivos perka pi
giau, ba perka daug, pavyz
džiui, malevos ima penkias ar 
šešius tonus vienu kartu. Taip 
jau apsčiai ima jie ir kitus ta
voms. •

Paskui. Jei yra bet kuri 
krautuvė vietoje, kame didelis 
judėjimas, kame minios žmo
nių praeina, tai toki krautuvė 

- stengiasi patraukti praeivių a- 
kį ypatingu tavorų pigumu. Jie 
bilc tik parduoti. Ar kostume- 
ris sugrįš kitą kartą, jai nei 
taip svarbu. Tokioj gi vieloj, 
kur yra pp. Kareivų krautuve, 
koslumeriai nuolatiniai. Ir pa-; 
laikyti juos galima lik parduo- i 

idant gerą tavorą, parduodant 
tokia kaina, kad koslumeriai 
jaustųsi gavę sąžiningą patar- ! 
navimą. štai sąžiningas pp. Ka

irei VU patarnavimas, rodosi, ir 
yra pamatinė jų biznio augimo 
priežastis. Ba koslumeriai į-

Įvertina tatai.
[eisit pp- Kareivų krautuvėm 

galit būti tikri, kad čia niekas 
nemėgins jums įbrukti tavorą I 
poneval; galit būti tikri, kad 
perkamas lavoias yra verias | 
sumokėtų pinigų. O jei paklau
sit patarimo, kurį tavorą pirk-;

ti —« brangesnį ar pigesnį, — 
tai galit būti tikri, kad patari
mas bus duotas jūsų naudai, 
nes p. Kareivai varosi už tai, 
kad susilaukus naujo kostume- 
rio palaikyti jį kostumeriu ir 
ateityje.- Ir turi jie daugelį to
kių kostumeriu, kurie perka 
čia reikmenes per 'visą dešimtį 
metu. c

Patarnavimas kaibamoj krau
tuvėj nianadgus. Rcikmenės 
pristatohios, su lyg pareikalavi
mu, į visas miesto dalis, žmo
gus, davęs orderį, gali pasitikė
ti, kad jo orderis bus išpildytas 
taip, kaip buvo sakyta.

Pp. Kareivai — tėvas ir sū
nūs — veikliai dalyvauja m,u- 
sų, lietuvių, viešajame gyveni
me: draugijose, parengimuose, 
konferencijose; reikia kam pa
tarimo — jie duos, jei tik galės 
duoti; renka kas aukas geram 
tikslui — jie neatsisakys au
kauti. Kaip gabus biznieriai ir 
ypač darugingi, geri žmonės, 
jie vaidina svarbų vaidmenį 
šios kolonijos ir, sakysiu, vi
sos Chicagos lietuvių gyvenime.

Report.

Bridgeportas
Chicagieč.iai — bankininkas 

J. J. EMas, kun. pral. Krušas, 
pp. ISlulpinas, Locaitis ir Kru- 
konis ipasiuntė Voldemarui 
užuojautos telegrantą lokio tu
rinio:

“Uis excellency Augustinas 
VValdemaras Primer [?1 oi 
Lithuania, >

“Kaunas, Lithuania.
“Šiandie pastebėję pasikėsini

mą ant Excellencijos gyvasties, 
mes, Ghicagos Centro Komite
tas Lietuvai Šelpti, išreiškiame 
giliausios užuojautos.

“Bl. iBev. Msgr. M. L. Kru
šas, J. J. Elias, Stulpinas, Lo- 
caitis, Krukonis. Rep,

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Spevfalistaa gydyme chroniškų Ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atnilan 
kyktt paa mane. Mano pilnas išcgzamiuavl 
itiai atidengs jūsų tikra ligų ir jei aš npst
imulu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei 
Uit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
calutino iftegzaminavimo—kas jums yra.

Gėles Motinų Dienai, Gegužio 12

, McKinley Park Florist

Leon Glow, Savininkas

3597 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 0897

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 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rv!/' ’ki 1 po pietų.
’ - n I

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Ufe) ir kitokių atlieku 
per didelias ir (oriausias kompa- I 
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerw 
bargenų visose Chicagos dalyse.

Jos. F. BudriK, i™

Naujos Kaino
uz 1929

MAJESTI

*

pirmiau buvo $167.50

i
$

Radio

Mes pirmutiniai reprezentuojame naujus 1929 
elektrinius 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 —

dabar

$125
be tūbų

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

jis buvo parduodamas po $137.50 —

dabar

be
10
tubu

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hahted St.
? Td. Roosevelt 8500

DYKAI I 
rinis šepetys, 4 colių ilgio, jį 
aliavojiinui, vertės $1.50 su

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Te!. Kcdzie 8902 >

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

še
mali
kiekvienu 100 svarų Hammcr 
Bros. White Lcad.
Valspar Varnish geras iš lau- 

I ko ir vidaus
galionas ...............
Stogine popiera 3 pi v, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiled Linseed....
Oil, galionas ........... vOU

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689
PRISTATOM VISUR

Jos F.
3417-21

Sudrik,k

So. iialsted St
Telefonas Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

nu. Sudainuota dar keletas lie- 
jtuviškų dainų; pianu pritarė

Town of Lake

Kalbėjo F. Venecek, viršinin- 
j kas prieglaudos. Jis išreiškė sa- 

=JI vo dėkingumą Teatrališko Kliu- 
'bo nariams ir svečiams už jų 
skaitlingą atsilankymą ir už pa
ruošimą tokios puotos, taip pat 

i ir programo. Kvietė tankiau ap- 
die-' lankyti teh esančius vargdie-

----------------------------------- — T--------------------------------------------------------------------- — -

“Netrink drabužių ir 
nešveisk

ir šeimyna ir P. Galantas; A. 
Bagdonas davė $1; M r. ir Mrs.
V. Pierzynski — $2.50; po $2 — 

iMr. & Mrs. A. Bartkus, Mr. čt
Mrs. F. Vaišvila, M r. & Mrs. J.’

i Vilimas, Mr. & Mrs. S. Laurai
tis, Miss C. Strumskaitė, J. Gai-

ižauskas ir R. Kazlauskas; po $1
II. Ivaškevičaitė, S. Stonis, 

R. Gubista, M. Laurinskaitė, B.
; Kalvai,tė, J. Vaišvila, S. Bart
kus, C. Bartkus, B. Bagdonas, 
E. Kušleika, S. Vaiski, F. Poška,
B. Strumskienė, M. Petrošaitė,' ros 

i 11. Aužbikaitė, T. Grisco, S. j
Norkus, Mrs. Voznus, F. Aužbi- 
kas, V. Juknius, A. Martišienė,: 
M. Lauraitienė, J. Makar, C.

'Mikalauskas, H. Skinder, A. j 
į Gubista, S. Lauraitis, A. Kush-Į
lika, L. Beinor, A. Petkunas; A.

i Brazauskienė 50c.

ypač rengėjoms, kurios nenuils
tančiai darbavosi.—-Komisija.

SPORTAS
Požėla laimėjo

Sekmadienį, balandžio 28
ną, Teatrališkas Kliubas Lietu-■ nius.

Klasišką šokį išpildė panelės į 
S. Norkaitė ir II. Aužbikaitė. 
Pianą skambino P. J. Brazaus
kaitė. Kalbėjo kun. A. Linkus, 

I pareikšdamas gilios užuojautos 
• žodį, teikė jiems širdies ramu-i 
imą tikrindamas, jog Dievas jų! 
neapleido. Piano duetą skambi
no A. Kpsleika ir L. Czesnaitė.; 
Kalbėjo Teatrališko Kliubo pir
mininkas J. Vaišvila. Solo dai- Varde Teatriško Kliubo “Lie- 
navo A. Kušleika, pianu akomp. tuva” komisija taria nuoširdų 
L. Czesnaitė. Dainuota dar ke-|ačiu nariams ir prieteliams, ko
letą lietuviškų dainų. Gaidas | rie prisidėjo prie šio labdaringo 
pateikė vargonininkas V. Dauk-1 darbo, 
ša. Esame dėkingi už jo prie
lankumą.

Programui baigiantis, komisi- 
paskirtas dovanas, 

pavyzdžiui: panelės C. kurios buvo iš svarbiausių kiek- 
II. Ivaškevičaitė,' vienam, tai yra lygi dalis pini- 
J. Makaraitė, J. gŲ- Taipgi buvo sudarytas bure- 

Gaižauskas ir C. Mikalauskas, lis, vadovaujant p. J. Brazaus-;
Prisiartinus dvyliktai valan- kui, — Kareiva, V. Butkevicz 

dai po piet, pradėjo rinktis na-1 S. Kareiva, A. Butkevicz, 'A., 
riai ir draugai, kad visiems bu-: Kobellis ir Ag. Kobellis, — ku- į 
riu nuvažiavus. Net Įdomu buvo ris aplankė visą Įstaigą ir išda-1 
žiūrėti lyg koks paradas, su-j lino tokias pat dovanas dvide- 
sitaisęs apie penkiolika automo- šimts vienai ypatai, negalėjų-1 
bilių, nuvažiavo i paskirtą vietą, siems ateiti Į svetainę.

Atėję j valgomąjį kambarį, I Programui pasibaigus, visi 
radome visus jau belaukiančius skirstomos, atsisveikindami iri 
lietuvius varguolius, pasiilgusius!išreikšdami užuojautos žodžius 
savųjų tautiečių. i visiems seneliams.ir paliegė-

Vyriausybei paliepus, 
tapo papuošti tam tikrai puotai, 
paskiaus padėta lietuviški 
giai. Buvo pakviesti musų 
prašyti varguoliai svečiai 
tau t i.

Pietus pavalgius, atidarė pro
gramą Wm. J. Kareiva, kuris 
perstatė A. J. Kareivą progra
mą vesti (toastmaster). Progra
mas prasidėjo su Lietuvos him-

va surengė išvažiavimą Į Oakį 
Forest aplankyti ten esančius' 
vargdienius lietuvius.

Išrinktoji komisija dėjo pa
stangas, idant viskas pasekmių-1 
gai butų sutvarkyta naudingam1 
tikslui. Štai ir prisiėjo visiems' 
nariams ir jų draugams darbuo
tis ir visi nenuilstančiai darba
vosi, atjausdami reikalą paguos-j 
ti ir sušelpti nelaiminguosius 
lietuvius.

Kadangi buvo nutarta pa-i 
ruošti pietus ir programėli prie 
to, tai viskas tapo išpildyta. 
Valgiai buvo gaminami pas Wm. I 
J. Kareivos, kurie daug triūso 
padėjo visam surengimui; taip-1 
jau visa komisija daug darba- Ja išdalino 
vos i, 
Strumskaitė, 
E. Kareiva,

stalai liams.
Supratę šio prakilnaus tiksle 

reikšmę; aukavo šie: Valgomų 
daiktų aukavo J. Brazauskas 
1/2 skrynios apelsinų, Teatrališ
ko Kliubo narės iškepė gruzdu 
(pyragaičių).

Pinigais aukavo:
Teatrališkas Kliubas
$25; po $5 '— M r.

\Vm. J. Kareiva, A. J.

uz- 
pie-

Lietuva 
ir Mrs. 
Kareiva

Gegužės 7 d., Ashland Au
di locijoj Požėla ritosi su Mack. 
Nors Mark gan žiauriai puolė, 
bet Požėla privarė jį prie “pa- 

ir ištempė ant matraso.
■Londos, gra'ikų (čempionas, 
kartu paguldė mėgiamą ita- 
risliką, Garibaldi.

du

Bokso rungtynės
Šiandien vakare Chicago Sta

linine, 1800 Block W. Madi- 
son, įvyks svarhois bokso rung
tynės. Rungtynėse dalyvauja; 
'Pony Canzoneri su Andre Rou- 
tis, Otto Von Porai su Jack 
Deare ir Finnegan su ArmandoDėkingi esame visiems, 

kurie sudarė toki gražų progra
mą, taip pat tiems, kurie davė

i savo automobilius; kalbėtojams
už jų išsireiškimus; svečiams1 vusis čempionas. Judviejų run'g- 
ir geraširdžiams už aukas, ir tynęs bus labai svarbios.

Boutis yra lengvojo svorio 
empionas, o (’anzoneri — bu-

Indų
Niekas taip nesudarko jaunos merginos 
ar moteries grožio, kaip raudonos, iš- 
purtusios rankos, pasidariusios tokiomis 
nuo trinimo drabužiu ir šveitimo indų. 
Tas faktas, kad daugelis musų mergai
čių ,atlieka namų ruošų, nėra priežas
tis kodėl jos turėtu turėti šiurkščias 
rankas. Vartodamos Kirk’s American 
Family Flakes dėl viso valymo ir skal
bimo jus išvengsite to nemalonaus pa
tyrimo. Šios švelnios, tyros, neutralės 
lustelės padaro bangas greitų putų, ku
riose jus galite mazgoti visus švelniau
sius dalykus, taipjau indus be trinimo 
ar šveitimo.

Mrs. K. G u gis, 
3323 So. Halsted St„ 

Chicago, III. \- - *

Karštame ar šaltame vandenyje 10 
sekundų Kirk’s American Family 
Flakes puntos kuopuikiausia išvalo 
be trinimo. Skalbiniai sugryšta nuo 
virvės su tuo saldžiu, maloniu kvap
sniu.
Padarydamas, kad jūsų dalykai de- 
vėtųsi du syk ilgiau yra lygus pri-

P-ia E. J. S., Joliet, 111., sako: “Nėra nie
ko negeresnio už American Family Flakes 
dėl greito, lengvo plovimo.”

dėjimui šimtų dolerių prie jūsų me
tinio uždarbio. Skalbkit juos su 
Kirk’s American Family Flakes ir 
pamatykit skirtumą.
Geriausia už viską, kad šios plony
tės lustelės išplauja ir išvalo su nau
ju, žaibo greitumu kiekvienos rūšies 
audeklą, taipjau indus, puodus, me
džio dalykus ir t. t.

Pasiklausk savo pardavėjo

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Begiu Vaizdingas Kelias

Chicago iki Nevv Yorko
Kelionė

Iš Chlcag’os Kasdie
Sekamai vaikščioja iki liepos 2 d., 1929 

11:00 vai. ryto 
4:10 vai. vak. 

niekur nereikia 
miegamieji, paprastieji 

vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu.
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas

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

/ Tel. Harrison 4160

KIRK’S
American Family
Plakės

Išeina iš Dearborn stoties 
Ateina New Yorkan

(W. 23rd St. Station)
Tiesioginis susisiekimas — 
Visi geležiniai Pullman 
valgomieji

10:35 vai. vak.
7:35 vai. ryto 

mainytis.
vagonai ir

Pigiau yra Pirkti Gerą 
Muilą, Negu Naujus

Drabužius
Gaunami trijų dydžių: 

10c, 25c ir
Didelis šeiminos 60c Pakelis.

1 J. KAREIVA SON
Didžioji Town of Lake Malevos, Aliejti ir Hardware Krautuvė
Maleva, Aliejus, Varniškis, Etc.

yra: Sun Proof Paini — 
ir oro pusėje; viduj male- 

Finish Fiat ir Kareiva 
taipgi—VVater Spar Var

VARNISH your floors 
with the durable var- 

nishthatwatercan’tharm. 

WaterSpąf
' Varnish *
Lacquer aną Enamel 

comesclear for flocrs and wood- 
work, and in ready-to-use 
beautiful colors for furniture!

Musų krautuvėje 
maleva naudoti viduj 
voti Velumina Satin 
Ready Mixed Paint;
nish, Novar Spar ir Hardvvare Spar; be to — 
Crystal White Enamel ir Pilsen Floor Oil; kito
kie aliejai, malevos ir varnišai.

to ii 
karo 
tarnaujame, visus maloniai užkviečiame pas mus.

Musų krautuvė atidaryta kasdien anksti iš ry- 
laikoma atdara iki 9 arba 10 valandos va- 
Sekmadieniais uždaryta. Visiems lygiai pa-

Plieno ir Geležies Įnagiai; 
Elektrikiniai Aparatai

Disstcn pjūklai, Stanleys abliai, Buck Bros, 
arba Swedish kaltai ir daugybė kitokių reikme
nių—nuo stambiausių iki smulkiausių—su ženk
lais Our Best, kurie užtikrina perkamo tavoro 
vertę. Laikome Įvairiausius elektrikinius prie
taisus. Atsilankykit į musų krautuvę ir ^rei
kalaukit jų.

S D LAUKĘ biznyje dešimties metų, sveikina
me visus musų kostumerius ir rėmėjus ir 

velijam geriausios kloties visiems.
Malonu yra mums minėti Dešimties Metų 

Sukaktuves šiame biznyje. Bet dar maloniau pa
sakyti, kad per tą dešimtį metų turėjom gali
mybės įsigyti kostumerių pasitikėjimo mumis ir 
paramos. Atsilankydami i musų krautuvę ir 
pirkdami joje reikalingus Jums dalykus, Jus pa
dėjote mums išplatinti biznį ir iškelti krautuvę 
į pirmaeilių tos rųŠies krautuvių vietą. Norime 
užtikrinti Jus, kad ateityje stengsimės patar
nauti kaip galėdami geriau, laikydami savo krau
tuvėje tavorus, kuriuos perka, naudoja ir jų ge
rumą užtikrina milionai žmonių.

DĖKINGI ESAME KOSTUMERIAMS. Mi- 
nedarni šiandien musų biznio Dešimties Metų Su
kaktuves, mes suprantame, kad biznis gali būti 
vieno žmogaus. Bet padaryti biznį sėkmingu 
reikia Kostumerių- Draugų ir Prietelių. Todėl 
mes turim būti ir esame dėkingi visiems tiems, 
kurie musų krautuvę lankė, kurie mumis pasiti
kėjo. Turėdami viltį, kad ir ateityje Jus rodysit 
mums tokio prielankumo, kaip iki šiol, tariame 
širdingą ačiū ir prašome atlankyti mus adresu;

Indai, Lėkštės, stiklai Langams, Etc.
Randasi musų krautuvėje indai - metaliniai 

ir iš molio—namų ruošai; pilniausias pasirinki
mas stiklinių, stiklelių; lėkštės (torielkos); ma
šinos ir įrengimai drabužiams plauti, etc., etc. 
Parduodam stiklus langams, durims, supjaustom 
juos pagal mierą, įdedam į rėmus; galite pasi
rinkti kokių norite.

Parūpinant Tavorą Greitai Visur
Čia suminėta tik menkutė dalis malevų, alie- ■ 

jų, varnišių ir tavorų, žinomų kaip Hardware, ku
riuos laikome musų krautuvėje. Gal būt, kad kai 
kurių tavorų ir neužtiksit krautuvėje. Bet už- 
tikrinam, kad parupinsim Jums visus ta vorus, su- 
lyg pareikalavimu, greitai ir į kiekvieną miesto 
dalį, nežiūrint kaip toli ji butų.

Kadangi dabar yra musų biznio Dešimties 
Metų Sukaktuvės, tai tie, kurie atlankys krautu
vę su iškirptu ,iš šio laikraščio kuponu (telpan
čiu žemiau) per dešimtį dienų nuo šiandien gaus 
perkamą tavorą dešimčia nuošimčių pigiau, ne 
kad jis paprastai yra parduodamas.

4537 So. Wood Street

__ -

KUPONAS

WMetų sukaktuves minėdami, per-4 
kantiems su šiuo kuponu nuleidžiam I U

Kuponas geras nuo gegužės 10 iki gegužės 20 d.

Wash walls instead of - 
redecorating! You can 
if walls are painted with

Velumina
Fiat Wall

Paint
Noporestoabsorbdirtl Easy 
to wash! Beautiful, softtonesl

This ia tho atora for anythinį 
in paint, varniah and lacguera.

Chicago, Illinois
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“IEŠKO” KALTININKŲ

Kaip Lietuvos valdžia ieškos piktadarių, pasikėsinu
sių prieš Voldemaro gyvybę, galima jau numanyt iš tų
prakalbų, kurias Kaune laike valdančios partijos šulai. 
Jie kaltina Plečkaičio sekėjus ir kursto minias prieš so
cialdemokratus.

Pasakos apie Plečkaitį veikiausia yra tuščias bur
bulas, kadangi neseniai pats Kauno oficiozas rase, jogei

Marijonų “Draugas”, rašyda
mas apie pasikėsinimą prieš 
Voldemaro gyvybę, be ko kita 
sako:

“Pastaruoju laiku, žinoma 
ant popieros, likviduota so
cialdemokratų partija, nu
bloškiant ją prie slapukų te
roristų bolševikų. Ir taip juk 
nedaug tebuvo skirtumo tarp 
vienų ir kitų, bet kai tos par
tijos nariai padaryta ‘mučel- 
ninkais’, jie, neturėdami nei 
kiek valstybiško nusistatymo 
nei tautiško jausmo, su pačiu
velniu dėsis, kad tik atkerši
jus savo politiniams prie
šams.” [Pacific and Atlantic Photo]

(korespondencijos
Kažkokia kompanija nupirko 

Kenoshoj žemės sklypą ir pla
nuoja statyti kokias gyvulių 
skerdyklas (stock yards), kaip 
Chicagoj. Kai kurie piliečiai

Kenosha, Wis.
Apsivedė p-lė Braze- 

Braževičiutė.

ti jos nariais. Manau, kad da
lyvavusieji vakarienėje jaunuo
liai, pamate, jog yra verta pri
klausyti kuopai.

* $ >jc

Ginti nuo šitokių terliojimų 
partiją, kurios priešakyje stovi 
inž. St. Kairys, Kipras Bielinis, 
Vladas Požėla, prof. Čepinskis, 
prof. Purenąs, inž. Bielskis, adv.

Roy, C. Toombs, International 
Life Insurance kompanijos pre
zidentas, kuris tapo nuteistas 
trims metams į kalėjimą už iš- 
aikvojimą kompanijos pinigų.

Venslauskis ir k., nėra' jokio rei
kalo. Pakaks tiktai, pastebėti, 
kad Chicagos klerikalų organas 
seka pavyzdžiu to pasakėčios 
“didvyrio”, kuris tarė: “Duokš,

tas tąutininkų spaudoje išbubnytas “herojus” nebeturi 
šalininkų. O kai dėl socialdemikratų, tai per trisdešimts 
su viršum metų savo gyvavimo ši partija niekuomet ne- 
užsiiminėjo teroru. Ne tik neužsiiminėjo, bet visą laiką 
skelbė, kad teroras yra netikęs politinės kovos įrankis. | ir aš jam įspirsiu. Tegu pažjs-

Gegužės 3 d. apsivedė p-lė 
Hedwig Braze-Braževičiutė su 
Bertman Johnson. Vedybos įvy
ko Crown Point, Ind., dalyvau
jant jaunavedės motinai, sese
riai, broliui Benediktui ir Tha- 
ddeus Olkowski. Po vedybų'ce
remonijos Chicagos viešbuty j 
buvo pietus. Paskui jaunaved
žiai automobiliu išvažiavo į Al- 
tooną, Fla., kur juodu ir apsi
gyvens.

Vedybos, kaip anglų laikraš
tis rašo, buvp aštuonių metų 
romano pasėka.

Braževičiute yra žinomo Ke- 
noshos veikėjo, p. Kazio Bra- 
ževičiaus, duktė. P-as Johnson 
yra automobilių mechanikas ir 
Altoonoj turi savo garažų ir 
gazolino stotį.

Kuo laimingiausio gyvenimo 
jaunavedžiams! — N.

Socialdemokratai tiki j darbininkų organizaciją, o ne į ta a.... kanopą!”
atskirų valdžios atstovų galabijimą.

Jeigu butų atsiradę tarpe socialdemokratų tokių 
žioplių, kurie, paniekindami savo partijos principialį nu
sistatymą, butų nušovę dabartinį Lietuvos ministerį pir
mininką, tai — kam jie butų tuo patarnavę? Žinoma, 
kad ne savo partijai! Socialdemokratai valdžios netrokš
ta. Kandidatų į Voldemaro vietą jie niekuomet nestatė 
ir neketina statyt.

Voldemaro pašalinimas butų patarnavęs tiktai kle
rikalams, kurie nori susijungti su tautininkais. Klerika
lų spaudoje buvo daug kartų rašyta, kad Smetona ir jo 
vienminčiai esą palankus tautininkų ir krikščionių su
sitarimui, bet esąs nesukalbamas Voldemaras. Jei ne 

* Voldemaro užsispyrimas, tai, girdi, visos katalikų bėdos 
Lietuvoje greitai pasibaigtų, nes tautiški ir krikščioniš
ki katalikai paduotų vieni kitiems rankas ir sudarytų 
tvirtą valdžią, kuri galėtų likviduoti dabartinę diktatū
rą ir įsteigti gerą tvarką Lietuvoje.

Žinant šituos krikdemų troškimus, ar gi galima įsi
vaizduoti, joge! socialdemokratai arba kurios kitos kai
rios partijos žmonės butų tokie bepročiai, kad eitų Vol
demarą žudyti? j

Tikrieji kaltininkai veikiausia ir nebus surasti, kaip 
nebuvo surasti tie piktadariai, kurie prieš dvejetą metų 
bomba išsprogdino “Varpo” spaustuvę Kaune.

✓

LIETUVOS VALDŽIA IR
FAŠIZMAS

KOMUNISTŲ REDAKTORIUS NUMASKAVO 
KOMUNISTUS

Kada mes sakėme, kad kruvinas riaušes Berlyne per 
Gegužės šventę išprovokavo komunistai, tai mūsiškiai 
bolševikų gramofonai galėjo taukšti, jogei tai esąs 
“šmeižtas”. Bet štai dabar tą pačią nuomonę išreiškė ir 
vyriausiojo Vokietijos komunistų organo redaktorius, 
Fritz Keller.

Dirbdamas prie “Rote Fahne” pačiam komunistų 
centre Berlyne, šis asmuo tikrai galėjo patirti tiesą apie 
savo partijos vaidmenį tuose pasibaisėtinuose įvykiuose. 
Ir jisai sako, kad komunistų taktika per Gegužės de
monstracijas Berlyne buvo “kriminališkas žaidimas dar
bininkų krauju”. Jisai viešai kaltina komunistus, kad jie 
sąmoningai išprovokavo kruvinas demonstrantų kauty
nes su policija, ir, protestuodamas prieš tokį krimina- 
lišką savo partijos darbą, jisai pasitraukė iš partijos!

Komunistiškos demagogijos meisteriai, žinoma, ga
li labar apšaukti Fritz’ą Keller’į “išdaviku”, “judošium” 
ir t. t. Jie visus, kurie kenkia parazitiškam komunistų 
bizniui, šitaip prakeikia. Bet bešališkų žmonių šitokie 
keikimai neapgaus.

Jeigu net tokie asmens, kurie užima pas komunis
tus aukščiausias pasitikėjimo vietas, gali imti staigiai ir 
išvirsti “judesiais” ir “išdavikais”, tai kas yra tuomet 
ta komunistų partija?

Komunistų numaskavimas, kurį atliko pačių jų vy-

Apšvietiečių organe vienas 
labai zgudravoj antis rašytojas 
išmetinėja Grigaičiui, kam jisai 
Smetonos valdžią “neprikergia 
(?) prie fašistiškos Italijos, ne
mato, nerodo, kad Lietuva te
bėra fašistiškai diktatoriška”. 
Ir tas organas tęsia:

“Smetonos diktatūra įlei
džia į Lietuvą ‘Naujienas’ ir 
“Keleivį’, todėl šituodu ‘so- 
cialistiški’ laikraščiai su ma
lonumu užsimerkia, lygiai 
taip, kaip užsimerkė visi bun- 
žuaziniai liet. laikraščiai 
Amerikoj, — nemato fašizmo 
diktatūros Lietuvoj. Reiškia, 
ten diktatūra yra visos bur
žujų klesos prieš beturčius ir 
mažturčius.”
Gal būt, kad mes nematome 

tiek daug, kiek mato tas apšvie- 
tietis. Bet ar jisai kartais mato 
ne per daug? Yra žinoma, pa
vyzdžiui, kad žmonės, sergantys 
“delirium tremens”, dažnai “ma
to” net... baltus velniukus.

Kad Lietuvoj yra “visos bur
žujų klesos” diktatūra, tai 
mums naujiena. Kyla klausimas, 
ką apšvietietis vadina “buržu
jais”. Iš jo išvedžiojimų nuoma- 
nu, kad prie “buržujų” jisai pri
skiria ir mus, nors mes nesame 
kapitalistai ir darome gyvenimą 
gana sunkiu darbu (veikiausia, 
nė kiek ne lengvesniu, kaip 
pats “apšvietietis”). “Buržujiš- 
kumą” jisai mums prikaišioja 
tu r būt tik dėl to, kad mes kri
tikuojame bolševikus, vadinasi, 
dėl musų nuomonių.

Kitame sakinyje tečiaus tas 
musų kritikas skiria “buržujų 
klesą” nuo “beturčių ir mažtur- 
čių”. Čia yra vartojamas ekono
minis saikas “buržujų” atskyri
mui nuo kitų žmonių. Pagal ši
tą saiką išeina, kad visi žmonės, 
kurie nėra beturčiai arba maž- 
turčiai, turi būt priskirti prie 
“buržujų klesos”.

Operuodamas šitais dviem vi
sai skirtingais “buržuaziškumo” 
supratimais (vienu ideologišku, 
antru ekonomišku), apšvietietis, 
žinoma, painiojasi, kaip viščiu
kas pakulose, ir jo protavime

Didele dauguma tų partijų yra 
vos tik toleruojamos, o kai ku
rios (pav. socialdemokratai) ne
turi net teises legaliai veikti.

Jei imsime “buržujus” ekono
mine prasme, tai pastebėsime 
taip pat, kad toli-gražu ne visi 
jie yra diktatoriai. Kunigus 
vargiai galima skirti prie be
turčių ir mažturčių, o betgi įta- 
kingiausieji politiniai kunigijos 
vadai šiandie gvoltu rėkia prieš 
Voldemarą: kai kurie jų net bu
vo priversti visai apleisti Lietu
vą. Nelabai panašus į diktato
rius šiandie yra ir ūkininkai ar
ba bent labai stambi jų dalis. 
Krikščioniškoji ūkininkų sąjun
ga, pav. subankrutijo, nebegau- 
dama pašalpų iš valdžios; vaU 
liaudininkų vadovaujamieji ūki
ninkai jok,io balso valdžioje ne
turi (valdžia ir susirinkti jiems 
nelabai leidžia).

Negirdėt: nei, kad turėtų ko
kių ypatingų teisių valdžioje ar
ba kokių privilegijų Lietuvos 
pramonininkai ir pirkliai. Kada 
valdžia nof! pasitarti su visuo
mene kokiu svarbesniu politikos 
reikalu arba padaryti kokį svar
besnį pranešimą, tai ji eina ne 
pas biznierius, bet — į karinin
kų kiiubą.

Tokiu budu apšvietiečio pasa
ka apie “visos buržujų klesos 
diktatūrą” yra tuščia. Faktai 
rodo, kad dabartinė diktatūra 
Lietuvoje yra ne buržuazijos, 
bet karininkų, kitaip sakant, 
militarine diktatūra.

Bet ar ji yra kartu ir fašis
tiška diktatūra, tai čia kitas 
klausimas.

Musų apšvietietis mėgsta 
“šviesti” kitus, bet nesirūpina 
apsišviesti pats, žodį “fašizmas” 
jisai visaip linksniuoja, nepagal
vodamas, kad tas žodi užtūri tu
rėti tam tikrą apibrėžtą pras
mę. Ne kiekvienas žiaurumas 
ir ne kiekviena priespauda yra 
fašizmas. Fašistai, kaip žinome 
iš Italijos, kur tie nelemti gai
valai pirmidusia atsirado, ban
do įvesti tam tikrą valstybės 
tvarką. Atskiras visuomenės 
grupes (ekonomines klases, pro
fesijas ir t. t.) jie organizuoja 
į “korporacijas”, o tas “korpo
racijas” paverčia valstybės or
ganais. O valstybės priešakyje, 
kaipo vyriausias jos organas, 
stovi fašistų partijos generalinė 
taryba.

Ar yra tokia tvarka Lietuvo
je? Ne, nėra. Tautininkų spau
da tik kartkartėmis pakalba,

Kenosha, Wis.
Margumynai

Gegužės 5 d. sumaniau pa
žingsniuoti Kenoshos puikiomis 
gatvėmis ir pakvėpuoti tyru 
oru. Sutikau gražią jauną lie
tuvaitę. Aš neiškenčiau ją ne
užkalbinęs. Sakau: “Heilo”. Ji
nai atsako: “Sveikas, gyvas. 
Rodos, ėsate lietuvis, tai kodėl 
nešnekate lietuviškai”. Aš tru
putį paraudau ir pradėjau lie
tuviškai kalbėti. Jauna lietu
vaitė pasiūlė pirkti tikietą SLA. 
338 kuopos jaunuolių parengi
mui, kuris turėjo įvykti tą pat 
vakarą German-A m e r i c a n 
Home. Tuojau išsitraukiau dole
rį ir užsimokėjau. ,

Kartu *šu>..pahele nutraukiau 
link svetainės, galvodamas, jog 
dabar turėsiu progos sykiu su 
jauna lietuvaite pietauti. Prie 
svetainės pasirodė pusėtinas bū
rys žmonių—jaunų ir senų. Ma
no lietuvaite įsimaišė į' būrį ir 
kažkur dingo. Tąsyk aš susira
dau kitą lietuvaitę ir pakvie
čiau kartu sėsti prie stalo. Iš 
sustumtų stalų buvo padaryta 
savo rųšies “patkava”. Visi su
sėdome. Pirmiausia J. Bružas 
paprašė jaunuolių, kurie nešė 
valgius (B. Macnoriaus, M. Ja
kučio, M. Levicko ir Chas Bru
žo) pripildyti stiklus vynuogių 
skystimu. Visi . susirinkusieji 
tąsyk išgėrė tostą už SLA. 338’ 
kuopos dviejų metų gyvavimą.

Toliau p. Bružas pakvietė 
SLA. 10 apskričio raštininką M. 
Kasparaitį iš Racine tarti kele
tą žodžių į susirinkusius. P-as 
Kasparaitis kalbėjo apie Susi
vienijimo reikalus ir ragino jau
nuolius prie jo prisidėti. Kal
bėjo trumpai, nes ląikas buvo 
aprubežiuotas. Antras kalbėjo 
J. Martin arba Marcinkus (kąip 
jį vadina jo draugai sandarie- 
čiai). Kalbėjo kiek ilgiau. Jis 
pagyrė Kenoshos jaunuolius už 
jų veiklumą. Mat, 338 kuopa 
yra vienintelė jaunuolių kuopa 
visoj Wisconsin valstijoj. Del 
jos sukūrimo, žinųma, kreditas 
priklauso kenoshiečiams.

Po tam Qna Bružas paskam
bino ant balalaikos. Kalba Si
mas Elijošius, o vėliau jo tėvas. 
Kalbėjo taip pat p. F. Poviliaus- 
kis, SLA. 212 kuopos v. pirmi
ninkas. Visi kalbėtojai pagyrė 
jaunuolius. Michel, J. Butvins-

Gegužės 6 d. aplankiau savo 
senus pažįstamus biznierius, 
“Naujienų” ir mano draugus. 
Būtent, p. F. Raščių, kuris turi i 
valgomų daiktų krautuvę po i 
No. 4800—28th Avė. Atrodo, į 
kad naujoj vietoj biznis SvZasi 
gan gerai. Jau ir Raščiaus 
sūnūs bando mėsą piauti. Bra
vo, Raščiau kad taip sekasi. Ki-I 
ti nori sūnų, o susilaukia dūk-' 
terų... 

* ❖ >:«
Antrą aplankiau Antaną Banį, i 

Jis irgi turi valgomų daiktų; 
krautuvę prie 65 St. ir 16 Avė. 
Antanas, matyti, mėgsta savo 
amatą. Mėsą kirsti jam sekasi. 
Tik nežinia kodėl pas jį neužsu
ka “garnys”. Pagelbininkas mė
sai piauti butų gerai turėti. 
Bent man taip atrodo. Mat, da
bartiniu laiku “garnio gaudy
mas” įėjo pas mus į madą: jį 
“pagauna” ir gan senyvi žmo
nės. 
✓ ❖

Allen—A Co. streikas vis dar 
tebesitęsia. Vienas streikinin
kų, Elmer Cackbart, tapo nu
teistas penkiems metams į 
Green Bay kalėjimų. Jis yra tik 
24 metų vyrukas. Tai pirma 
streikininkų auka. Nuteistas 
neva už dalyvavimą išsmalavi- 
me vieno streiklaužio.

* * * |
Kaip visur kitur, .taip ir pas 

mus, yra rengiamos “partės”. 
Turėjau progos ir aš vienoj jų 
dalyvauti. Dailės Ratelis su
rengė partę Schlegerienei, kuri i 
keliems mėnesiams išvažiuoja į 
Lietuvą. Partėj daugiausia pa
sižymėjo abu Juozai, — vienas 
neva kalbėjo, o kitas tik ste
nėjo...

šiaip visi, rodos, parte buvo 
patenkinti.

M M

Kiek teko girdėti, p. F. Po- 
viliauskas gana smarkiai dar
buojasi “Naujienų” platinime. 
Net ir man, kaip geram lietu
viui, jas užrašė.

Linkiu Feliksui gero pasiseki
mo.

protestuoja. Sako, kad busią 
perdaug “perfiumų”. Miesto ma
joras paskyrė tam tikrą komisi
ją, kad visą reikalą ištirtų. Tad 
kol kas sunku pasakyti, ar mes 
sulauksime “kvėpyklos”, ar ne.

—Senbtrnis.6

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

4642 So. VVestern Avė. 
Tel. Lafayette 4501

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

riausiojo organo redaktorius, matyt, padarė gilaus įs
pūdžio į Berlyno darbininkus, nes komunistų atsišauki
mai, kuriuose buvo paskelbtas “generalis streikas”, lai
dojant užmuštuosius gegužinėse riaušėse, jokio pritari
mo darbininkuose nerado. Ir pačiose laidotuvėse daly
vavo, kaip praneša telegramos, tik apie 2,000. Kadangi 
Berlyne komunistų partija turi 15,000 narių, tai aišku, 
kad tose laidotuvėse dalyvavo tik maža dalelė pačių ko
munistų.

Tai, mat, kaip mizerijai pasibaigė tas didėlis komu
nistų užsimojimas sukelti darbininkų minias prieš de
mokratinę valdžią. Humbugieriai, spekuliuojantys dar
bininkų gyvybėmis, tapo pažinti.

nėra jokios tvarkos. Bet pažiū
rėsime, ar sutinka su tikrenybe 
tas jo tvirtinimas, kad Lietuvo
je esanti “visos buržujų klesos 
diktatūra”.

Imant, kad “buržujų klesa” 
susideda iš visų tų, kurie yra 
bolševikų (“komunistų”) prie
šai, rasime tarpe tų “buržujų” 
beveik visas politines Lietuvos 
partijas, pradedant tautininkais 
ir baigiant socialdemokratais. 
Bet argi galima sakyt, kad tos 
visos partijos šiandie dalyvauja 
diktatūroje? žinoma, kad ne.i

kad butų gera tokią tvarką 
įvedus, imant pavyzdį iš Itali
jos. Vadinasi, galima pasakyt, 
kad Lietuvos valdžioje yra sim
patijų fašizmui, yra fašistiškos 
propagandos, yra bandymų pa
mėgdžioti kai kuriuos fašizmo 
metodus, bet fašizmo tikrą
ja to žodžio prasme nėra.

Štai dėl ko “Naujienos” ir 
“neprikergia” Lietuvos valdžią 
prie fašistiškos Italijos. Jeigu 
apšvietietis žiūrėtų sveikomis 
akimis, tai ir jisai nematytų to, 
ko nėra.

kis ir pora svetimtaučių sudarė 
stygų orkestrą ir skambino lai
ke vakarienės.

Vakarienė susidėjo iš kopūstų 
ir kitų gardumynų, kuriuos pa
gamino patys jaunuoliai, — la
biausia p-ios Levickienė, Ona 
Bružas ir Elena Bružas. Kitų 
vardus neatsimenu.

Vakarienė buvo šauni, o pro
gramas taip pat geras. Garbe 
jaunuoliams už tokį parengimą. 
Patartina jaunuoliams-ėms, ku
rie dar nepriklauso SLA. 338 
kuopai, prie pirmos progos tap-

MOTINOS DIENA
PER DAUGELĮ METŲ ĮSIGYVENO 
PAPROTIS PASKIRTI VIENĄ DIE
NĄ PRISIMINIMUI SAVO MOTINOS. 
PAGERBK JĄ GĖLĖMIS NEDĖLIOJ, 
GEGUŽĖS 12 D., “JOS DIENOJE”.
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PIRMOJI PAMO
KA VAIDINTI

tektas savo braižinius — vis iš 
orinius ir matomus dalykus kon 

' centracijai ir kūrybai. Jie, sa

(Tęsinys)
kyti, turi “materiali” tikslų, ku
rio link visa jų pajėga yra

Esybe. Jis visai nepaisė ma
nęs.

Aš. Tai yra svarbiau. Ir jisai 
nepaisė ne tik tamstos, jis ne
paisė nieko kito aplinkui. Jisai 
dirbo savo darbą, kaip dirbtų 
pilotas, mokslininkas arba arki- 
tektas---- jisai buvo susikoncen-
travęs. Atmink šį žodį “kon
centruotis”. Jisai yra svarbus 
kiekvienai meno šakai, ypač gi 
teatro menui. Susikoncentravi
mas yra ypatybė, kuri leidžia 
mums kreipti visas musų dva
sios ir intelekto jėgas vieno 
aiškaus tikslo linkui ir tęsti i 
taip ilgai, kaip ilgai mums tai [ 
patinka daryti—kai kada daugi 
ilgiau, negu fizinės musų jėgos. 
leidžia. Aš pažinojau žuvininką, i 
kuris kartą, audros laiku nepa
leido iš rankų vairo keturias 
dešimts astuonias valandas, su
sikoncentravęs iki paskutinės 
minutės darbui savo laivą kon
troliuoti. Tiktai kada laivą at
varė į uostą, jisai apalpo, ši 
jėga, pasitikėjimas savo galia, 
yra pamatinė kiekvieno kurian
čiojo artisto kokybė. Tamsta 
turi surasti , ją. savyje ir išvys-j 
tyti iki paskutinio laipsnio.

Esybė. Bet kaip? '
Aš. Aš pasakysiu. Neskubėk. | 

Svarbiausias dalykas tas, kad 
teatro mene reikalingas yra 
ypatingos rųšies susikoncentra
vimas. Pilotas turi kompasą, 
mokslininkas mikroskopą, arki-j

: kreipiama. Taipjau turi skulp
torius, tapytojas, muzikas, ra
šytojas. Kitaip yra su aktorių. 
Pasakyk man, koks, tamstos 
manymu, yra jo koncentracijos 
siekis?

Ėsybč. Jo rolė.
Aš. Taix>— kol jis išmoksta 

■ savo rolę. Bet tik po to, kada 
I jisai išmoksta savo rolę, akto
rius pradeda kurti. Arba pasa
kykime tiksliau, kad pradžioj 

| jisai kuria “tyrinėdamas”, o 
veikalo pastatymo vakarą jis 
pradeda kurti “kostruktyviai” 
savo vaidinimu. O,kas yrą vai
dinimas?

Esybė. Vaidinimas? Vaidini
mas yra, kada jis... vaidina, vai
dina.... Aš nežinau.

Aš. Tamsta nori pašvęsti visą 
savo gyvenimą šiai užduočiai, 
nežinodama ,kad jis yra? Vai
dinimas yra žmogaus sielos gy
vastis, gimstantų meno pagalba. 
Kūrybos teatre aktoriaus kon
centracijos siekis yra žmogau# 
siela. Pirmu jo darbo laikotar- 

jpiu—ieškojimo jo koncentraci
jos siekis yra jo paties siela ir 

Į siela žmonių, vyrų ir moterų, 
kurių tarpe jis gyvena. Antrojoj 
dalyje—kuriamoj—vien jo pa
ties siela. O tai reiškia, kad 
galėjus vaidinti, tamsta turi ži
noti, kaip susikoncentruoti kam 
nors tokiam, ko negali apčiuopti, 
—kam nors tokiam, ką gali pa
justi tik giliai pasinėrusi sa
vin, ’ pažindama tai, kas pasi-

klausytis simfonijos orkestrui, 
kuris groja Aidos maršą. Tams
ta žinai tą maršą?

Esybė. Suprantama.
Aš. Prašau. [Pakartojama ta 

pati procedūra —nieko bendra 
neturinti su klausimus! trium- 
faliam maršui. Aš šypsaus. 
Esybė. pradeda suprasti, kad 
kas nors negerai, susimaišo. Ji 
laukia mano nusprendžio]. Man 
rodosi, kad tamsta jau pradedi 
suprasti kokia bejėgė esi, kaip 
mažai skirtumo matai tarp že- 
mesniojo ir aukštesniojo d-o.

ĖKybė. Tamsta davei man la
bai sunkią, užduotį.

Aš. Ar lengviau keikti dangų 
“Karaliaus Liro“ rolėje? Ne, 
mano miela, aš turiu pasakyti 
atvirai: tamsta nežinai, kaip su
kurti mažiausią, paprasčiausią 
trupinį iš žmogaus sielos gyve
nimo. Tamsta nežinai, kaip su
sikoncentruoti dvasioje. Ir ne 
tik nemoki kurti komplikuotus 
jausmus ir emocijas, bet neturi 
dagi savo pačios jausmų. Visą 
tai turi išmokti, kasdien prakti
kuodama, ir tokių užduočių aš

galiu duoti tamstai tūkstančius. 
Jei protausi, tai galėsi surasti 
pati dar tūkstantį kitų.

Esybe. Gerai. Aš mokinsiuosi 
Aš darysiu visą, ką tamsta man 
liepsi. Ar busiu aš jau tuomet 
aktorė ?

Aš. Malonu, kad davei man ši 
klausimą. Suprantama, kad dar 
nebusi aktorė. Klausytis, žiū
rėti ir jausti tiksliai yra ne vis
kas. Tamsta turi tai padaryti 
šimtu įvairių būdų. Daleiskime, 
kad vaidini. Uždanga pakyla, 
ir pirmoji problema yra klausy
tis nuvažiuojančiam autui. 
Tamsta turi klausytis tokiu bu- 
du, kad tūkstantis esančių te
atre žmbnių, kurių kiekvienas 
užimtas savo ypatingu rupesniu 
arba tikslu—vienas birža, kitas 
šeimynos rupesniais, tretysis 
politika, vėl vienas vakariene 
arba dailia mergina, sėdinčia 
artimoj kėdėj — tokiu budu, 
idant jie žinotų ir pajustų tuo
jau, kad jų susidomėjimas sa
vais reikalais yra menkesnės 
svarbos, negu tamstos, nors ta
msta koncentrUojiesi nuyažiavi-

mui įsivaizduoto auto. Jie pri
valo pajusti, kad jie neturi tei
sės mąstyti birža, kuomet tams
ta klausais nuvažiuojančiam au
tui! Kad tamsta esi svarbesnė, 
negu jie, kad tą momentą tams
ta esi svarbiausia ypata pasau
lyje, ir kad niekas neturėtų drą
sos kliudyti tamstai. Niekas 
neturi drąsos kliudyti piešėjui,

kai jis dirba, ir bus aktoriaus 
kaltė, jei jis leis publikai kliu
dyti jam jo kūryboje. Jeigu vi
si aktoriai turėtų galios susi
koncentruoti ir turėtų tą žino
jimą, apie kurį aš dabar kalbu, 
tai niekuomet klydimo neatsi
tiktų.

(Bus daugiau)4'

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS 
Atneša gerą algą.

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

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Užprašome Atsilankyti

GAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

reikštų gyvenime tik didžiausios 
emocijos ir smarkiausios kovos 
momentu. Kitaip sakant, tams
tai reikalinga yra dvasinė kon-

. v .. , centracija tokioms emocijoms, 
Musų kūdikis pažadindavo netu,,i; kuriag išrandj 

mus keletą karty per nakt|, iki Į arba jsivaizduoji.
įneš pradėjom duoti jam po gsybg Kaip gaJima išvystyti 
biskutį .Castoiia po jo paskuti-,įab ko ngra? Kaip reikia pra- 
nio maitinimo”, sako Iowa mo- Ljsh?
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo A£ Iš pačios pradžios. Ne 6o. 
pirmosios nakties ir jis dabai, peno nokturnu, bet paprasčiau- 
išrodo ir jaučiasi daug geriau. ; sįomįs svarstyklėmis. Tokios 
Vaikų specialistai pataria Flet- svarsįyĮ.ĮgS yra penki tamtos 
che r s Castoria; ir milionai mo- , jausmai; regėjimas, klausa, 
tinų įino kaip šis grynai auga- j uoslė, pajautimas ir skonis. Jie 
lų nekenksmingas preparatas ^us tamstos kūrybai svarstyk- 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams je> ]<aįp klavišas Šopeno nbktur- 
nuo dieglių, konsti pači jos, šal- nuj Išmok kontroliuoti tą 
čių, viduriavimo ir t. t. b letcher , svarstyklę, išmok visa būsena 
parašas visuomet yra ant pa-, koncentruotis savo jausmams, 
kelio tikros Castoria. Šalinkis prjVersti juos veikti dirbtinai, 
imitacijų. duoti jiems įvairių problemų,

ir rasti jų išrišimą.
Esybė. Tamsta nenori pasa- 

i kyti, kad aš nežinau dagi, kaip 
reikia klausytis arba jausti?

Aš. Gyvenime tamsta gali ži
noti. Gamta pamokino truputį.

[Ji pasidaro labai drąsi ir 
kalba, sakytum, mesdama pirš-

I tinę visam pasauliui.] 
Esybė. Scenoj irgi.
Aš. Ai' taip? Pažiūrėkime. 

:Meldžiamoji, lygiai taip, kaip

Gėlės Motinų Die
nai Gegužio 12

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis. 

Šviežios skintos gėlės 
kiekvienų rytų. 

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop 

4712 S. Ashland Avė,
Tol. Boulevard 0038

! dabar sėdi, . klausykis įsivaiz
duotam pelės krapštymui štai 
aname kampe.

Esybė. Kur yra publika?
Aš. Tatai neprivalo rūpėti 

1 tamstai visai. Tamstos publika 
nesiskubina dar pirkti biletus 

| vaidinimui. Užmiršk ją. Kišk 
problemą, kurią duodu. Klausy
kis pelės krapštymui aname

1 kampe.
Esybė. Gerai.
[Esybė daro bejėgi gestą de- 

. šine ausim, paskui kairiaja, ir 
i tie gestai neturi nieko bendra 
su klausymus! smulkiam pelės 

1 danties krapštymui tyloje.
Aš. Gerai. Dabar meldžiu

Kiekvienas Lietuvis
važiuojantis vasarų i Tėvynę, aplanko vieninteli Lietuvoje 
juros kurortų PALANG.Ą, kur nusiperka dovanoms gintaro 
išdirbinius. Atsiminkite, kad esanti Palangoje jau virš 50 
metų firma

S. GUTMANAS
Vytauto Gatvė 15

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

Užsirašykite antrašų, kad ne pakliūti i firmų, parduo
dančių gintaro imitaciją.

Mysų pavyzdžius galima apžiūrėti Lietuvos Generalinia
me Konsulate, NEW YORK, 15 Park Kow.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen- 

z tų Ekskursija tiesiai
I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENA, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, .taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

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

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

A. A. Appanaitis, Westville, III.
’l’hoH. Baron, 818 Lincoln St, Waukegan, 1U.
Paul Molis, 1730 — 24th St, Detroit, Mich. A

XXX

BALTIC AMERICA LINE 
315 So. Dearborn St., Chicago

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“POLONIA” .........Mav U I “BSTON1A” ........... Mav 2»
“LITUANIA” .......May. 18 I "POLON1A” ........Jane 12

Iškilmingą 
Atidaryma 
The Peoples Furniture Kompanijos 
NAUJOS, DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS KRAUTUVES 

VISOJE PIETŲ VAKARINĖJE MIESTO DALYJE 

2536-38-40 W. 63rd Street 
CHICAGO, ILL

11 d. Gegužio, 1929

m®1

Ypatingai kviečiame savo tautiečius skaitlingai da
lyvauti šiame atidaryme. Pamatykite šią naują, didžiau
sią ir puikiausią, aprūpintą Lietuvių rakandų ir muzi- 
kališkų daiktų krautuvę. Pamatykite, naujas prekes su
rinktas iš parinkčiausių Amerikos išdirbysčių. Pastebė
kite jų kainas, jų pastovumų; mes tikimės, kad tamstos 
labai pasidžiaugsite, kuomet atsilankysite, kad jūsų tau
tiečiai yra ant tiek gabus įsteigti ir operuoti tą milži
nišką pirklybą. Atidarymo dienoje bus dalinamos do
vanos kiekvienam atsilankiusiam; taipgi dėl palinksmi
nimo musų svečių, gros puiki muzika ir įvairių išdirbys
čių atstovai rodys daug žingeidžių dalykų kaip papuoš
ti, pagerinti, ir palinksminti jūsų namus.

Taipgi dėl norinčių pasipirkti ką nors dėl namų, tu; 
rėsime 60 ekstra pardavėjų, kurie mandagiai ir skubiai 
tamstoms patarnaus.
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Pranešimas Visuomenei
Pirmutinė Nepaprasta Kelionė 

Aeroplanu
Šiuo pranešame lietuvių visuomenei, kad mes 

antradieny, gegtužės 14* 1929, norinčius vešime 
aeroplanu į Lanšing, Michigan.

Toks atsitikimas dar tik pirmu sykiu pasitaiko 
lietuviams. Pasinaudokit šia nepaprasta kelionės 
proga.

Lėkimas aeroplanu saugus ir garantuotas. Ke
lionė smagi ir žingeidi.’Tuojau atsišaukit pas mus, 
čia gausite pilną nurodymą šios nepaprastai žin
geidžios kelionės.

ROXEE MOTOR SALES
J. H. Zabukas ir J. Chalkis

907 W. 35th Street Phone Yards 4500

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

“Važiuoju” pėsčias Halsted 
gatve, Bridgeporte. Buvau tik 
ką pavalgęs skanių tautiškų ko
pūstų ir kilbasų. Užsimaniau 
rūkyti. Prieinu krautuvėlę, il-

Timpom;

Klibinu duris užrakintos.
“Važiuosiu,” manau, pėsčias 

toliau. Pasisukau kiton gatvės 
pusėn, o čia vėl pasirodė Vęrta 
žiūrėti: du automobiliai prisi
šliejo vienas prie kito, ly^ jau
nikaitis Kristaus^mę/ii prie še
šiolikinės. Tuojau susirinko 
minia. Bet niekD-ypalingo ne- 

i atsiliko: abiejų autų visi ketu
ri ratai sveiki — nuvažiavo to-

I liau.

Kai kurie Chicagos piliečiai 
labai Įsismagino dėti betils ant 
arkliukų. Vieni pralaimi, yra 
ir lokių, kurie laimi. Man pa
sakojo, kad laimingiausias esąs 
tautietis gydytojas. Aš patar
čiau dėti betils ne ant arkliu
kų, bet ant kumelaičių: tos rū
šies gaivalai esti laimingesni.

Pasaulio Vergas.

Gum Dipped Tires
Jeigu norit žinoti ar yra skirtu
mo tarpe tajerių, tai atsiminkit, 
kad didžiausios lenktynės automo
bilių laimėtos visados buvo varto
jami Firestone Gum Dipped Taje- 
rai.

Mes turim savo krautuvėj pilną 
rinkini Firestone tajerų, tūbų dėl 
bile mašinos. Musų kainos ant ta
jerų yra lygios su didžiųjų krau

tuvių kainomis, ant tam tikrų rųšių net žemesnės. 
Apart krautuvės, atliekame mechanišką darbą: 

vulkanizuojam tajerus, chardžinam ir taisom batte- 
rijas. Greitas ir teisingas patarnavimas.

Tuo tarpu atsidarė ir krautu
vėlės durys. 'Pauliška leidę, 
kurią iš matymo aš pažinau, 
bet kuri manęs nepažino. Na, 
įeinu vidun, paprašau cigaro. 
Išima leidė iš bakso cigarą. Su
moku pinigus. iMalau, kitam 
kambaryje vyriškis velkasi koli
tą ir sako, kalbėdamas apie 
mane: tas, girdi, vyras išrodo 

j kapi blaivybės agentas, 
i jis Į moterį lietuviškai. Molc- 
' ris atsako, kad ir ji nemačiusi 
manęs niekuomet.

Urban Tire Sales & Service
4071 Archer Avenue Phone Virginia 0915

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

I reiškia: esą, gerai, dusele, kad 
tu užrakinai krautuvės duris, 

į Jisai čia butų radęs mus gra
ibiai. O moteris atsako, kad ji 
visuomet duris užrakinanti, kai 

lesąs reikalas.
i * . .Aš, užrukęs cigarą, išėjau 
1 manydamas, kad tikrai buvo 
savas pas savą. Dabar tik no- 

pa ta rimą krautu
vių savininkams, kad jos arba 
jie, kalbėdami apie kostume- 

iiius, surastų kitą kalbą, o ne 
lietuvišką, kurią Bridgeporte 

'didelis žmonių skaičius supran
ta.

ji I rečiau duoti

Bridgeportas
\ , » ■ ....

Lietuvių spaudos jubilėjus.

Trečiadienį, gegužės 8 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj Chicagos 
sa n dar iečiai rengė jubilėjų — 
25 metų lietuvių spaudos atga
vimo sukaktuvių paminėjimą. 
Garsintas‘šis paminėj.imaš “San
daroje” pHačiai. Sakyta, ( kad 
bus geriausi kalbėtojai, daly
vaus du chorai ir solistai, 'tie
siog pareikšta, kad kas jaučia
si patriotu, tas privalo daly
vauti a p vaikščiojime.

Buvo chorai jie jautėsi 
patriotais; išpildė gerai savo 
numerį p-lė Grušaitė — ji yra 
gabi muzikė; kalbėjo p. Pronc
kus. Jisai atsinešė visą glėbį 
dokumentų.

Bet “patentuotų” patriotų ne
simatė. Daktaras Graičiunas 
taipjau atsisakė kalbėli. Mato
te, jisai pratęs kalbėti skaitlin
gai publikai, o trečiadienio va
karą Lietuvių Auditorijoj su
sirinko liaibai mažas skaičius 
žmonių: jei neskaityti progra
mų piklytojų, tai gal buvo 25. 
O ir tie spėjo kuone visi išeiti 
kol kalbėtojas užbaigė kalbą.

Chicagos Birulė, kaip ir vi
suomet, pasirodė gerai. Ir tre
čiadienio vakarą ji ypatingai 
šauniai dainavo.

Jei neklystu, viepus pasaulio 
■ keliauninkų paprašė numerio 
I pildytojos sugroti “Lietuva, tė
vynė musų.” Pildytoja tečiaus 
užgrojo džiazą. Ar dėlei to i 
prašymo, ar deliai džiazo manoj 
geras pažįstamas išbėgo iš sa- i 

' lės trenkęs duris.
Bridgeportietis.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

24809—Onai Močiulienei 
56539—Barborai Rimkunienei 
56540—Petronėlei šanklienei 
24863 Mar. Bagdišauskaitei 
24825—Pranciškui Norkui 
24828—Vincui Akmenckiui
24829 Magdal. Jankauskienei
24830 - Jonui Onušaičiui

25090—Elenai Paulauskaitei 
15294 -Petrui Samoškui 
25091—Jonui Tąnikaičiui 
15292 Melanijai Zapolskaitei 
15317—Barborai Bertulienei 
15318 -Leonorai Letukienei 
15312 Leonorai Marcinkienei 
2 5101 —Dan i ei i u i G ar bausk u i 
15323—Liudvikai Venčineitei 
15314 Franciškui Mažrimui 
15311—Marcelei Miškinienei 
15322—Zofijai Mųleronkienei 
25098—Katar. Davidavičienei 
25100—Onai Gudmonienei 
15305 Urš. Kasiliauskienei

25105—Antanui Ulickui 
25110 Barborai Račienei 
25114—Vincui Jautkai 
15338- Antanui Gudonui 
15326 Rozalijai Petrauskienei 
15335— Aleksandru i Darguži u i 
15333—Vincentui Petravičiui 
25115 Karoliui Gudui

Išmokėta per kitus bankus: 
1097—K. Karklisavva 

15334-—Alfred Auzin 
24927—Barbora Bukauskienė 
24859—K. Grimailiutė 
5654 3—Jogan i a i Lu k aše v i č ie ne i 
24824—Onai žičkienei

Specialis Gegužės Bargenų Išpardavimas
ialsted Furniture Co

1936-38 South Halsted Street
Mes norime, kad jus pirktumėt sau Rakandus, Pečius ar Kaurus iš 
mus. Mes galime sutaupinti jums pinigų ant visko, ką jus čia pirksit.

Didelis nupiginimas kainų Majestic ir Atwater Kent Radijų

šeiminos didu* 
baltu enameliu

Ledaunė (Ice Box) 
Kempinėmis išklota ir

šis naujo dezaino Riešučio medžio Miega
mojo Kambario setas, pilno didumo Dres- 
seris, Lova ir Chifrobe. Dviejų tonų riešu
tis, 3 šmotai.
Viskas pilnai......................

Ši tvirta 
mo. 
išmušta. Garantuota, kad laikys 50 svarų 
ledo. 3 durys, šiame (T 4 O QC 
išpardavime tik ..........................+

NUODAI NUO UŽSI
KIMŠUSIU VIDURIU 

Į plečiasi po jūsų kūną ir paikina ju- 
j sų sveikata ir energija. Jei netar
nauja apetitas ir blogai jauties, tuoj 
imk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

kurs greit atitaisys vidurius. Per 40 j 
metų Trinerio Kartusis Vynas buvo ■ 
S. V. ir Kanadoj svarbiausiu vidų-1 
rių tonikų, nes niekada neapvilia. 
Jis pašalina nevirškinimo priežastį, 
sukietėjimą, gesus, galvos skaudė
jimų, nemiegojimų. Visose aptieko- 
se. Naudingas kuponas kiekviename 
pakiete. Nemokami sempeiiai iš Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė?, 
Chicago, III.
Nemokamo Sempelio Kuponas

Vardas ..............................................
Adresas ........................... '...................
Miestas ..................... Valstija ..........

< J®.. i

V . 1

gryno
Gražios išvaizdos ir tvir- 

Stalas ir 6 pritaikinti krėslai.

$89.00

šis gražus tvirtas Riešučio “Cedar Chest’ 
su rankomis išdrožinėtu priekiu ir kojomis. 
Pilno didumo. $39.00 vertės. Išpardavimui

notinų $24.95Dienai. ~

7 šmotu valdomojo kambario setas 
riešučio medžio.
to darbo.
$139.00
vertės

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roseiande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

T

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

24835—Juozapui, Juoząpo, 
Balčiui

24836 Petrui Sadauskui 
24837—Jurgiui Stašaičiui 
24838—Onai Papenienei 
24839 Lavonui Jurgučiui 
24846—Marijonai Valaičiukei 
24848 Kazimierui Navokui 
56547—Adomui Četvergui 
56551—Mikalinai Makauskiutei 
23557—Mikasi Indreškienei 
15163—Saliamonui Minkui 
15154—Juozapui Urbeliui 
15202 Dominikui Šimėnui 
24850 Jurgiui Norkastui 
56553—Jonui Paul i k u i 
15247 Anelei Rakauskaitei 
15248—Marg. Paulauskienei 
15268—Elzbietai, Antano, 

Mašalskienei
15273-Jonui Gečui 
15242—Kostui Jurgučiui 
15211 Jul. Malinauskienei 
23577 Stanislovui Budginui 
15239 -Baltramiejui Andrijonuij 
23576—J u 1 i j onai Petkų n i enei 
15231- Juozui Čeponiui 
15240—Juzefai Radveikienei 
15267—Petronėlei šauklienei 
25096—Mykolui Poviloniui

Specialė Vasarinė 
Ekskursija į

LIETUVA
Išplaukia didžiausiu 

pasauly laivu

LEVIATHAN
(per Cherbourg)

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

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
/ Del pilnų žinių kreipkitės prie

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

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

Unite d States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago. 45 Broadway, New York ( ity.

Išvenk šio kelių užsigrudimo 
ateinanti sekmadienį!

Elektrikinais Užmiesčio Traukiniais

Bendras Tikietų Ofisas: Iš
važiavimų ir Pasilinksmini
mų Biuras, 72 W. Adams 
St., Randolph 8200. Dykai 
žinios apie išvažiavimus, 
piknikų vietas ir lavinimosi 
keliones po Didžiosios Chi

cagos Apielinkę.

KAM praleisti pusę jūsų šventadienio ko
vojant už vietą ant kelio? Pajmk lengvą, 
liuosą kelią—greitąjį elektrikinį kelią į jū
sų mėgiamiausią išvažiavimo vietą. 70 my
lių į valandą pro vos šliaužiantį judėjimą. 
70 mylių į valandą sugryštant namo! Grei
ti, puošnus traukiniai. Jokio draivinimo 
nuovargio, jokio parkinimo rupesnio. Atva
žiuok anksti ir paskui žaisk visą dieną. Buk 
kol tik jums tinka—nebus jokio susigrūdi
mo ant kelių jums gryštant namo. Trauki
nių vaigščiojimas—nuvažiuojant ir parva
žiuojant—yra tankus.

Del laiko, traukinių ėjimo, kainų ir kitų 
žinių ant visu trijų geležinkeliu telefonuok 

RANDOLPH 8200

"•■chicago'^B 
[AURORA ano FUGIjįlE
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Tarp Ghicagos 
_ _ Lietuvių į|

Marųuette Park
Plačiai žinomas. chicagie- 

eiams lietuvis ir geras kaimy
nas, Povilas Inčiura, 6154 So. 
Fairfiekl Avė., rengiasi aplei
sti Chicagą ir išvažiuoti, su vi
sa šeimyna atostogoms Į Lietu
va atlankyti savo senus tėve
lius. Pp. Inčitirai yra nusitarę 
aplankyti visus Lietuvos ' kam
pelius, nes tikisi laiko turėti už
tektinai. Jie mano paviešėti 
Lietuvoj apie pusę metų ar il
giau. Mes, visi draugai ir kai
mynai, velijame išvažiuojan
tiems laimingos keliones ir 
smagių atostogų. Tikimės pa
simatyti su jais dar išleistuvių 
vakare. Muzikantas.

TheEnglishColumn l- - - - - - - - - - - - - - - - - J
Marąuette Murmurs

First Sand Dunes Outing

t

Vėl personalių pajamų 
taksos

Nesenai valstijos legislatu- 
ron buvo įneštas bilius, kuriuo 
norima uždėti valstijos asmens 
pajamų taksas (income taxes). 
Legislaturos komisija, peržiūrė
jusi bilių, rekomendavo atmesti 
jį. Biliaus šalininkai tečiaus pa
dėjo ji ir vėl legislaturos kalen
dorium

Thursday, May 2, 1929, the 
Marąuette Club held its regulai’ 
meeting at Gage Park. The 
members present wėre all smiles 
vvhen the dance committee gavę 
their report on the returns of 
the dance vvhich exceeded our 
fondest hopes.

No time was lošt in suggest- 
ing ways and means of spend- 
ing the surplus. Everyone pre-1 
sent finally agreed to hold an 
outing at the Indiana Sand 
Dunes in the vicinity of Tre- j 
mont, Sunday, May 12, 1929. 
This outing will be followed by 
a private party a week or so 
later, vvhen everyone vvill be 
offered the opportunity of 
sampling the various varieties 
of ginger-ale that Walgreen’s 
dispenses. All the rowdies are 
schedUled to meet at the Ran- 
dolph Station of the South 
Shore Lines at 9 A. M. from 
vvhere they will proceed to 
Tremont if the ‘trainmen put 
up with them that long — Oh, 
mother! you’ll have your day.

A near tragedy was avertedj 
vvhen the vvriter gracefully con-J

[Pacific and Atlantic Photo]

Princas Louis Ferdinand, bu
vusio Vokietijos kaizerio anū

licly express my regretš at 
having offended their precious 
little hearts and hope they will 
not find occasion to upbraid 
frail little me in the future.

Anthony Royce, 
Ree. Secretary.

----------------------------------------------- ------------------------‘_________________________________ ■

MOTINŲ DIENA.
Gegužės io d., 1913 m., Jungt. 

Valstijų kongresas priėmė rezoliu
cijų, kad kongresas, prezidentas, jo 
kabinetas ir kiti valdžios departa
mentų viršininkai švęstų Motinų 
Dienų. Tais "ačiais metais Nebras- 
kos legislatura padarė Motinų Die
na valstijos vėliavos diena, garbei 
Nebraskos motinų.

1914 m. kongresas priėmė rezo
liucijų, kad prezidentais kiekvienhis 
metais paskirtu , antrų aekmadienj 
gegužės mėn. kaipo Motinų Dienų 
ir išleistu tam tikrų proklamacijų, 
kviečiant iškelti Amerikos vėliavų 
ant visų valdžios trobesių, namų ir 

! kitose tinkamose vietose.
Pirmų Motinų Dienos proklama

cijų išleido prezidentas Woodrow

Wilson geg. 9 d., 1914, kviesdamas 
paminėti Motinų Dienų gegužės 10 
d. Šis oficialinis kongreso pripa
žinimas užbaigė daugelio metų dar
bų, kad uaąkstinti sūnūs ir dukte
ris pagerbti savo motinas. Jungt. 
Valstijos yra pirma šalis suteiku
si ta garbę motinoms ir paskirusi 
jų pagerbimui tam tikrų dienų.

Šiemet Motinų Diena pripuola 
gegužės 12 d. Pagerbkite tų die
nų savo motinų—“jos dienoje”. Pa
rašykite rašteli, kuris pasiektu ja 
tų dienų, arba dar geriau — pa
siųskite jai gėlių vainikų, kuris aiš
kiai parodytu jai, kad jus ja my
lite ir jų ųtsimenate. Tai yra ge
riausia dovana motinai ir kasmet 
vis daugiau ir daugėliau gėlių siun
čiama motinoms, nes kyapsningos 
gėlės pačios savaimi aiškiau išreiš
kia meilę, o ir motinos daug dau
giau smagumo susilaukia iš gra
žiųjų gėlių vainiko, negu iš kokios 
kitos dovanos.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
■ H MTT I O ■—

Grabo riai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
kas, kuris rengiasi vesti franzu- 
zų aktorę Lili Damitą..

ceded to the demands of the 
girls’ bovvling team for an apo- 
logy to cover the drastic man- 
ner in which he covered their 
lašt mateh in these eolumns. 
Shades of Hades! can’t the 
girls distinguish betvveen humor 
and sarcasm. In accordance 
vvith their vvishes 1 beg to pub-

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

PRANEŠIMAI
Kensington. Gegužės 10 d., 7:30 

vai. vak., svet. 311 Kensington Av., 
įvyks Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo susirinkimas. Susirin
kime bus raportų, pnanešimų ir 
svarstomi susivienijimo reikalai. Na- 
riai-rės ir kurie paėmėte aplikacijas 
būtinai atsilankykite. Taipgi kvie
čiame norinčius jstoti i susivieniji
mą. šis pusmetis vajas, vająus lai
ku priimami už pusę mokesčio įsto
jimo. Sekretorius.

Koncertas ir šokiai naudai ba
daujančios Lietuvos, rengia Lietuva 
Benas, pėtnyčioje. Gegužės 10, 1929 
Šv. Jurgio parap. svet., 32 Place ir 
Auburn Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Programas 8 vai. vak.

Programe dalyvauja Lietuva Be
nas, p-lė Aldona Grušaitė, Brigit 
Paurazaitė, Edvv. Grušas, Jonas 
Petraitis, Stasys Bartkevich, ir kiti. 
Po koncerto šokiai grojant South 
Side Orkestrai.

įžanga 50c. ypatai, vaikai su tė
vais leidžiami be įžangos.

Širdingai kviečiame visus lietu
vius atsilankyti, o atsilankydami pa- 
remsite šiaurės Lietuvos nukentėju
sius nuo lietaus žmones, nes visas | 
uždarbis yra skiriamas viršminėtam 
tikslui.

Kviečia visus širdingai atsilankyti 
Liet. Benas Komitetas.

WENNERSTENS

TA GARSIOJI 
RUGYNĖ DUONA 

Receptu 
BELGIJOS 

VALSTIEČIŲ

Paslaptis Belgijos Valstiečių pasisekimo yra 
jūsų ant pareikalavimo. VVennersten’s paten
tuotas procesas uždaro smagų skonį šviežių, 
tikrų apynių j kiekvienų kenų šio riebaus 
molto extrakto. Kiekvienas mylėtojas rugy- 
nės duonos yra entuziastingas apie—

R1CH MALT EXTRACT 
—Since 1896

Tėvynes Mylėtojų Draugijos 22 
kp. rengia prakalbas, paminėjimui 
lietuvių spaudos 25 metų sukaktu-.

Prakalbos įvyks penktadienv,' 
gegužės 10, 8 vai. vak., Mildos svet.' 
3142 S. Halsted St. Maloniai kvie-. 
čiame atsilankyti. Valdyba. Gėlės Del Motinų Dienos

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
O. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
ivyks pėtnyčioj, gegužės 10 dienų, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mater Centro name, 333 S. Ashland 
Avė. Visj nariai ir narės malonė-j 
kitę " susirinkti kuoskaitlingiausia, 
nes yra svarbiu reikalu aptarimui.

K. Navickas, sekr. Į

VIN C ! •; N TAS š L A t' T E K1S

Nedėlioj, Gegužės 12 d.
Kokių labiau kvapsningų, koki gražesni 
jprisiminimų sūnūs ar duktė gali suteikti 
savo motinai, kaip šia pačios Gamtos tei
kiama dovanų.

Ateikit šiandie ir pasirinkit. „ 
Nevilkinkit.

FRANK JINDRICH
KVIETK ĮNINKĄS

2145 W. 22nd St., Phone Canal 1787

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotoj&s

Automobiliu patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalam*.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1116

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lid. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ.c.Y '

2516-2516

Lietuvis Graborius ir 
B&Uamuotojaa 

2314 W. 23rd PI.
Chicago. I1L

I 
rnauja laidotu- 

kuopigiausiai 
meldžiu at- 
o mano dar- 

užganėdin-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

aigusi akušerijos 
)legijų Pennsylva- 

nijoj.
iu 16 metu kaip 
praktikuoja ant

Halsted St. > 
ovanai patarimas 
oterima ir mergi- 
)mi visokiuose rei

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

Įvąir|Js Gydytoj ai 

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

PRANEŠIMAS 
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,
DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

UniversaI Restaurant
Musu vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamyte 

valgius
A. A. NORKUS.
750 West r*’
31st st

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, 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. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Lietuviai Gydytojai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisų tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Westem Avė.

Tel. Hemlock 5524

Rcs. tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kulte ZOn 1670 Milw»ukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624 

Valandos: DancdCliiiiH. Bcrcdomis Ir pčtny* 
čiomis 2—9 vak. NcdSlioj pagal eutarimij.

Auburn Park lIoHpital. 451 W. 78th PI.
Tel. Radcliffe JOOO 

UtarninkaiB, ketvergalB ir BUbatomla 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:38 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospėct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHięAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
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.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomie Street 
Kampas 18th St

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

Resideuce Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai x

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS .

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Kctvergo 
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 vakaro 

10756 So. Michigan Avė. 
» Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 6 d., 7 vai. vakare, 
1929 m., sulaukės 32 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Šiau
lių apskr., Žarėnų parap., Se- 
moniškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 16 metų. Paliko dide
liame nuliudime seserį Zuza
na, švogerj Antanų Normai ir 
gimines, o Lietuvoj senų mo
tinėle. broli Aleksandrų ir dvi 
seseris: Antanina Maliorienę, 
Marijonų Gaurušien« ir švoge- 
rius. Kūnus pašarvotas randa
si Mažeikio koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 11 d.. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas i 
Tautiškas Kapines.

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

Nuliūdę liekame
Sesuo, švogeris ir Gimines

laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, telefo
ną, Varde 1188.

VIKTORAS VYČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 8 d., 9:45 vai. ryte 1929 

m., sulaukęs apie 40 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno rėdy- 
bos, Kretingos apskr., Mosedės parap., Arslos kaimo. Pragyveno 
Amerikoje apie 15 metų. Priklausė prie Draugijos Lietuvių Savi
tarpinės Pašelpos. Paliko dideliame nuliudime moterį Onų, du po
sūnius — Juozapa ir Stanislovų, ir dvi podukres — Marijonų ir 
Ona, brolį Juozapų ir broliene M arei jonų Vyčius Amerikoje. Lietu
voje paliko senus tėvelius, du brolius — Jurgį ir Liudvikų, ir dvi 
seseris Petronėlę ir Magdalena ir gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3247 Lime St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, gegužės .11 d., 8 vai. ryte iš 
minui i Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Viktoro Vyčiaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų. Nuliude liekame

Moteris, Brolis ir visi Giminės.
LuidotuvėaC patarnauja graborius A. Mut aLki.. tel. Blvd. 1139.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS AKUSERKA 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

, Tel. Calumet 8204 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Telefonas Boulevard 782Ū 
Rez.. 6641 South Albanu Avenue

- Tel. Prospėct 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedalioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8396

Phone 
Hemlock 9252

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai |

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. IIERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 24 
metu* kaipo patyrę* gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. 18th SU netoli Morgan S t 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Kandolnh 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Al.
Tel. Prospėct 3525.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telephpue Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phon<: Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street
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ŽINIOS
II B A ! buvus kaltininkais skerdynesĮ" Į Į* gPI Valentino dieną, kad žuvo sep-III ^-vn* M°rann Ringes vyrai.

Policijos nuožiūra, Anselmį, 
Scalisj ir Gilintą priešininkai 
gengsteriai pasigavę Northsides 
roadhouzej. čia juos gerokai pa- 
kamavę, kad šie išduotų Valen-

Caponei mirties tinklas tino dienos kaltininkus, o paskui 
----------- nužudę ir išvežę į Indiana val- 

Pasklydo žinių, kad būrys tiją. Ar Anselmi, Scalisi ir Guin- 
gengslerių — Mcrano gengės ta išdavė savo 
narių, lauke Capones Chicagoj, laiku nežinoma. Bet gengsteriai 
Union gelžkelio stoty, kai šis at
vyko iš Floridos valstybes gy
nėjų reikalaujamas. Bet Capone 
priešininkus apgavęs: jis išlipęs 
iš traukinio Englewood stoty.

šiomis dienomis nudaigoti 
trys Capones leitenantai, mano
ma, buvo nugalabyti todėl, kad 
Murano gengė nužiūrėjusi jucs

draugus, šiuo

kas se- 
i amži-

tikisi sužinoti tai tėmydami, 
kas bus sekantis “ant progra- 
mo” — kitaip sakant, 
kantis taps pasiųstas 
naši i.

Po nudaigOjimo šių trijų 
gengsterių Capone ir jo draugai, 
sakoma, turėję konferencijų, ką 
jie toliau turi daryti.

Marąuette Manor

p • į.y : flHH gwCwCyw.;.;«.;. ;;.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finanaai-Paakoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Exchange—■ Mainai

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939 
Melrose Park 3458

VIENINTELE 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.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

i GENERALIS KONTRAKTORIUS IR
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

7’hone Republic. 7869

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos ir2

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą.

1 Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo dar-

BLUE BELL CONSTRUCTION
8645 MonIrose Avenue 

Keystone 1633

A Rare Bargain

co

ge
tu-

S. P. Kazwell-Kazlauskas
Vienas musu plačiai žinomas biznierius yra S. P. Kazwell, arba 

riau žinomas tarpe lietuviu kaip S. P. Kazlauskas, kuris per 14 metu 
rėjo laikrodėlių (jewelry) krautuvę antrašu 4632 So. Ashland Avė. Būda
mas tame biznyje, jis visuomet stengėsi savo kostumerius pilnai užganė
dinti ir sąžiningai jiems patarnauti. Ir tas turėjo daug reikšmės jo geram 
ir pasekmingam bizniui.

Ponas Kazlauskas taipgi yra nemažai prisidėjęs aukomis Lietuvos ir 
Amerikos patrijotiniams tikslams.

Ponas Kazlauskas priklauso prie sekamų organizacijų: Chicago Lith- 
uanian Real Estate Board, American Lithuanian Chamber of Commerce, 
Chicago Board of Undervvriters, La\vn Manor Business Association ir Casa 
Del Mar Kliubo.

Pardavęs savo laikrodėliu (jewelry) krautuvę 1925 metais, jis įsto
jo į Subdivizijos biznį. Nupirko 200 akrų žemės Spring Forest (Willow 
Springs), išdalino į lotus. Per paskutinius tris metus išpardavė daug lo
tų. Taipgi jau yra pristatytu daug namu šioje gražioje apielinkėje.

Ponas Kazlauskas turi du ofisu, 2839 W. 63rd St. ir Archer Avė., 
netoli B7th Street.

Sekančios ypatos

Tamsta nepraleisk Šitos progos. 
Pamatyk šita vietų, nes kas tų vie
tų paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant G7th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai —Į soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.| ję

State 5048 arba 7275
Klausk

STANKUS
MODERN CONSTRUCTION 

COMPANY
nusipirkusios lotus Forest

J. Gelažinis
F. Kasilauskas 
A. Kazaitis
K. Kupris- 
P. Iškars 
J.
M

2
2
2
4

M

2

Paskolos suteikiama; 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $300, imame tegalį huoširntį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

1618'West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. DankoWskl. ižd.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

• 1647 West 47th Street
------ o-------

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA | 
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. 'Taipgi i 
perkam ir parduodam morgi 

čius

4034 Archer Avenue 
Phone I^afayette 6719

4

5y2% R 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko 
linam privačiai pinigus

REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki 
r,0 metų amžiaus. " v 2 ’----’
•ryvenhe Cbicagoj, 
apielinkese. čystas darbas ir 
ras uždarbis. Galima 
$50 j savaitę ir daugiau, 
ga išsimokyti gera profesijų i 
pų laikų.

Atsilankykite pas
WM. H. NOVICK, 

A. G. BRIGGS & CO. 
J 203 W. 79 St. 

- - O--------

1 uri būti apsi- 
arba Cbicagos 

ge- 
padaryti 

Gera pro- 
trum-

REIKALINGAS patyręs bučeris.
NATIONAL MEAT MARKET

1907 So. Halsted Street
------ o-------

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet«

Energiški ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmvn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M;chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti u pi ik antai bus trumpą lai
ką lavinami dyka/ konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

VYRAI su trokais ar trokai 
traleriais, įrengti tolimam 
nių vežimui.

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Furnishcd Kooms

ry-

ir 
krovi-

PASIRENDUOJA kambarys dęl 
l vaikino ar merginos, prie mažos šei- 
i mynos. Telefonas ir visi paranku- 
, mai. 6750 So. Campbell Avė., 2-ros 
lubos. Hemlock 8924.

For Kent
RENDAI 6 kambarių fialas 

ant biznio streeto; gali būt ir 
ofisui tinkama vieta — dėl dak
taro, dentisto ar advokato. Tirš
tai apgyventa vieta, šaukit:

Lafayette 9244 ar 5313

Greitas ir patikėtinas pa-1
tarnavimas.

HELBERG BROS

Radios

GARSUS PIETINES Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.----- ------------ “
2311.

Pristatom, GOVATAŠ—Canal

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen, ken- 
džiij, cigaru, Ice Cream sankrova, 
geroj vietoj, 4 kambariai pagyveni
mui, taipgi namas. įsteigta 18 me
tu, 7231 S. Racine Avė. 

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

PARSIDUODA restaurantas iš 
priežasties mirties, labai gera vie
ta, tarpe lietuvių, airišių ir vokie
čių apgyventa. Parduosiu visų ar
ba pusę, pigiai. 734 W. 35th St.

-------O

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė dėl svarbios priežasties už 
cash nebrangiai, 3001 S. Union Avė.

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

PARSIDUODA kriaučių šapa 
tuščias lotas; šapa yra naujų 
mas, valymo ir taisymo.

4250 V7. 63rd Street

ir 
dary-'

MAINAU 2 lotus i bučernę ar 
grosemę. Pusė bloko nuo gatveka- 
rio. Atsišaukite vakarais. 5936 So. 
Tripp Avė. Hemlock 9311.

Real Estate For Sale
Nąmai-Žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Sliore — 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, 111. 
Telephone 364

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
bariu murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI.. 849 

. . Gregory, Blue Island. Savininkas
BUcERIAl, nepraleiskit progos anį vietos. Pabudavosimę ant jūsų 

ar j partnerius arba parduosiu vi- loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
nes vienam yra persunku. At- įmokėjimų

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664 

- o-------

sa, i 
sišaukit po antrašu

5129 W. 31 st St., Cicero.

PARSIDUODA • groseris. Biznis 
išdirbtas per 6 metus* 5 kambariai 
dėl pagyvenimo, 2 blokus apielin- 
kėj nėra krautuvės. Galima pirkti 
su namu. 8436 Gilbert Ct. (prie 
Union Avė.). Tel. Vincennes 2418. 

------ n-------

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

PARSIDUODA labai pigiai 
žiu štorukas. Priežastis—einu 
ta bizni. 2118 W. 23rd St.

kend-
i ki-

GROSERNĖ ir bučernė. Priežas
tis pardavimo—turiu eiti iš biznio. 
4 kambariai dėl pagyvenimo. > 

3107 Wallace Street 
-------o------

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

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

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 

PARDAVIMUI grosemė, gera vie- kambarių, ‘ octągon” bungalows, 
ta ir biznis nebrangiai. Priežastį 
patirsit ant vietos.

4429 So. Marshfield Avė.
I ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Mihvaukee Avė. 
Newcastle 3136.

PARDAVIMUI kriaučių supa va
lymo ir taisvmo. Daug naujo dar
bo. Geriausia vieta Town of Lake. 
Pigiai. 1803 W. 46th St. -------o-------

Zolp 
Eobskis 
Nakrušaitis 
Šlapikas 
Bovshis 
Zacker 
Steimontas

E. VVasiliauski 
J. Petraitis 
J. Zdanys
E. Parmalis
V. Lutkus 
P. Blinstrop 
J. Artimas 
M. Lorencas 
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M. Širma
F. Barkauskas 
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2
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4
2
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2
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P. Atherton 
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W. Gardner
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W. Hartman
V. Schikora 
E. Doogan
A. Doogan 
L Bolchart
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J. Kroli 
H. Krone 
R. Doogan
B. Doogan
W. Stennet 
J. Yanuška 
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E. Koch
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lotą 
lotą 
lotus 
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1 
1 
4 
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Visoje Spring Forest Subdivizijoj išj^irduotų lotu yra 115.

Pi ANOS and fine fum įtarė 
kcep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
as it polishes—with speed 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

įcLASSIFIED ADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas___

Res. Phone Mid\vay 2216
Office Normai 4400

VLADISLOVAS 
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St

O$darV*" Po lįsti

Malevojimas, Dekoravimas, 
Popieravimas

Visokios rūšies medžio 
baigimas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

-------O - -----  
KARPENTERIS.—Generalinis kon- 

traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

Generališki kontraktoriai ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2
pi I ntu užbaigtas.

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

PAŽINKIT
W. BENECKA

Popieruoju, malevoju ir darbų 
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

ga-

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

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

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK , 

5201 W. Grand Avė.

Financial
Finansai-Paakoloa

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus Jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 7Qi siskolinti nuo $50 ir augs./f\ ant savaitinių ar mėnesinių 

išmokėjimu tik už 7% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

C0MM0NWEALTH
INVESTMENT &
FINANCE PLAN

100 N. U Šalie St.
Tel. Randolph 6811

■ WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6080

Room 607
192 N. Clark St.

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

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

TeL Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

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

2 šmotu seklyčios setai 
$59.00

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

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057
Personai

Asmeny Ieško

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĘ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
. — Klauskit pas
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6319 S. Westem 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 B. Glst St. Midway 9793

TURIU pardouti savo $900 gro- 
jiklį pianu Su stikliniu kabinetu ro
lėms, 
cash, 
tykit

suoleliu ir 100 rolių, už $115 
ai* $125 išmokėjimais.

G .SUPINSKI, 
G136 S. Halsted St.

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

Pama-

9 GROJIKLIAI PIANAI 
$75—$125

Mes pavertėm 23 pianų ir 8 radio 
sankrovas į išimtinai radio sankro
vas. Visi buvusi stake pianai, nie- 
kurie nauji, niekurie vartoti tik 
demonstravimui, tapo perkelti į šių 
sankrovų greitam pardavimui. $75 
—$125 nupirks gerų jiiianų. Atda
ra iki 9 vai. kiekvienų vakarų, iš
ėmus nedėldienius.

GULBRANSEN, 
2322 W. Madison St.

Automobiles
’28
•27
•20

’27
20
26
28

Hudson Brouirham—cuatom ouilt ! 
ChandJer coach ......    - I
latfi Hudson coach ...............   !
Stearns-Knigrht—Broughatn, nau

ji tairai ...................................  I
Hudaon BroUffham, reram atovy l 
Eaaex ----     I
Dodare Sodan -------------   I
Fontiac Coupe___________________ I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halated St.. Trlanrie 9330-----o----

PRANEŠIMAS

»70B 
$306 
$295
$395 
$495 
$550 
$176 
$460

PJiNKIŲ kambarių medinė bun- 
galovv, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 3(1x125. Ma
žas {mokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks

PARDAVIMUI pigiai ice creami-1 šį namą. Kaina $5,000. M. B. 
nė, ir lengvu užkandžių valgykla > Caldwell, 5117 Mihvaukee avė.
ant bizniavos gatvės, arti bažnv-1 . ■ . ------ , ■ ........ — —-
čiu ir svetainių, renda piKi. Prie- TJKTAI $350 imokėt, likusius po 
zast! patirsite ant v etos. ' nuošimčiais, kai-

10,44 So. M.ehiKan Avė. $w*6|) mc(|'inis bunealow vėliau.
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

REIKALINGAS bile kokis biznis; 
5 kambariu naujas mūrinis bunga-, 
low, randasi prie pat narko, ant 
64th St. Savininkas mainys ant bi
le kokio biznio. Priims lotus už pir
ma jmokėjima.

C. P. SUROMSKIS 
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

pavyzdingi namai

2218 W. 72nd St., 5 kambarių mu- 
s moderniškiau- 

ypatybės. $1,000 įmokėti, $75 
mėnesį. Pamatykite patys.

U, s *.1111 JYCBlI I UBU

PARDAVIMUI gasolino stotis prie rin€ bungalOAv; visos moderniškiau- 
35th St. ir Lovve Avė. Galima pa-' sios • • - -- • • -*•
daryti gerus pinigus, nes 4 centai kas 1 • VIant galiono gasolino yra gryno už
darbio. Mri Burke. Republic 7339

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

THOMAS M. RYAN, 
Central 2384

1,000 vištukų dykai

ar veislinių kralikų
GOELZ ARLINGTON

VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 
PILNAI SU MIESTO 

PATOGUMAIS

HEIGHTS Ko,in gt

GRAŽUS NAUJAS 2 FRATU 
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 

Veikite greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St 
Stevvart 1771-4005

Moderniškas namas, su vandeniu, 
elektra, modernišku plumbingu, įbu- 
davota prosinimo lenta, skryliais ir 
užlaidomis ir garažiu, viŠtininku ir 
palapinėms kralikams. Dirbkite 
prie savo dabartinio darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už jū
sų namą. $1,000 Vtštukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik
tas kooperavimas pardavime vištų ’ 
ir kralikų. Tik mažas {mokėjimas 
ir lengvas išmokėjimas. Jūsų in- 
vestmentas yra absoliučiai apsau
gotas.

C. A. GOELZ & CO.,
7549 N. VVestern Avė., 

Sheldrake 7805

Geras bargenas
5 kambarių cottage, 3 kambariai 

viškose, be to 4 dideli lotai, uobe- 
lės, grušių medžiai, 170 vynuogių 
kelmų, visokios rūšies vaisiniu me
džių. Pusė bloko nuo 63 gt. gat- 
vekarių. Kaina $7,500.

J. N. ZEWERT CO.
4377 Archer Avė.

Tel. Ufayette 5313—9244

PUIKIAUSIA farma ant upės PARDAVIMUI 5 kamb. modemi- 
kranto, cementinis, didelis kelias ei-, njs medinis namas, ant cementinio 
na per farma, 73 akenai žemės, gra- pamato, 3 metų senumo, 2 karų mu- 
žųs namai ir kitokį visi įtaisymai rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 

. .’ , žemės. Randasi pietvakarinėj miesto
Savininkas mainys^^ant daly, arti transportacijas. Kaina 

$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

Perkant greitai reikia jmokėti tik-! 
tai $1,000. r ■ ■ - 
namo arba ant loto. C. P. SUROM- 
SKIS, 3352 So. Halsted St. Tel. 
Yards 6751.

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi- 
, ant cementinio

PARDUOSIME arba 
5 kamb. bungalow ant 
arba kito biznio. Graži 
Saukite. Savininkas 3515

mainysime 
automobilio 
vieta. Atsi- 
W. 59th PI.

EXTRA Ūkės—Farmos. Kurie no
rite pirkt ųkes ar mainyti, maty
kite mane 10-11-12 Gegužės. Atve
žiau 50 tikru bargenu, tik pasima- 
tykit su manim, ir gausi ta ka rei
kalauji ir busi užganėdintas. P. D.

BARGENAS, tokiu progų mažai 
i pasitaiko; esu priverstas parduoti 

ANDREKUS, 3052 "w. 54th St.? Chi- Rreitu laiku, mūrinis 5 kambariu 
cago. 2-ros lubos. bungalow. 3624 W. 65th Place.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 

pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems,

įsingų patarnavimą.
Automobilių sales ruimis atdaras 

vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOF 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru- i vadovauja* 
mentą. L. E. Beiner, Buckingham vertybčje. 
3897. teisingą patarnavimą. Exchange—Mainai

PAIEŠKAU savo brolių Zignionto 
ir Andriaus Razulevičių, Pakerskų' 
kaimo, žežmarių parapijos, Trakų, 
apskričio. Pats» arba žinantieji ma-1 
lonėkit pranešti šiuo antrašu: 

KAZIMIERAS RAZULEVIČIA 
1733 So. Union Avenue

Chicagoi Illi

MAINYSIU savo biznį, name-

MODERNIŠKAS 2 flatų barge- 
nas 2 po 6 kambarius $13,500. Vie
nas blokas nuo Marquette Parko.

i Nėra mainų, šauk savininkų Fair-
I IĮ 2 ar 3 flatų, ant farmos, lo- fax 7449—Dearborn 6748.
to, biznio ar kitokios nuosavy
bės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
pagyvenimų, 3 po 4, 1 5-kių. Par
duosiu už “cash”, dar galiu priim
ti i mainus nebrangu lota. 

3121 So4 Union Avė.




