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Kaip ‘britų kunigaik 
štiš’ primovė Flori 

dos prekininkus

I Moteriškė užmušta au-| 
to tramo kolizijoj

j $19,000,000 depozitų ant 
mėnulio pirkosi bargan daik
tu už $375,000

HAMMOND, Imi., geg. 23. 
Whitinge tramvajui ir aulomo 
'riliui susidūrus, Mrs. Floren- 
c.: Giasula buvo užmušta, o trys 
kili asmens skaudžiai sužaloti.

S I’. PETERSRl’RG, Fla., geg. | 
23. “|>r. Charles Emerson
Sargen t Maitland,” žinomas 
dar kaip “įDuke of Sutherlan,” 
“Suterlando Kunigaikštis,” ku-1 
rį laiką gyveno čia tikrai kuni
gaikštiškai, kol... kol dabar ne- 
atsidurė kalėjime, kaltinamas'

Kantono aeroplanai 
atgynė miestą nuo

Kuangsi puolikų |
Kuangsiečių armija priversta 

bėgti; tūkstančiai puolikų 
vo paimti į nelaisvę

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, Ilk, Penktadienis, Gegužės-May 24 d., 1929

F.ntered ns second-class matter Mareli 7, 1914 at 
under the Aet of March
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No. 123

Lietuvos Naujienos
Šiemet Gegužės 1 
diena Lietuvoje

Pirmutinis Lietuvoje 
visuomeninis ūkinin

kų teismas

bu-

Prieš kurį laiką tasai Ma.it- KANTONAS, Kinai, geg. 
h.nd prisislalC vietos prekinii.-| Kan|(), gi),al)|i Kvanlungo 
kams kaip valiausias aštuonii.i, rin<>nlet,f nšliamiu bombarduo- 

jamų aeroplanų padedama, ko
voje lies Daitongu, dvidešimt

I penkias mylias į žiemių vaka
rus nuo Kantono, sumušė puo
lančių tkuangsiečių armiją.

Praneša., kad kvanlungiečiai 
paėmė ke’.is tuksiančius priešų 
į nelaisvę ir suėmė daug karo 
medžiagų.

Kadangi Kuangsi armija nė 
1 kokių aeroplanų neturėjo, ji ne
įgalėjo atsilaikyti prieš užpuo- 
I Įima iš oro ir ėmė bėgli atgal, 
I kvantungiečių genama-

Tuo būdu pavojus Kantonui 
.išnyko, bent šiuo tarpu, kadan
gi. manoma, jogei priešininkai 
stengsis reorganizuoti savo jė
gas ir puolimą atnaujinti.

nių chirurgas, o ta proga dar 
“prisipažino” esąs Anglijos ari
stokratijos narys, ir ne bet

štiš. Ta pačia proga jis da 
pripuolamai, netyčia, prasitarė 
kad vien Jungtinių Valstybii 
bankuose jo depozitų yra II

Prekininkai kone sutirpo.

kala su dideliu asmenim, 
davė jam viską kreditan, 
therlando kunigaikštis 
ėmė bargan: puikiausius 
mobilius, meno kurinius, 
kilimus, siendangas, 
lūs et e.

o
Jie

auto- 
persų 

deiman- 
() vienas prekininkas, 

kreditan $80,000 persų I 
dar paskolijo $200 gy

vais pinigais. Iš vieno 
gražnų pirklio Maitland 
si deimantų už $25,000. 
no baldų prekininku jis 
si už kelis tuksiančius 
puikių baldų, dar iš ki 
ėmė įvairių brangių muzikos 
instrumentų, puikų automobi
lį etc-, vis be jokių rankpini
gių.

Bet kai ilgesnį laiką prekinin
kai nesulaukė mokesnio, jie 
išdrįso “Suterlando kunigaik
ščiui” priminti Tasis atsakė,

vietes 
pirko-; 

Iš via-; 
pirko-

Voegler pasitraukė 
iš reparacijų vietos

Schachto kolega nesutinka su 
priimtu Youngo reparacijų 
mokėjimo planu

Angeles**, kad jis netrukus at
vyksiąs ir viską sumokėsiąs

iki cento.
l ačiau “reikalų vedėjas,” W. 

L. Hardin, telegrafu pranešė 
policijai, kad Maitland esąs Įs - 
skolincs jam daug pinigų, pri-

ko-

esąs

turtų paveldėtojas.
Vakar “Sutherlando 

gaikštis” buvo suimtas ir 
tas kalėjime.

kuini- 
pade-

Jūreivis nubaustas
turėjimą 7 pačių

UZ

BERLYNAS, geg- 23. — Dr. 
Albert Voegler, lljalmaro Scha
chto kolega reparacijų eksper
tų konferencijoje, parvykęs va
kar iš Paryžiaus iš savo vietos 
kaip delegatas reparacijų 
misijoje rezignavo.

Sako, kad Dr. Voegler 
nepatenkintas re pa rac i j ų
nu, kurį konferencijos pirmi
ninkas, amerikietis (hven I). 
Ycung, pasiniu ir kurį abidvi 
šalys priėmė su tam tikromis 
rezervacijomis, ir nenorįs su
tarties pasirašyti.

Dro Voegler io vietą reparaci
jų konferencijoj užimsiąs Dr. 
Luthvig Kasti, kuris nuo pat 
konferencijos pradžios dirbo 
bendrai su Schachtu ir Voegle- 
riu.

ka Itin
mas <lel turėjimo septynių 
čių, prisipažino kaltas ir 
n id/austas vienais metais 
taisos namų.

Chicką apskundė jo pati 
7 dėl “non support.”

Kinų “krikščionių” ge
nerolas išmestas iš 

lapo Kuomintango partijos
NANKINAS, Kinai, geg. 23. 

5'°- Centralinis Kuominlango vyk
domasis komitetas, aukščiausias 
tautinės Kinų valdžios organas, 
išmetė visai iš partijos “krik
ščionių” generolą Feng Juhsia- 

•Ki-iną, centralinių Kinų viešpatį, ir
ninku, pritrukę pašaro, sušėrė■ jsakė pradėti prieš jį baudžia- 
gyvuliams pirčių stogus; vienas mąją ekspediciją, 
sušėrė pusę tvarto stogo.

SUškRė stogus

Keletas

Francijos biudžetas 
einantiems metams 

miai didesnis

at-
žy-

KO R R SS PARYŽIUS, geg. 23. — Įneš
tas parlamentan Francijos biu- 

Chicagai ir apielinkei federa-j džetas 1930 melams numato 
linis oro biuras šiai dienai pra-, 48,722,105,000 trankų (apie $1,- 

48,655,- 
$1,946,-

našauja:
Iš dalies debesiuota ir vėsiau: 

stiprus žiemių krypties vėjai.
Vakar temperatūra įvairavo 

tarp 60° ir°69 F.
šiandie saulė teka 5:22, lei

džiasi (S: 11. Mėnuo teka 9:17 
vakaro.

[918,800,000 pajamų ir
1918,000 frankų (apie 
600,000) .išlaidų.

IšlaidETAOI6a2829„
Palyginti su šių metų budže- 

tu, pasiūlytasis ateinantiems 
metams 'biudžetas yra daugiau 
ne trimis bilionais frankų dide
snis.

etaoinn

y KAUNAS. [LŽJ. Pirmoji 
i gegužės tamsi, apsiniaukusi die- 
| na. Visai nepanaši pavasario 
’ dienai, šalta, žmonių gatvėse 
maža. Valdiškos įstaigos dirbo. 
Spaustuvių ir kai kurių dirbtu
vių darbininkai šventė. Nė vie- 

; nas laikraštis neišėjo.
Policijai nedaug teko dirbti. 

Laukta demonstracijos, triukš
mo. Policija buvo pasirengusi 
viską sutikti.

Lygiai dvyliktą valandą 
Laisves alėjos, iš Apygardos! 
teismo kiemo, iš Ožeškienės, 
Lukšio ir Prezidento gatvių kie
mų išėjo po kelis asmenis. Dau
giausia jauni žydai. Matėsi po
ra raudonų vėliavų. Vaikščioję 
gatve žmonės vieni susidomėję 

4na . L y«l “ L 1 ir® i • v« • _ ėjo artyn, kiti bėgo. Tuo tarpu! i'i I Vislus triušiai turės1 iš visų pusiŲm •• ii nes aPsuP° viešoji ir knminah-| sovietu Rusna gelbė.1 nė policija. Pasigirdo keli šūviai.
8 c : Iš kurios pusės jie buvo —it nuo bado [ licijos ar demonstrantų, dar 

__  I išaiškinta.
Rusijos elektrifikacijos ir į Areštuota kelios dešimtys 

bolševikai | menM- Vieni ^reit paleisti, 
[eiliniai piliečiai, netikėtai 
I kluvę demonstrantų būrin 

RYGA, geg. 23- — Jumoristi-1ten pasiuvimas aiškinamas, 
niai sovielijos laikraščiai, ku
riems leista kartais be bausmės 
pasijuokti iš įvairių sovietų v 
džius projektų, dabar specialius 
savo numerius pašvenčia nau- 

bėJjausiai sovietuose kampanijai— 
[ triušių (kralikų) veisimo va-

Per sukilimą Meksi
koj 4,000 buvo užmu
šti ir 11,000 sužaloti
Oficialiu apskaičiavimu materi

alių nuostolių sukilimas pa
darė 50 milionų dolerių

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
23. — Oficialis pranešimas pa
rodo pragaišslis, kurių pastara
sis karininkų sukilimas pada
rė Meksikai.

Kautynėse tarp 
kariuomenės ir sukilėlių abie-i 

i jose pusėse buvo 4,000 kareivių 
užmušti ir 11,000 sužaloti. Su

žalotųjų daugelis pasiliks visą 
gyvenimą invalidai.

Sukilėliai išdraskė 400 mylių 
išsprogdino .10 igeležinkelių ir

loS studentŲ streilcas
URlBANA, III., geg. 23. — 

Piolestuodami dėl vietos aukš
tesnės mokyklos direktoriaus 
Flaningano pašalinimo iš vie
tos, 400 tos mokyklos studen
tų paskelbė streiką.

Nuo
automobilizacijos
nužengė i triušifikaciją

Mussolini garbina 
fašistų režimą

federalinės | yjsas

Materialiniai 
ryti nuostoliai, 
lių draskymas, 
kapitalo konfiskavimas, 
verstinos “paskolos” etc., 
50 milionų Amerikos dolerių.

pasaulis dabar gerbiąs 
Italiją, ne tik gerbiąs, l. 
vis labiau imąs bijoti jos

ŠEDUVA, Panevėžio apskr.— 
Vietos žemės ūkio draugija ge
gužės 12 d. rengia visuomeninį 

: ūkininkų teismą.
Kaltinamosios temos: 1) Val

stybė ir ūkininkai; 2) Ūkinin
kai ir visuomeninis gyvenimas.

Kaltintojais pakviesti: agr. 
A. Gilvydis ir ūkininkas- agro
nomas K. Palei. Gynėjais: agr. 
Vaitkevičius ir uk. P. Butkus,

j į Teismo sudėty Įžymiausieji apy
linkėj šviesuomenės ir ūkininkų 
■ atstovai.

Rengėjai nori, kad gyvo žo
džio diskusijose butų išgvilden
ti opiausi musų žemės ūkio ir 
jo organizacijos trukumai. To
dėl ūkininkai kviečiami dalyvau
ti kuoskaitlingiausiai.

Teismas įvyks Šeduvos Sau
lės” Progimnazijos salėj e gegu
žės mėn. 12 d. 13 vai.

po-1
ne_| Mariampolės apskrities 

aukos Šiaurės Lietuvai
as-i -----------
tai Mariampolės apskr. Šiaurės 
pa_ i Lietuvai šelpti komitetas skel-

kitu ‘ bia, l<afl šiol yra surinkta 
valsčiuose, miestuose ir įstaigo- 

Vid. reik, ministerijos infor-Įse pinigais 17,010 lt. 47 et. ir 
macijos biuro pranešimu 89^ į 15,8364 kilg. javų.

a]_ demonstrantų žydai ir 20% Sumušė policininkąpilietybės.
Mieste kalbama, kad demon

strantai tikėjosi surinkti apie 
500 asmenų, pereiti Laisvės alė- Piane^a» 
ja.

Mieste keliose vietose iš nak-l 
ties ir dieną, rasta išmėtyta! 
daug komunistinių proklamaci- 
jų- • >

Gaunamos žinios iš provinci
jos, kad daugely vietų išmėtyta 
proklamacijų, iškeltos raudonos 
vėliavos. Keliose vietose areš
tuoti keli asmenys.

KĄUNAS. — Policijos žinios 
, kad Nemuno gatvėj 

prie autobusų stoties girtas A. 
Šneideris ėmė triukšmauti. Ji 
nuraminti stengėsi polic. žiū
raitis, bet jis sužeidė policinin
kui ranką. Vedant nuovadon, 
juos sustabdė Leiba Hermanas, 
puolė policininką, bet buvo su
laikytas.

Maskvoj ir kituose Rusijos 
i miestuose mėsos yra didelė sto
ka. Del to sugalvotas triušių 
veisimo planas. Triušiai, ku

lnų vislumui pats Mussolini pa
vydi, turėtų aprupinti miestus 
mūsa. Triušių gi mėsa, <sako, 

[esanti taip gera, kaip kad viš
tiena. Reikia, vadinas, imli 

Mes galime tik-hr'u^a^ veis^-

tikriausiai sa.kyti, kad da-■ Maskvos “Krokodil” praneša 
res-jap.ie įvykusį milingą triušių 

veisimo klausimui išdiskusuoli- 
Vienas oratoris išdėstė triušių 
veisimo planą ir skaitmenimis 
Įrodė, kad triušiams veisianties 
su nepaprastu gausumu, jau 
1931 metais Rusija galės sker
sti 65 milionus triušių, kurie 
duos 15 tuksiančių tonų mėsos, 
vertės 7l/j miliono rublių, ir 
kailių, vertės 130 milionų rub
lių.

Milingas priėmė rezoliuciją, 
kad butų ūmai išleista ir sklei
džiama tam tikra literatūra 
apie triušių veisimą .ir paga
mintos filmos, parodančios, 
kaip auginti triušiai ir kaip or- 
ganizuoti triušių a u g i u i m o 
draugijos.

Sovietų prekybos komisaria
tas j.tn įsteigė tam tikrą triu- 

. šių departamentą, kurio galva 
■Logano į paskirtai .komisaras Čuchrita.

- ----  ' “Kroko-dil” primena, kad Le-
Jninas Rusijai gelbėti propaga

vo elektrifikaciją; paskui so-

ROMA, geg. 23. — Savo kai-[ 
boj fašistų parlamente Musso- 
lini gyrėsi savo nuopelnais
Ii ja i, sakydamas:

sukilėlių pada-:mc ngra (var]<()S> jjs negali tu- 
kaip geležinke-• r(-t didžios užsienio politikos.' 

dmas,1 |.ja,|ų tauta turi bul vieninga, i 
. 91,1' kompaktiška, kad jos balsą gir 

siekia, užsieniai.
i rių
I bar Italija ir girdima ir 

Valstijos senatas i poktuojama- Pasakysime dau- 
! ':"u: per fašistų valdžią, rytoj

Ii ja bus dar labiau respek-
' tuojama .ir bijoma.”

Mussolini gyrėsi, kad jam 
|esant premjeru, Italijos presti
žas labai padidėjęs. Tai patvir
tinąs tas faktas, kad italų 
ba ėmus stipriai plisti 
šiaurės tiek centralinėj, 
pietų Amerikoj.

priėmė policijos, [f^ 
vandens bilius

SiPRINGFIELD, III., geg. 23.
Ilinois senatas 31 balsu prieš 

2 šiandie priėmė vieškelių po
licijos bilių.

Atstovų buto tas 
pirmiau priimtas, 
eina gubernatoriui

bilius buvo 
todėl dabar 
pasirašyt.
priėmė Ch.i-

eagos vandens bondų bilių, ku
riuo leidžiama miestui išleisti 
$12,000,000 vandens tiekimo

Priimtas dar bilius valstijos 
rinkimų įstatymams ištirti.

“Graf Zeppelin” grįžta 
iš Francijos namo

TOULON, Francija, geg. 23. 
— Vokiečių dirižablis “Graf 
Zeppelin” šį vakarą kaip 8:18 
išlėkė iš Cuers aerodromo į sa
vo bazę Friednichshafene.

Pasiskandino inžinieris
NEW YORiKAS, geg. 23. — 

Šokęs nuo Manhattan tilto 155 
pėdų žemyn į East River upę 
pasiskandino Paul Liqunce, N. 
Y. Edison kompanijos inžinie
rius. Jis sirgo nervais.

Moteriškė ir trys vaikai 
žuvo ugny

FIELDALE, Va., geg- 23. — 
Gaisre, kuris čia sunaikino jų 
namus, žuvo Mrs. Homer Spen- 
cer ir jos trys vaikai.

Pametė 30,000 lity

Vilkavišky sulaikytas komu-i Alytaus apskr. II rajono mo- 
nistų instruktorius Br. Paukš- kyklų inspektorius Br. Sirutis 
tys iš Kauno. ' važiuodamas

“Čeką” sušaudė du 
lukštu valdininku ir 

profesorių

iš Nemunaičio i 
Alytų pametė portfelį su 30.- 
000 litų valdiškų pinigų.

Nušovė. Veiverių valse., 
Dilių kaime revolveriu kaž kas 
nušovė Dovidą Lešitą.

tiek 
tiek

Visa filmų “žvaigždžių 
kuopa pasimetė su 

savo vyrais

MASKVA, geg. 23. Oficia
lis pranešimas skelbia, kad Ge- 
Pe-U [politinės policijos] įsa
kymu tapo sušaudyti du 'aukšti 
sovietų valdininkai ir vienas 
Leningrado Kalnų instituto pro-
fesorius. Jie buvę susekti dii- ją* paskyrė menininko P. Tara- 
bą “kontrrevoliucijos darbą.” bildės pagamintam projektui.

L. D. K. Vy-PERLOJA.
tauto 500 metų sukaktuvėms 
paminklui pastatyti Perlojoje, 
komisija balandžio mėn. 26 d. 
peržiurėjus prisiųstus konkur
sui paminklų projektus, premi-

LOS ANGELES, Gal 
23. — Vakar čia vienu 
trys filmų “žvaigždės” 
teisme išsiskyrimus su savo vy
rais: “Miss” Madge Beitam y 
gavo “divorsą” nuo F 
Metcalfo; “Miss” Barbara Bed-1 
ford — nuo Johno A. Boscoe,1 
ir “'Miss” Eugenia La Placc 
nuo Baymondo Kirkjvvoodo, le- vielų valdžia paskelbė obalsį, 

kuris sa<kė, kad Busiją išgelbės 
automobilizacija; dar vėliau 
imta skelbti, kad Rusijai išgel
bėti reikia organizuoti dideli 
valstybės žemės ūkiai. Na, o 
dabar bolševikiją turės išgelbė
ti triušiai.

atrų “producerio.

geg. 
kartu 
gavo

Daugiau filmų “žvaigž
džių” inkriminuota už 

taksų sukimą
LOS ANGELES, Cal., geg. 23. 

—Grand jury inkriminavo fil
mų “žvaigždę” Eleanorą Roard- 
man ir jos vyrą Kingą Vidorą, 
filmų “direktorių” dėl nusuki- 
mo federalinių mokesnių už 
1925, 1926 ir 1927 metus.

Anksčiau buvo inkriminuota 
visa eilė kitų Hollywoodo rie
biai mokamų krutamu jų ^veik
lų aktorių, vyrų ir moterų, už 
sukimą pajamų mokesnių fede- 
ralinei valdžiai.

Stiprus žemės drebėji
mas Argentinoje

MENDiOZA, Argentina, geg. 
23. — Mendozos miestas šį ry
tą buvo stiprių žemės drebėji
mų supurtytas Daugelio namų 
sienos sutruko, kai kur visai 
sugriuvo. Aštuoni asmens bu
vo sužaloti, kaikuri-e pavojin
gai.

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, III



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, geg. 24, 1929

40,<K)O Šnipų Vadas
— -Ą ■ - i . -

SLAPTOSIOS POLICIJOS ISTORIJA

(Tęsinys)
Tam darbui jie buvo gerai 

priruošti: jie mokėjo mikliai 
atidaryti laiškus ir paskui juos 
užklijuoti taip, kad niekas ne
pastebėtų ; mokėjo pasidaryti 
reikiamus raktus, imituoti pa
rašus ir antspaudas.

Dauguma tų jaunų vyrų buvo 
baigę universitetus. Jie buvo 
apsukrus ir sumanus. Kadangi 
jie puikiai mokėjo francuzų 
kalba ir dėl algos buvo sukal
bami, ta bei jokio sunkumo ga
vo sekretorių vietas.

Visa ta vyrų ir moterų ar
mija vyko i Franciją labai at
sargiai, kad nesukelti nužiūrėji
mo. 1870 m. tų Stieber’o šni-i 
pų Franci joj jau buvo apie 35,- 
000.

Vadovauti tai armijai tapo, 
pasiųsti atsistatydinę karinin
kai, kurie įvairiuo'Se-—^Francijos 
miestuose pradėjo steigti smul
kius biznius. Šnipų sistemoj tie 
karininkai buvo žinomi kaipo 
“laiškų dėžės”.' Tai reiškia, kad 
eiliniai šnipai jiems turėjo pri
statyti raštiškus raportus iš 
savo darbuotės. Kiekvienam 
karininkui buvo pavestas tam 
tikras distriktas kur jis ir va
dovavo šnipą vi mo darbui.

Paryžiuj, Lyons, Marseilles, 
Lille, Bordeaux Valensiennes, 
Strasburg, St. Cyr, Saumur, 
Bourges, Fontainebleau, St. Et- 
ienne, Tulle, La Creusot ir ki-

i tose vietose buvo pastatyti te
ritorijos viršinikai, kurie tu- 

i rėjo išduoti raportus Stiebero 
4^it-enantams arba “inspekto
riams”. Inspektorių buvo ketu
ri. Vienas gyveno Genevoj, ki
tas Briuselyje, trečias — Lau- 
sanne, o ketvirtas — Berlyne. 
Jieins buvo draudžiama pereiti 
Franci jos rubežių. Jų pareiga 
buvo duoti instrukcijas.

šnipus prižiūrėjo pats Stie
bei* su savo dviem leitenantais 

Zernickiu ir Kaltenbachu. 
Zernicki važinėjosi kaipo šve
dų turtuolis, o Kaltenbach kai
po olandų inžinierius.

Į miestą, kur buvo pastatyta 
“laiškų dėžė”, pirmiausia at
vykdavo Stiebei*. Jis išklausyda
vo raportus ir duodavo bendrus 
nurodymus tolimesniam veiki
mui. Kuriam laikui praėjus, į 
ta miestą atvykdavo Zernicki ir 
Kaltenbach. Jiedu žiurėjo, kad 
viršininko nurodymai butų pil
domi. Sekame mieste Stiebei* 
nuo savo leitenantų jau gauda
vo smulkmenišką raportą, iš ku
rio jis matydavo kiek kuris šni
pas pasidarbavo. Remdamasis 
tais raportais, Stiebei* vieniems! 
šnipams padvigubindavo ar net 
patrigubindavo algas, o kitiems 
numušdavo. Su kiekvienu al
gos pakėlimu, žinoma, iš šnipų 
buvo reikalaujama daugiau dar
bo.

Šnipai, kuriems buvo kapoja-! 
mos algos, suprantamas daiktas, 
reiškė nepasitenkinimą ir mur-

KUDIKIS NEDAVĖ RAMUMO | 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausis kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 1 
jo viduriukai buvo smarkiai j 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria ir se-| 
karną, dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus! 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa-| 
rasas parodo tikrą, grynai au-l 
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria. 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
Mitrumo ir tt.

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- ’ 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musų pataisytas justi autoino-' 
bilius išrodys kaip naujas.

4612 So. Western Avė. , 
Tel. Lafayette 4501

mėjo. Bet Zernicki turėjo ne
paprastą gabumą visus nesusi
pratimus išlyginti ir palaikyti 
discipliną.

Ant galo, su 1,650 raportų 
nuo įvairiu “laiškų dėžių” Stie
bei* su savo dviem leitenantais 
grižo į Berlyną.

Prūsų armijos viršininkai su 
von Moltke priešakyj pradėjo 
studijuoti raportus. Raportai 
buvo tiek tiksliai ir detališkai 
priruošti, kad von Moltke nega
lėjo atsigerėti.

Apie tai jis pranešė Bismar- 
ck’ui. Kancleris tąsyk paklau
sė šnipų vado:

“Ar jums reikia daugiau pi
nigų? Vyrų? Moterų?”

“Ne, Jūsų Ekscelencija, visko į 
turiu pakankamai. Mano armi
ja yra įsitvirtinusi Francijoj. 
Ji laukia Jūsų kariuomenės at
ėjimo”.

Pasiremdamas Stieber’io
smulkmenišku raportu, feldmar* 

šalas von Moltke išdirbo planą 
Įsiveržimui į Franciją.

Ir aštuoniolikai menesiu pra
slinkus nuo to laiko, kaip Stie
bei* pradėjo “studijuoti” Fran
ciją, Bismarck’as paskelbė ka
rą.

Von Moltke miegojo, kuomet 
jam pranešė apie karo paskel
bimą. Savo leitenantui jis da
vė įsakymą:

“Paimk iš stalčiaus dokumen-

Laikrodžio tikslumu visoj 
Prūsijoj prasidėjo kariškas ju
dėjimas. Atgijo barakai. Pul
kai kareivių su kanuolėmis ir 
amunicija pradėjo maršuoti 
link Francijos.

Į frontą išvyko Bismarck’as, 
von Moltke, Stieber ir jo du 
leitenantai. “Geležinis kancle
ris” ir jo armija, kaip milžiniš
ka mašina, triuškino viską, kas 
tik pasipainiojo ant kelio.

Kaimai, miesteliai ir miestai 
vienas po kito pasidavė prūsų 
armijai. Prancūzai desperatiš
kai kovėsi, bet negalėjo atsilai
kyti.

Ir kiekviename miestelyj, ku
rį vokiečiai užėmė, pasikartojo 
ta pati istorija. Vokiečių ka
reiviai suimdavo kokį kaimietį 
ir viešoj vietoj jį nuplakdavo. 
Paskui nusivesdavo jį į stovyk
lą, kad dar labiau kankinti ir 
išgauti iš jo informacijas.

Taip atrodė franeuzams. Bet 
tikrenybėj buvo kitaip. Vokie
čiai suimdavo savo žmogų, ge
riau sakant, šnipą. Plakdavo jį 
tik dėl svieto akių. Stovykloj 
šnipas be jokios prievartos su
teikdavo reikiamas informaci
jas.

Tuo tarpu miestelyj ant na
mų durų pasirodydavo visokį! 
misteriški, kreida parašyti,! 
ženklai. Vienas ženklas reiškė, 
kad namai turi tinkamas patal
pas karininkams; kitas, — kad 
namuose randasi paslėpto mais
to; trečias nurodė vietą ark
liams, ir t.t.

Paskubomis franeuzai su-i 
traukė savo kariuomenę, ban-| 
dydami sulaikyti vokiečius. Vėl-j 
tui. Muši po mūšio laimėjo vo-j 
kiečiai. 

• I
Stieber buvo patenkintas. Jis 

matė, kad jo darbas atneša vai
sių. Jo 40,000 šnipų armija 
padarė franeuzams daugiau blė- 
dies, negu butų galėjusi pada
ryti tokio pat skaičiaus karei
vių armija, apsiginklavusi ka
nuolėmis.

(Bus daugiau)

I KORESPONDENCIJOS
K ■ - - . - ......... ................... ..... “

Mihvaukee, Wis.
T. M. I). Apskričio yra šau

kiama metinis suvažiavimas, 
kuris įvyks gegužės 26 d., 10 
v., ryto, University Settlement, 
861—Ist Avė.

Kviečiamos šios apsk r i č i o 
kuopos dalyvauti suvažiavime: 
Waukegano 13 kp., Kcnoshos 
119-kp., Racine 121 kp., S. Mil- 
vvaukee 6 kp. ir vietinė Mil- 
waukės 60 kp. Prašomi visi 
rinkti kuopų atstovai atvažiuo
ti laiku, nes posėdis prasidės 
10 vai. ryto. Turim daug svar- 
'bių reikalų aptarti kaip orga
nizacijos, taip ir kitus. Tas su
važiavimas bus tuo svarbus, 
kad šiemet išpuola 25 metų su
kaktuvės nuo spaudos atgavi
mo. Yra manoma užsibaigus 
konferencijai turėti trumpas 
prakalbėles, geriau sakant, at
siminimų papasakojimus iš bu
vusių spaudos gymimo laikų.

Kviečiami Mihvaukės lietu
viai skaitlingai susieiti po pie
tų į University Settlement. sve
tainę, 861—Ist Avė., kur išgir
site įdomių atsiminimų bei su
sipažinsite su tėvynainiais, ku
rie daug yra prisidėję prie pla
tinimo lietuvių spausdinto žo
džio. Durys atdaros dėl visų.

M. Kaasparaitis,
Apskr. rast.

dalinta knygos “Higiena,” ku
rią parašė Dr. Jonas šliupas. 
Tėvynainiai gyvi ir mano imtis 
už platesnio veikimo.

M. Kasparaitis.

Philadelphia, Pa.
Darbai. — 25 metų spaudos at

gavimo paminėjimas.

Darbo padėtis gan prasta ir 
darbininkų visur randasi be 
darbo. Mokestys už darbą yra 
gana žemos,, ir da vis kapoja
mos, taip, kad darbininkas, ga
vęs savaitės uždarbį, vos gali 
galą su galu sudurti iki kitai sa
vaitei. Lietuvių rubsiuvių uni
ja yra visai sukrikus. Mat, čia 
savo laiku Bekampis, Jankaus
kas ir Pruseika turėdavo gerus 
laikus, “organizuodami” lietu
vius siuvėjus, bet jie taip nu
organizavo. kad šiandien ir pa
tys organizatoriai nieko nebe
veikia. žinoma, kad tai nėra 
vyriausi priežastis unijos pa
krikimo. Vyriausi priežastis,—. 
tai pačių darbininkų savo rei
kalais nesirūpinimas ir atsida
vimas į tokių nesąžiningų žmo
nių .rankas, kaip kad virš mi
nėti sutvėrimai. Daugelis kalti
na unijos centrą, kad jis tokius 
netikusius žmones užlaiko ir
jiems moka algas veltui. Bet

Racine, Wis.

DRESIŲ DEZAINtfNIMAS 
Atneša gerą algą.

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.Tėvynainiai remia varpininkus 

ir šiaurės Lietuvą

Gegužės 17 d. buvo laikytas 
susirinkimas Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, 121.. kp 12th St. 
Hali. Nutarta dalyvauti apskri
čio suvažiavime, kuris yra šau
kiamas gegužės 26 d. į Milwau- 
kee University Settlement, 861 
— Ist Avė. Išrinkti atstovais 
šie: Ant. Masilionis, Jurgis Ka
počius, M. Kasparaitis.

Nutarta aukoti Lietuvos bied-

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

niems moksleiviams varpinin
kams $15, šiaurės Lietuvai $5 
ir pirkta Sandaros Publishing 
Co. 2 Šerai $10. Kuopa turi iž
de pinigų $51.81, narių 16. Iš- 
______________Ltiil___________

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
nėr didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gera 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. RoostTtlt 8500

tą No. 1.. Ten rasi visas rei
kiamas instrukcijas.”

Tai taręs, jis atsisuko ant ki
to šono ir užmigo, palikdamas 
savo leitenantams pradėti ką
rą.

jei daribninkai labiau tėmytų 
savo organizacijos reikalus, tai 
galėtų apie tokius niekadėjus 
pranešti unijos centrui ir juos 
prašalinti nuo vietų. Dabar gi 
viskas paliekama kitų valiai. 
Užtat ir patys darbininkai pasi
lieka be organizacijos ir be dar
bo.

Dvidešimt penkių metų spau
dos atgavimo vakaras gegužės 
15 dieną pavyko gana sėkmin
gai. žmonių į vakarienę prisi
rinko apie 400, kur kalbėjo p.

Balutis, Lietuvos atstovas Ame
rikai. Kai kurie Balučio kalbą 
giria, bet dauguma žmonių sa
ko, kad jis nieko įdomaus, nie
ko sumanaus nepasakė, apart 
tuščių frazių. Todėl susirinku
si paprasta publika žiovavo iš 
nuobodumo, o p. Balutis vis tę
sė savo “spyčių” toliau.

—Repo i t.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

BlueRibbon
MaltExtract

BpevlaUstaa sydyme chroniškų ir naujų U 
<ų. Jei kili negalėjo jumis Išgydyti, atsilan
kyki t pas mano. Mano pilnas tšcgzamlnari- 
tnaa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
ttnaiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralulino Itagzamiuavituo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, uuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedllioj 

UUO 10 iki 1 po pietų.

Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen
tų Ekskursija tiesiai

J LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
BIRŽELIO 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Buitie 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 M f g. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, UI.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 33o5 So. Halsted St., Chicago, 111.
Univcrsal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., 

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

A. A. Appanaitis, Westville, UI.
Thos. Baro n, 818 Lincoln St., Waukegan, UI.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

XXX

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“ESTONIA” ...........May 29 I “LITUANIA” .... June 18
“POLONIA” .......June 12 I “ESTONIA” ....... July 3
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Tarp Chicagos 
Lietuvių į
Roseland

Burliokai

Žmonės Lietuvoje bijodavo! 
burlioku. Viena baimė būdavo! 
žmonėms, kad jie baisus atro
dydavo, o antra vėl, kad jie, 
visuomet krepšį pasiėmę eida-| 
vo. Juokdariai gąsdindavę kad1 
burliokai turi krepšyje aštrius' 
peilius. Bet amerikoniški—rau
doni—burliuokai kil kuo ingri- 
sę žmonėms. Jie savo išvaizda 
atrodo beveik kaip ir visi žmo-j 
uės. Mat, jų judėjimas (rau
donas biznis) verčia taikytis' 
prie žmonių. Prisitaikę, kožna- 
me susirinkime ar parengime 
jie vien tik kaulija pinigus iš 
vargšų darbininkų. Persistatol 
save geriausiais mučelninkaisj 
pasišventusiais dirbti dėl darbi
ninkų labo. Jus, darbininkai, 
neklausykite jų pasakų, jie yra 
didžiausi veidmainiai, jie dirbti 
tingi, ir jeigu jų vadais 
norėtų dirbti, tai nesi-j 
trankytų iš miesto į mies
tą, kaulydami pinigus iš jū
sų. Dabar toks Bimba tranko-Į 
si, nieko nedirba, bet senvičių 
gauna daugiau, negu jus darbi-! 
ninkai. Jau komisarų gazietojeį 
garsinama, kad jis bus ir Rose-I 
landė. Buk sakys spyčių dis
kusijose. Mat, spyčius jiems 
reikalingas .diskusijose, kad tuo 
budu butų galima surinkti dau
giau atiku. Turbūt su Lenino j*
plaukais ir nagais dar neganėti
nai pasipelnė. Darbininkai,’ 
jums komisarai pasakoja, kadi 
jus darbininkai nesusipratę, kad 
reikalinga jun,s aiškinti supra
timą. Nagi, jeigu jie, komisą-į 
rai, yra susipratę, tai kam jie 
kaulija iš jus pinigus ir kam 
dar sako, kad reikalinga pagel-' 
ba alstatimui raudondvario?j 
Jeigu jie taip susipratę ir mo-Į 
kyti, tai patys gali atstatyti 
raudondvari. Jeigu jie iki šiol 
laiko užkalę langus, aišku,*kad 
tingi dirbti. Darbininke, tu ne-

' susipratę, negali sau išsitaisyti 
1 raudondvario vidų. Dabar skai
tytojau pagalvok, kuris iš jų 
(langiau supratimo turi?

Bolševikai užkariautas mases 
negali kitaip sutraukti į paren
gimus ir į prakalbas, tai turė
jo išsimislyti naują triksą. Tas 
jų triksas yra diskusijos. O dis
kusijoje jie save teisins esą ne
kalčiausi avinėliai, o kitus 
smerks, kad tuo budu butų 
jiems galima surinkti daugiau 
aukų. Jie kito nieko ir nekal
ba ,kaip tik apie aukas. Bet! 
kuomet žmonės jų paklausia,1 
kur jie deda tas aukas, 'kadi 
nuolat renka, jie tada pradeda! 
rėkti it už liežuvio kariami. Sa
ko, mus priešai šmeižia. Ar čia 
šmeižimas. Jei paklausi, kur 
aukas deda?

Balčiūnas labai piktas, kad 
per Sandarą paprašė jį paaiš
kinti dėl kokios priežasties mai
nė pravardę. Jis Sandaros ben
dradarbį išvadino juodrankiu. 
Ar čia kas blogo, kad ‘žmogus 
paklausia kodėl nuolat pavardę! 
maino? Manau jis taip nepyktų,! 
jei kas paklaustų jį apie pamai- 
nymą Adomo šonkaulio.

Dar pirma Balčiūnas buvo su
kalbamesnis. Nežinau, ar jį 
taip sugadino burliokai, ar ta 
sumigusioji. Kuomet jam pri
simeni apie surugusiąją, jis 
pyksta, sako: “Nešmeišk mano 
judėjimo”. Mat, pas bolševi
kus gali būti judėjimas ir vie- 
no asmens. Ne visiems aišku,'

- Ikodėl bolševikai vadina judėji
mu, o ne bizniu ir kodėl jie save! 
pradėjo vadinti progresyviais,! 
o ne bolševikais. Man rodos,' 
turbut po judėjimo vardu gali-' 
ma padaryti geresnį biznį, o ir' 
turbut bolševizmas nušuto, tad 
vadinasi progresyviais.

Šerini n kai kalba po su važia-j 
vimo, buk komisarams užpiovę! 
velnių už jų straipsnius, sėri- 
ninkai pareikalavę, kad .tomįsa-; 
rai rašytų geresnius straips
nius. šie prispirti prie sienos! 
aiškinosi, kad nemoka. Bet 
jiems atsakymas duotas, buk Į 
komisarai buvę prižadėję perei-į 
tame suvažiavime geriau rašyti, 
bet atėjo ir antras suvažiavi
mas, bet geriau dar neišmoko! 
rašyti. Rašyti jie geriau nie-

liojimosi čempionas ir tame da
lyke galys ir rusišką izvosčiką 
subytyti.

Pasigirti bolševikai labai mo
ka. Kiek jie girias per gazie- 
tą, kad jie šviečiasi, vaikus mo
kina. Jie mokino per keletą 
metų vaikučius, bet nieko neiš
mokino. Tėvai vaiko paprašė, 
kad jų vaikutis parašytų į Lie
tuvą laišką. Vaikutis pradėjo 
rašyti, bet niekaip negalėjo 
parašyti laišką tėvams. Kažin 
kad tėvai pareikalautumel tų 
mokytojų, kurie mokina vaiku
čius, parašyt laišką. Manau, kad 
ir jie neparašytų.—Žvalgas.

Roseland
šiandie raudonbizniai rengia 

savo jormarką, ’ pavadintą dis
kusijomis. “Diskusijos” taradai- 
ka, Šančius ir dėšrius. Sakosi, 
kad rodysią ir nepaprastą im
portuotą gyvūną bimbuką. Tai
gi bus.iąs tikras cirkas. Įėjimas 
dykai, bet be pinigų vistiek 
neikite, nes be pinigo neišeisi
te — reikės langas dėti, ar ba
daujantis komisaras šelpti.

—Ta-ta.

Koks Jus
Apetitas?

‘‘Apetito netekimas yra pa
vojaus ženklas. Nieko svarbes
nio jūsų sveikatai nėra kaip 
geras apetitas ir stiprus vidu
riai. Prie pirmo ženklo neatsi- 
radimo alkio, ligos, galvos 
skaudėjimo, nemiegos, ar nuo
vargio, tai tuoj prisižiūrėk vi
durius. Iš tikro tada jusu vi
duriai netvarkoj.

I’aakstinimui apetito, pašali
nimui sukietėjimo ir sutvarky
mui virškinimo nėra geresnio, 
kaip garsusis Trinerio Kartus

F triner’s 
BITTER

L WINE

SPORTAS
Bokso Rungtynės

šiandien Chicago Sltadiume 
Įvyks bokso rungtynės. Bok- 
suosis penkios poros: Jackie 
Fields su Clyde Chastian, Gri- 
filh su Fieldmanu, Armando 
Sanliago su Louis Vincentini 
ir dar dvi poros. —N.

susipratęs, kaip tau pasakoja kad neišmoks, tik pliovoti, tai' 
komisarai, bet tu s t ūbos vidų geriau išmoks, nes tai jų kasdie- 
pats išsitaisai, tai išmaliavoji, ninis amatas. Kiti sako, buk 
plesterius įdedi, žodžiu viską Bimba ir atsiųstas, kad vieti- 
kas reikalinga viduje stubos, nius komisarus išmokinti dar 
pasidarai, tie komisarai, nors geriau koliotis, nes jis esąs ko-

Londos-Steele
ristynės

Ateinantį pirmadienį, gegu
žės 27 dieną, Coliseume Įvyks 
labai svarbios ristynės. R.isis 
graikų čempionas Londos su 
Kalifornijos ristiku Steele.

Su liemdviem ristikais da
bartinis čempionas Sonnenberg 
vengia susitikti. Jis bijosi pra
rasti čempiono karūną. Kaip 
girdėti, Illinois valstijos atle
tikos komisija suspendavo Son- 
nenbergą: jis turės ristis su 
tinkamais priešais arba praras 
čempionatą.

Steele yra tikrai “plieninis” 
ristikas. Na, o Londos, kurį 
Pennsylvanijos atletikos komi-

MIEGA,
KAIP KŪDIKIS

“Kai pradėjau gerti Trinerio Kar
tuli Vyną, tai miegu, kaip vai
kas ir atgavau apetitą. Mielai aš 
ji rekomenduoju.”

Wm. Liewert,
25 Eaton St., Buffalo, N. Y.

Vynas. Tūkstančiuose namu vi
suomet turimas butelis.

šaukštas tos gardžios kom
binacijos iš Kalifornijos Vyno, 
kaskaros ir kitokiu žolių už 
pusvalandžio prieš kiekviena 
valui yra geriausia žinoma ap
sauga prieš viduriu trubelius. 
Krakmoliniai valgiai greit ir 
lengvai pasiduoda su jo pa- 
gelba. Gauk buteli šiandie ir 
tėmyk rezultatus. Visose au
ti ekose, 4ĮĮJ.25.

'SiK'” Dykai
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas ................................... .......

Adresas .........................................
Miestas ................. Valst..............

y .........      *■!■■■■■■—I

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization 

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

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

£

Laivu Lituania

iirželio18,1929
Į KLAIPĖDA BE PERSĖDIMO 
Luojaus kreipkitės i Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumu.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

sija skaito pasaulio čempionu, 
taip pal nėra ištižęs. Kad ko
kios, šios ristynės gali turė
ti čempionato pobūdį. Atleti
kos komisija rengiasi laimėto
ją paskelbti čempionu, jeigu 
su juo atsisakys ristis dabarti
nis čempionas Sonnenberg.

Be to, risis dar kitos geros 
ristikų poros. Tarp jų Charlie 
Strack, Marv.in, Bill Demetrai 
etc. —N. GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Decoration Day Special 
Firestone—Oldfield Tires

Perkant tajerus, kiekvienam svarbu žinoti kur juos pirkti, 
kokios rųšies ir kokią kainą už juos reik mokėti

Mes turime savo krautuvėj pilną rinkini Firestone-oldfield tajerų, tūbų 
ir kitokių reikmenų. Musų kainos yra lygios kainoms didžiųjų krautuvių. 
Peržiūrėkite musų- daliną sąrašą, kuris seka:

Sizes & Prices
30x3’/ž ........................................................ $5.40 29x4.75
30x3'/2 S.S................................................... $7.90 30x5.00
31x4 ....................................................................... $9.90 30x5.25
32x4 ..................................................................... $10.55 30x5.50
33x4 ...............................................   $11.10 31x5.00
32x4'/z ................................................................. $14.30 31x5.25
33x4'/z ................................................................. $14.85 31x6.00
29x4.40 ............................................................... $ 6.60 32x6.00
29x4.50 ...................................................... $ 7.05 33x6.00
30x4.50 ...................................................... $ 7.35 32x6.50

$ 8.80 
$ 9.35 
$10.90 
$11.85
$ 9.80 
$11.20 
$12.70 
$13.15
$13.55 
$15.95

Virš minėtomis kainomis tajerai bus parduodami per tam tikrą laiką. 
Kas mano pirkti naujus tajerus, tegul pasiskubina.

Krautuvė atvira kasdien iki 9 vai. vakaro. Nedėlioj iki pietų.

Urban Tire Sales & Service
Lietuviai savininkai P. Urban ir A. A. Vasiliauskas 

Phone: Virginia 0915 4071 Archer Avė.
CHICAGO, ILLINOIS <

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo 

f

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja jvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui jvai- 

į raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

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

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

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

No. 40. lemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų ? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. Šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemeles kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. čia taipgi telpa Žemaites atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................75

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

> •
No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 

apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

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

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

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

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje, čia apart kitų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ............................35

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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kiekvienai ūkio šakai negalima ne per metus nė per 
dvejus.

Ir kuomet kalbama apie šituos grandioziškus ūkio 
vystymo planus, kuriems nėra pagrindo nei krašto iš
tekliuose, nei technikos pajėgose, tai ignoruojama tas 
paprastas faktas, kad šiandie Rusijos miestai jaučia net 
duonos trukumą. Juk Maksvoje, Leningrade ir kituose 
sovietijos didmiesčiuose tapo įvesta duonos kortų siste
ma ir gyventojams tenka stovėti valandų valandas prie 
krautuvių, iki jie gauna maisto!

Rusijos pramonės centrų gyventojai vos atsigina 
nuo bado, o bolševikai pasauliui skelbia, kad jie rengia
si per penkerius metus pavyti ir pralenkti pramonin- 
giausius Europos ir Amerikos kraštus!

Šitaip akis monyti galima negut tik mažiems kūdi
kiams.

gus į šių dienų smarkius žemės 
drebėjimus ir ugnikalnių išsi
veržimus ir palygnus su Žemes 
praeitimi, matome ne žemės 
jėgų smukimą, bet “ritmišką 
puolimą ir kilimą.” Vadinas, 
Žemė nesilpsta, o jei nėra silp
nėjimo, tai nėra ir senėjimo“.

—Musų žemė neina miriop, 
bet yra laipsnyje pradinio išsi-

, tobulinimo, gieda prof. Dr. M. I 
IW. Meyer’is. Tad sveika, že-l 
mele, amžius mums globojanti!

(“L. U.”)

Ji: Ne, ne, mano motina pa
sibučiavimams priešinga.

Jis:—'Bet aš visai ir nemanau 
tamstos motiną bučiuoti.

DOROVĖS APAŠTALAI AR JAU PASENO MUSU ŽEMĖ?

Nuramino
Ji:—Jeigu aš bent kada su

žinosiu, kad tu man neištikimas, 
tai aš tave užmušiu vietoje.

Jis:—Nesijaudink, mieloji/ tu 
to niekuome nesužinosi.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

Grąžiusią Mergina Aktorė Amerikoj 
Pasako Kaip Ji Pradėjo

Amerikos valdžia uoliai saugoja žmones nuo “ne- 
moralybės”. Šituo tikslu buvo įvesta prohibicija.

Kad žmonės “neištvirktų”, valdžia taip pat drau
džia įgabenti iš užsienių knygas, kurias muitinių virši
ninkai laiko “nešvariomis”. Šiomis dienomis, kaip pasi
rodo, iždo departamentas išsprendė, kad prie “nešvarios 
literatūros” turįs būt priskaitytas ir franeuzų filosofo 
Voltaire’o veikalas “Candide”, kurio trisdešimt ekzem- 
pliorių tapo sulaikyta Bostono uoste.

Beveik per du šimtu metų tas garsiojo franeuzų 
rašytojo kūrinys buvo skaitomas įvairiuose pasaulio 
kraštuose, ir nė vienas protingas žmogus nemanė, kad 
jisai esąs kenksmingas dorovei. Bet Amerikos valdinin
kai iždo departamente, kurio žinioje yra “sausųjų” įsta
tymų vykinimas, dabar staiga užuodė toje knygoje pa
vojų “moralybei”!

Amerikos valdžia, matote, yra dorovingiausia už 
viso pasaulio valdžias. Ne be reikalo jos rekorduose yra 
visa šventųjų litanija, pav.: Fall, Daughčrty ir kiti.

“PROGRESAS” — POPIEROJE IR GYVENIME

Sovietų kongresui, kuris dabar yra susirinkęs Mask
voje, komisarai patiekė penkių metų “industrializacijos” 
planų, ir komunistų spauda visomis pasaulio kalbomis 
kelia jį į padanges. Ji kalba apie “milžiniškų progresų”, 
kurį sovietų ūkis jau darąs ir darysiąs ateity; apie tech
nikos stebuklus, kuriais Rusija nustebinsianti kitas ša
lis; apie darbininkų būvio gerėjimą ir kultūros kilimą 
Sovietų Sąjungoje, ir t. t.

Už penkių metų, girdi, Rusija jei ne pralenks, tai 
pasivys aukščiausiai išsivysčiusį kapitalistinį ūkį, o kai 
dėl apšvietos ir kultūros, tai ji padarys tai, ko dar nie
kuomet nebuvo padaryta žmonijos istorijoje. Viena 
lakštingala Brooklyno komisarų organe gieda:

“Apšvietai ir kultūrai kelti kalbamuoju penk
mečiu bus išleista 21 bilionas rublių.”
Tik pamanykite: daugiau, kaip po keturis bilionus 

kasmet! I t*
Klausimas tečiaus kyla, iš kur Rusija paims tuos 

keturis su viršum bilionus dolerių kasmet švietimo ir 
kultūros reikalams, kuomet visas jos metinis biudžetas 
vargiai siekia keturis bilionus rublių. O juk iš tos sumos 
reikia užlaikyti valdžios aparatą, maitinti bei ginkluoti 
milžinišką armiją ir padengti daugybes visokių kitokių 
išlaidų.

Ekonomistai apskaičiuoja, kad visas Rusijos ūkis 
— žemdirbystė, pramonė ir t. t. — duoda per metus tik 
apie 700 milionų rublių (apie $350,000,000) vertės per
tekliaus. Jeigu valdžia galėtų visą šitą perteklių paimti 
ir suvartoti švietimo bei kultūros reikalams, tai ir tuo
met iki aukščiaus paminėtųjų keturių bilionų truktų 
dar trijų ir ketvirtadalio bilionų — kasmet!

Bet, viena, visą perteklių valdžia surinkti negali; 
antra, jeigu tai ir butų galima, tai paėmus viską apšvie
tai, nieko neliktų žemės ūkio gerinimui ir pramonės plė
timui. Na, o čia mums kaip tik pasakoja, kad per atei
nančiuosius penkerius metus sovietų valdžia ketina įvy
kinti “stebuklingus” industrializacijos sumanymus, į ku
riuos reikės įdėti daugybes bilionų. Taigi viena iš dvie
jų: arba tie sovietų “rojaus” pranašai yra iš galvos iš
sikraus tę — arba jie neturi jokios gėdos ir spekuliuoja 
savo skaitytojų žioplumu.

Kaip sovietų ūkis per tą komisarų suplanuotą in
dustrializacijos penkmetį “vysis” Ameriką, galima nu
manyt iš sekančių skaitlinių. Bolševikų partijos konfe
rencijoje vienas ekonomistas pranešė, kad industrializa
cijos pravedimui reikėsią daug daugiau, negu Rusija 
turi dabar, inžinierių, technikų, agronomų ir kitokių 
kvalifikuotų profesijų atstovų. Girdi:

“Inžinierių yra 20,000, reikės 50,000. Technikų 
yra 20,000. Jų reikės dar 44,000. Agronomų reikės 
tris sykius tiek ir dar daugiau.”
Vadinasi, to pekmetinio industrializacijos plano vy- 

kinimui Rusija šiandie neturi nė pusės tiek, kiek reikia, 
išlavintų techniškų jėgų. Tos jėgos turi atsirasti tuo- 
jaus, jeigu valdžia nori be atidėliojimo pradėti darbą 
visu užsibrėžtu plotu. Tuo gi tarpu kiekvienas gali su
prasti, kad dešimtis tūkstančių naujų technikų prirengti

Gal kas stebėsis, kad mes 
kalbame apie žemės senėjimą, 
jos mirimo galimumus ir, apla
mai, apie jos gyvenimo požy
mių silpnėjimą. Rodos, čia nie
ko nuostabaus nėra. Jeigu mes 
kalbame apie žvaigždžių senėji
mą, jų artinimąsi miriop (ką 
jėzuitai griežtai, tvirtina!), apie 
jų energijos silpnėjimą perei
nant iš šviesiai baltųjų žvaigž
džių i raudonąsias; jeigu atsi
mename apie Mėnulį, kaip mi
rusį kūną, nerodantį jokių savo 
gyvenimo apsireiškimų, — tai 
kodai gi mes negalime išsitarti 
ir apie žemės senėjimą, jos ar
tinimąsi į ramybes būklę? Ar 
ji artinas, ar ne—tai. jau ki
tas klausimas, kurį čia bend
rais bruožais ir paliesime.

Paprastai apie žemes senėji
mą sprendžiama iš jos gyvybės 
apsireiškimų, jos plutos nera
mumų, atmosferos reiškinių ir, 
bendrai, iš įvairių vykstančių 
jos paviršiuje apsireiškimų, 
žemės gyvavimą galime prily
ginti gyvų padarų gyvavimui, 
tik kiek kitokioj formoj. Gyvas 
padaras skaitosi mirusiu, kai jis 
netenka ypatumų judėti, savo 
kūną statyti ir perstatyti, ro
dyti savo veiklumą ir Lt. Taip 
pat ir žemė. Ji skaitysis mirusi, 
kai jos paviršiuje išnyks visoks 
judėjimas, kai jos vidurių šili
ma išnyks ir ji sustings iki pa
ties centro, kai jos atmosfera 
išnyks arba virs ledu; arba ta
da, kai ji nustos gyvenusi su
siliedama su kitu dangaus ku
rni, ar dėl Įvairių kosmiškų prie
žasčių subyrėdama.

Jeigu kūnai gyvena, rodo sa
vo veiklumą, tai turi būti prie
žastis, toks energijos šaltinis, 
kuris ta veiklumą iššaukia. Tad, 
ar žemė turi tų jėgų, kurios 
rodytų ją dar ilgai gyvensiant. 
Bet kas Žemėje iššaukia judė
jimų, jos veiklumą, klausia gar
sus Berlyno universiteto profe
sorius geologas Pompeckis. čia 
gali būti du galimumai: arba to 
judėjimo priežastis yra kunij 
traukimasis, kuris, kaip Helm
holcas ir W. Thomsonas aiški
na, gimdo energiją, arba Že
mėje judėjimų priežasties rei
kėtų ieškoti radiacijoje, t. y. 
medžiagų spinduliavime, arba 
pagaliau čia veikia vienos ir ki
tos jėgos. Tiek žinome, kad 
Žemės atmosferos įvairius reiš
kinius, įvairius joje judėjimus 
gimdo daugumoj tik Saulės 
spinduliavimas, o Žemės plutos 
pasikeitimas, joje judėjimus iš
šaukia tikriausia ir žemės trau
kimasis, ir jos karštų vidurių 
spinduliavimas, ir pagaliau Sau
lės spinduliavimas; prie to dar 
prsideda Menulis savo traukia
mąja jėga. Jeigu žeme kada 
tų jėgų netektų, tada ir mirtis 
jai užtikrinta. Bet, ar toks at
sitikimas kada nors yra gali
mas ?

Šiandien vis daugiau ir dau
giau atsiranda balsų iš geologų 
ir geofizikų lupų, kurie mus 
įtikina, kad žemės vidurių šili
mos kiekis neišsibaigia tik to
dėl, kad yra kas tą šilimą pa
pildo—tai medžiagų skilimas, jų 
radiokatyvumas, arba gebėji
mas spinduliuoti leisti energi
jos kiekius. Betyrinėjant uolų 
ir žemės plutos susidarymą, pri
eita prie išvados, kad 
juo giliau einant į že
mės centrą, juo sun

kesnės, didesnio sudrumo ran
dasi medžiagos ir pagaliau net 
radioaktyviosios, kaip radijus, 
uranas, toris, polonis ir k. O 
tokie pragarsėję fizikai ir che
mikai kaip P. Kranhals’as ir A. 
Antropoff’as išdirbo hy po tezę, 
kuri sako mums, kad ir visa 
žemė susidariusi, tik iš radioak
tyvių medžiagų Jie, pasiremda
mi astronomijos patyrimais 
apie didelius žvaigždžių sudru- 
mus, išsitarė net apie visų že
mės chemnių elementų susida
rymo vietą, kuri, jų nuomone, 
randasi žemės vidury 3 km. 
skersmens. Ten randasi taip 
vad. “neutronų masė“, iš kurios 
kilo visi chemiški elementai; 
pirmiausia susidarė aukščiausio 
atominio svorio elementai, bū
tent, radioaktyvieji, iš šių ki
ti ir t.t. 'Šią nuomonę palaiko 
visiems žinomi ir pragarsėję 
chemijos ir fizikos srityse pro
fesoriai J. Perrin’as ir Arsevil- 
le’s. Taigi, kaip matome, žemės 
viduryje randasi daug radio-ak- 
tyvių elementų, kurie savo iri
mu ir virtimu mažesnio atomi
nio svorio elementais gimdo 
nepaprastai daug šilimos, kuri 
ir palaiko žemes vidurių karštį. 
Tas elementų skilimas ir virti
mas kitais elementais, gaminda
mas didžiausius energijos kie
kius, taip- lėtai vyksta, jog že
mės vidurių šilimos papildymas 
užtikrintas dar milijardams me
tų Didžiųjų šių dienų fizikų— 
anglo Ernest’o Rutherford’o ir 
dano Niels Bohr’o patyrimu kol 
urano 1 gramas -pereina į radi
jų, išeina 9 milijąrdai metų, bet 
ir po to tas spinduliavimas vy
ksta. Tuo budu žemes viduriu 
medžiagų spinduliavimas palai
kys ilgiausius amžius Žemės
vidurių karšti, kuris iššaukia
kartais žemės plutoj baisius
reiškinius, kaip žemės drebėji
mus ir vulkanų išsiveržimus. 
Tad bijoti, kad atvės žemės vi
duriai netenka; atvirkščiai: ga
lime bijoti, kad giliai žemėje 
nesusikauptų perdideli energijos 
kiekiai, kurie gali iššaukti ka- 
tastrofingus Žemes drebėjimus 
—didžiulius Žemes drebėjimus 
ir ugniakalnių. išsiveržimus, ku
rie gali pakeisti visą žemės plu
tos vaizdą. O tai butų ženklas, 
kad žemė dar gyvena!

Dejuoti, kad žeme neteks ka
da iš Saulės šilimos taip pat 
netenka, žemę marinantieji 
nuotykiai gali būti tiktai pri
puolami ir apie juos nieko daug 
netenka kalbėt. Dar paminėsiu 
tik Svante Arrhenijaus ir FrA- 
ho nuomonę, kuri sako, jei mu
sų atmosfera netektų anglies 
dvideginio, kurio ir taip mažai 
yra, tai ji atvėstų 20-mi lai
psnių, o tų dujų suvartojimas, 
vykstant įvairioms žemės plutoj 
reakcijoms gana didelis. Bet čia 
ateina į pagalbą ugnikalnių iš
siveržimai ir įvairus degimai, 
kurie gamina nepaprastai daug 
anglies dvideginio ir tuo papil
do’ musų atmosferą tomis du
jomis.

Suglaudus visa, kas buvo pa
sakyta, tenka sutikti, kad že
mė dar gyvena ir gyvens, ir tą 
nuomonę patvirtinsime minėto 
Pompeckio žodžiais: “žemės 
praeitis, kiek jos mums atiden
gia geologija, o taip pat ir da
bartis nieko nežino apie žemės 
senėjimą, žemė gyvena, ji ne: 
sensta“. Ir iš tikrųjų, pažvel-

Gladys Glad

Florenz Ziegfeld liko pava
dintas ‘Amerikietės Merginos 
Išgarbintojum.” Vienas iš svar
biausių jo užsiėmimų per dau
gelį metų buvo surasti ir pirmon 
vieton pastatyti gražiausias 
jaunas moteriškes, kokias jis 
tik galėtų rasti. Jis sako, kad 
Gladys Glad, dabar lošianti 
“Whoopee,“ yra gražiausia 
mergaitė iš visų, kurias tik kada 
jis buvo samdęs. Garsiame At
lantic City Gražuolių Kontcste 
jinai buvo išbalsuota kaipo)

gražiausia Aktorė Mergaitė 
Amerikoj. Gladys Glad yra tik- 
rasai josios vardas, ir ji yra 
gimusi New Yorke, 1909 m. 
liepos 11 d., kur jos tėvas 
Nicholas Glad buvo gana pasi
turintis garažų savininkas.

Štai, tariant pačios Gladys 
žodžiais, kaip jinai pradė'jo savo 
teatrinę karjerą: “As pasitai
kiau pas Mr. Ziegfeldą visai 
pripuolamai. Viena iš mano 
draugių, truputį už mane vy
resnė mergaitė, svajodavo apie 
vietą teatre ir buvo skaičiusi 
rytiniame laikraštyje, kad tą 
dieną po pietų bus reikalaujama 
mergaičių delei Ziegfeldo choro. 
Ji paprašė mane eiti su jąja. Aš 
palikau beverdančių ant pečiaus 
sriubą, ir išėjau. Pirm negu aš 
supratau, kame dalykas, aš 
buvau pastatyta į eilę su kitomis 
mergaitėmis. Kiek paskiau, ir 
man jau siulodarbą. Nudžiugus 
taip, kad sunku butų ir žodžiais 
apsakyt, aš parėjau namo pasa
kyt apie tai savo tėvui. Jis 
atrodė labiau susijaudinęs dėl 
to, kad sriuba buvo suvirusi į 
niekam netikusią košę. Bet šiaip 
ar taip, aš gavau minėtą darbą. 
Tuo budu aš ir likau aktore 
Ziegfeld’s veikale ‘No Fool- 
in7”

P-lė Glad buvo statoma pir
mose vietose šiuose sceniškuose 
veikaluose: No Foolin’, Rio 
Rita, Ziegfeld Follies, Rosalie 
ir šį sezoną geriausiai pavyku- 
siaine Whoopee. Ji taipgi daly
vauja Midnight Frolic, kuris 
šiemet vėl atsidarė po aštuo- 
nerių metų.

Ziegfeld, suprantamas da
lykas, atydžiai žiuri, kad ja 
gražiosios Aktorės butų laibos 
ir šimtaprocentiniai patraukian
čios. Jo patarimas joms yra, 
“Siekite Lucky, kada jums 
užeina pageidavimas ko nors 
saldaus. Tai yra lengviausias 
būdas, kokį tik aš žinau, delei 
išvengimo nutukimo.” Gladys 
pasinaudojo tuo patarimu. 
Laike savo paskutinės atostogos 
Hotel Traymore, Atlantic City, 
ji telegrafavo kai kuriems savo 
draugams bei draugėms:

“AŠ SIEKIU LUCKY 
(STOP) TAS STEBĖTINAI 
SKANUS APKEPINIMO 
KVAPSNYS PADIRGINA 
VAKACIJŲ SMAGUMĄ 
(STOP) LUCKIES YRA 
MYLIMIAUSI CIGARETAI 
ANT ANT BOARDWALK’O 
(STOP) PASVEIKINIMAI

GLADYS GLAD.”

Pamatykit Nuostabiausias 
Chicagos Krašto Vietas 

Elektros Interurban Traukiniais 
šiaure j-rytuos-vakaruos
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PABUKIT dieną vaizdingam Chi
cagos krašte! Saulėti Illinois-Wis- 

consin ežerai... puikus Fox River Klo
nis.. slaptinga Dunų vieta... šimtai ma
lonių kampelių... vos keliom minutėm 
pavažiavus elektros interurban trau
kiniais nuo vidurmiesčio griausmo ir 
sūkurio. Važiuokit tais keliais—70 my
lių j valandą—70 mylių valandoj namo! 
Be trafiko grudi mos, be rupesnio. Grei
ti, patogus traukiniai. Bukit anksti 
šauniai dienai tyram ore! Kiekviena 
minutė jūsų. Traukiniai grįžta kada 
norite.

Suvienytas biletų ofisas: 
Ekskursijų ir Pramogų Biu
ras, 72 W. Adams Street, 
Randolph 8200; informaci
jos apie ekskursijas, pikni
kams vietas, keliones ir kt. 
visoj Chicagos apielinkėje 
veltui.

Del traukiniu sąrašo, kainų ir kitų informacijų 
apie visus tris kelius telefonuokit Kandolph 8200
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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“Naujienų” piknikas
Lietuviai turi pasižymėjusių 

sporte žmonių. Sakysime, apie 
Sharkey-Žukauską yra girdėjęs 
kiekvienas žmogus, kuris tik 
boksu interesuojasi. Jo vardas 
yra žinomas ne tik Amerikoj, 
bet ir kitose pasaulio dalyse.

Dabar iš Lietuvos atvyko 
Vincą. Jis jau New Yorke tu
rėjo pora kumštynių, — ir lai
mėjo- Bokso žinovai pranašau
ja Vinčai gerą ateitį. .Jie sako,' 
kad Vincą gali pasidaryti Žu
kauskui pavojingu oponentu. 
Jam reikia tik daugiau pasila- 
vinti ,įgyti patyrimo.

Na, o ką mes turime Chica- 
goj? Turime ir mes gerų bok
sininkų, bet bėda tik, kad ma-1 
žai apie juos težinome. Štai I 
nesenai Roselande mirė boksi- į 
n.inkas Marozas—Ross, kuris' 
laimėjo “(iolden Glove” kontes- 
|ą . Pasirodė, kad jis irgi tu
rėjo lietuviško kraujo: jo mo-1 
tina yra lietuvė.

Yra dar daug ir kitų boksi
ninkų. Tarp jų ypač pasižymi j 
Jonas Sudžius. Tai dar visai 
jaunas vyrukas — 21 metų am- Į 
žiaus, — bet boksuojasi jau | 
keli metai- Jis turi nepapras
tai smarkia rankų, su kuria bei 
pasigailėjimo perbloškia savo 
oponentus.

Jonas Sudžius pirmą kartą 
pasirodys tarp lietuvių “Nau
jienų” piknike, kuris įvyks pil
velio D d. Jis parodys publikai, 
kaip lietuviai moka boksuotis. 
Bus ir daugiau lietuvių boksi
ninkų. Bet apie juos kitą kar
tą.

Beje, turiu priminti, kad Su
džius treniruojasi LniversaL 
Health atletikos kliube (SI 1 W. 
33rd St.), kuri užlaiko Į). Bag
donas, žinomas ristikas- —N.

___________

ba. Kalbėjo ir vienas keliau
ninkų apie pasaulį, Natanas Ka
binas. Jis pasipasakojo tuos 
vargus, kuriuos tenka patirti 
tokioje kelionėje ir įdomesnius 
kelionės prietikius.

Publikos buvo virš 1,000 
žmonių, daugiausia žydų, bet 
buvo nemažas būrelis ir lietu
vių. Tad jauniems keliaunin
kams, kurie pėsti keliauja apie 
pasauli, liks nemažai pelno, kas 
bus gera parama tęsti sunkią 
kelionę. —R.

Jaunosios “Birutės” 
vakarėlis

----------- . . |Pereitą trečiadienį, 'Lietuviui 
Auditorijoj, “Jaunoji Birutė”! 
surengė sezono užbaigimo va- [ 
karuli. Tai buvo vienas iš sek-' .... . .mingiausių ir smagiausių va
karėlių.

Išpradžių kaip jau n i m a s, i 
taip ir jų tėvai ir visi svečiai 
smagiai pasišoko, vaikai pažai- j 
dė, o paskui prasidėjo progra- ' 
mas. Programas buvo ne ilgas,Į 
bet geras. Programe dalyvavo , 
I. Požerauskaitė, M. Baroniutė, 
B. šalteniutė, Yuška, C. Alek- 
siuniutė, Aid. Yuškylė, A. Gul-į 
biniutė ir E. Valančius. Buvo j 
skambinamas pianas, dainos, 
(kiklemaeijos, grota fleita ir 
mandolina ir šokis (Valančiaus, 
ir Yuškos). Ant pabaigos dai
navo vyresnių mergaičių okte
tas ir visas Jaunosios Birulės 
choras.

Po programų visus pakviesta! 
prie lengvos vakarienes, o po1 
vakarienės vėl tęsėsi šokiai iki j 
vidurnakčiui.

Žmonių buvo daug, kaip tė-1 
vų, taip ir svečių, 'lai rodo di
desnį domėjimąsi musų jauni- Į 
mu ir jo darbuote* kas yra la- j 
bai gerai, nes ikišiol daugiausia j 
tik kalbama ir dejuojama buvo' 
apie jaunimo ištautėjimą, bet į 
nieko nedaroma buvo tą ištau- Į 
įėjimą sulaikyti. Jei kur ir su
sitverdavo kokia jaunimo kuo
pelė, lai niekas jąja neįdoma
vo ir niekas į jos parengimus

nesilankydavo. Šis vakarėlis 
parodė, kad tas nebojimas pra
deda praeiti ir 'kad kaip paša
liečiai, taip ir patys tėvai pra
deda savo vaikais labiau do
mėtis.

Nors šis vakarėlis buvo kai
po Sezono užbaigimas, teeinu 
tai nereiškia, kad “Jaunoji Bi
rutė” tuojaus ^nutrauks savo 
pamokas. Painokos tęsis ir to
liau iki vėlyvos vasaros, gal 
iki mokyklų užsidarymo. Dar 
vieną sykį “Jaunoji Birulė” ir 
viešai pasirodys — Kapinių 
puošimo dienoje, gegužes 30 d., 
Tautiškose kapinėse. Vasarą 
gi bus ruošiami išvažiavimai ir 
kitos vasaros pramogos. Taigi 
“Jaunosios Birutės” darbuotė 
nepasiliaus per apskritus me
tus. Taip tai darbuojasi musų 
vaikai ir jų mokytojai — P. 
Sarpalius ir M. Vaidyla. —R.

Edvardas Valančius yra sū
nus žinomų darbuotojų Stasio 
ir Nastės Valančių. Jis šiemet 
baigs Armour mokyklą ir atei
nantį rudenį stos į aukštesnę 
mokyklą. Jis taipjau yra veik
lus narys “Jaunosios Birutės,” 
gerai pažysta lietuvių kalbą ir 
yra didelis mėgėjas skaitymo 
knygų. Knygų skaitymas ir pa
gelbėjo jam laimėti mokyklų 
kompeticiją. —R.

Brighton Park
Išvažiavo.

Kuo. Antanas Briška, vietos 
lietuvių parapijos klebonas, iš
važiavo pasivč&e.ti Lietuvon. 
Jis išvažiavo automobiliu, kurį 
vešis Europon ir irgi po visą 
Europą važinėsis ir, žinoma,By-

PRANEŠIMAI

mą aplankys. Kadangi jis keti
na būti lik keletą mėnesių, lai, 
žinoma, Lietuvoje gal tik kele
tą dienų svečiuosis. Parapijo- 
nys jį su pokiliu išlydėjo.

Su juo išvažiavo ir B. Jovai
šas, Dr. Jovaišo tėvas.

Savo pavaduotoju paliko kun. 
Vaitukaitį.

Pačių parapijom] pripažini
mu ,kun. Briška 'esąs turtin
giausias lietuvių kunigas Ame
rikoje. —;R.

Klaidos pataisymas

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Brighton Park
Jaunas Ed. Valančius gražiai 

pasižymėjo — laimėjo viso 
distrikto kompeticiją.
Dabar yra laikoma visų pra

dinių mokyklų kompeticiją iš
rinkimui geriausio ir plačiau
siai išsilavinusio mokinio iš vi
sų baigiančių pradines moky
klas mokinių.

Atstovauti Armour mokyklą 
tapo išrinktas jaunas lietuvis, 
Edvardas Valančius, 3246 So. 
Halsted St., kaipo los mokyklos 
žymiausias mokinis. Suvažiavo 
Viso distrikto mokiniai — iš 8 
mokyklų — išrinkti geriausiai 
išislavinusį mokinį iš viso dis
trikto. • Jiems buvo užduota a- 
pi'c 100 įvairių klausimų. Ge
riausia už visus atsakė Ed. Va
lančius ir tapo išrinktas dis
trikto atstovu i visos Chicagos 
distriktų kompeticiją, kuri i- 
vyks neužilgo. Linkime jau
nam Edvardui laimėti ir viso 
miesto kompeticiją ir parodyti 
visam miestui, kad su lietuviais 
niekas negali lygintis — kad 
ir moksle ir visur kitur musų 
jaunieji lietuviai yra pirmieji.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 
vaikščiojimas bus ketverge, gegužės 
30 d., pradžia 10 vai. ryte. Pra
šoma visų rengtis dalyvauti.

• Komitetas.
A. L. T. Sandaros 100 kuopa ren

gia draugišką vakarėli, gruodžio 25 
d., Sandaros svetainėj, 3331 South 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare; 
įžanga tik 50c. Kviečiame skaitlin
gai atsilankyti.

Komisija.
Lietuvių , Teatrališkas Kliubas tu

rės savo išvažiavimą j Starved Rock, 
111., nedėlioję, gegužės 26 d. Norin
tieji dalyvauti Auri pribūti ant 5:30 
iš ryto prie Wm. J. Kareiva namo, 
4644 So. Paulina St. Meldžiame vi
sus būti laiku. Del platesnių infor
macijų pašaukit Boulevard 1389.

Rengimo Komisija.

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)

Vakar buvo pranešta, kad 
pasimirė Antanas Vencas. Tu
rėjo gi būti Antanas Venius, 
gyvenąs prie 2949 Emerald Av. 
Jis taipjau vadinosi Debesins- 
ku. .J<> gimines ir draugai pra- 
šomi atsišaukti pas graborių 
Eudeikį.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O-------

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

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 į

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 Wallnce Street------o ------

Dr. J. W. Beaudette
VIRNUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėjioj nuo 2:80 iki 4:30 p. po piet 

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 matai

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 labos 

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

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom! visokiuose rei

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

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6641) S. Maplevrood Avė 

'Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tol. Fairfax 6352

Rez. 6G60 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofi«o Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai.

Koncertas Rubinų 
naudai gerai 

pavyko
Jame dalyvavusios lietuvaitės1 

gražiai pasižymėjo.

t /.vakar Glickman’s Palace j 
teatre, prie Koosevelt Boad ir! 
Blue Island Avė., įvyko koncer-Į 
tas naudai keliauninkų apie pa
saulį brolių Na tano ri Zundui j 
Bubinų. Koncertą rengė žydų 
organizacijos, padedant lietu
viams. Koncerto programą iš
pildė jaunosios lietuvaites artis
tės: smuikininkė Valerija če- 
pukiutė, pianistė Birutė B ne
džiūto ir dainininkė llarriel A. 
Griciūtė. Valerija Čepukiulė 
taipjau grojo smuikų duetą su 

Milda Feinblalt. Visoms joms 
akompanavo ir pati vienu solo 
B. Briedžiutė. Visos artistės 
gražiai pasižymėjo ir skaitlinga' 
žydų publika liko musų jauno
mis artistėmis pilnai palenkiu-' 
la. I

Šiame koncerte be to lapo į-i 
teikti du medaliai keliaunin-į 
kams, vienas nuo Chicagos mie
sto, o kitas nuo žydų sporto or- 
ganizacijų. Prie progos paša-!

s in that &oious 01d 
Bdgįan Rye Bread

Umversal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytis 

valgiui
A. A. NORKUS. ■»▼.

Graboriai

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.

Tas retas ir nepaprastas 
pilnai apynių kvapas, taip 
charakteringas ruginei duo
nai, daromai ūkininkų su-
lyg garsių Belgų metodu—yra užtikrintas Wen- 
nesten’s, kadangi patentuotas musų išdirbystės
procesas užlaiko tikrą kvapą kiekviename turtin
go seiyklo ekstrakto kene, kuris nešioja vardą 
Wennersten. '

WFMNERSTEN<

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiu-' 
m e reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589'

J. Lulevich
Lietuvis vrahorins 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi* 
šokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. , Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

kyta ir tam prilaikyta pinkai-

Biblijos Studentų 
Programa Per 

Radio

Nedėlioj,
Gegužės 26 d. 1929

Iš stoties W-0-R-D, 202 
nietres 1480 kilocykles.

Malonėkite visi pasiklausy
ti, nes bus įdomių dalykų 
kalbėta. Grajins orkestras, 
giedos choras ir solo.
Kalbės F. Zavist ir šviesa-1 

nėšis su Naujadieniu.
Pradžia lygiai nuo 2 iki 4 

vai. po pietų

COLMAN GROVE
Svviinming-Fishing-Boating-Refreshments

COTTAGES FOR BENT

Gražus Daržas Piknikams
JOSEPH MOLIS, Savininkas

Nuvažiuoti galima Road 5 iki Elgin, nuo čia 5 mylias į pietus Road 
22 arba Road 6 Koosevelt iki Geneva, iš čia 6 mylias North Road 22.

NAUJOS IR VARTOTOS LENTOS
I Jūrinis—Langams—Stogams—Plaster Boards—Plumbingas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MES STATOME GARAŽUS’

Ace Wrecking and Lumber Co.,
9432 Vinceiuies Avenue Beverly 4900

1

BUTKUS,
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161 x

S. D. LACHAVICZ

ŽMOGAUS
AKIS

Lietuvis Graborius ir 
Balajunuotojaa

3314 W. 23rd PI. 
Chlcago, 111.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S, Halsted St, 
Tel. Victory 4088

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo- 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Rooin 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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
-------------------------------------- 1---------------  Į

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL

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. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedelio^’v rvo 9 iki 12 ryto

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

' Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUSj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P, M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

-------------------------------------------------- j
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 Mihvaukce Avė.

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenne 

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

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

IT WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

AA.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
• 77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai JOHN B. BORDEN
DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1*25 W. 18th SL netoli Morgan St

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

Tel. Canal 8110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Store 2238 ar Randolph 6800

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd Si. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Tw. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tel. Prospect 8525.

• Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 nn pįet
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikalonis

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

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street
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apiplėšė VValter Yanulewicz 
i, 1464 Indiana Avė. Po- 
. atėjęs Į saliunų ir grū

modamas revolveriu pareikala
vęs pinigu. Pasišalinęs tik ta- 

i <ln, kai jis iškraustė i-egistei-j ii- 
j iškratė savininko kišenius. Ziel 
i policisto pareigas eina jau 7

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė PardavimuiBusiness Service

Biznio Painmavimas
Financial

Finanaai-Paskoloa
Furnished Rooms

l)r. Schmidt vėl 
pralaimėjo

i metus.

Dr. Louia E. Schmidt. kuris Į 
nesenai buvo pašalintas iš Chi-| 
cagos medikalės draugijos už' 
neetišką elgimąsi,—kad gydimo 
ištaiga, su kuria jis yra suriš-

Areštavo 200 žmonių

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPPLY CO. 

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Morg-ičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais /padaromi i 24 

valandas
Musą išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

<ifi
kino ai’bu merR'inoH. Patogi 
p; y venini ui.

3327 So. Wal)acp Street
dėlės mokyklos; pijgi kaina; parda- 
vimo priežastį patirsite ant vietos, 

6631 So. May Street
North

Radios

vo padavęs apeliaciją III. medi- 
kak'i draugijai, bet ir šios drau
gijos suvažiavimas, kuris yra 
laikomas Peoria, ir kuriame da
lyvauja 1 15 daktarai iš visos 
valstijos, užgyrė Chicagos me-

10% Numušta visam 
darbui

birželio mėnesiais 2 
bungalovv, rezidencijos ir ga- 

pastatomi ant jūsų loto. Ne
įmokėti. Mokėkite kaip rendų. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

Skolinam Jums Pinigus
Gegužės ir 

flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
l’lato. 
atliekame visokį remodeliavimo darbų 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real
ir

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

PARSIDUODA restauranas, 
pelninga vieta, arti dirbtuvių, 
nis seniai išdirbtas. Pardavimo 
žastis—apleidžiu miestą.

2474 Blue Island Avenue

labai
Biz- 

prie-

gražiausiame
ves ta vinį ii i pirk

Shore
GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra,

t • • • ga»as ir kiti visi įrengimai —PARDAVIMUI (Iresni siuvimo iri” . \ ',zw._
Hem Stitching vieta už labai priei-1 50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
nama kainą. 3935 So. Kedzie Avė. j 
ir 39th St.

O

Federalė valdžia visoj šalyj 
areštavo 200 žmonių, jų tarpe 
22 chicagiečius, sąryšy su suk
tybėmis su pašto ženkleliais. 
Pasak valdžios, ta šaika buvo 
nacionalinė ir užsiiminėjo su- 
rankiojimu vartotų pašto ženk
lelių, juos nuvalydavo ir paskui 
parduodavo įvairioms firmoms, 
kurios išnaujo tuos ženklelius 
vartodavo. Kiti tiesiai vogda-

I)r. Schmidt betgi ketina ne- vo iš firmų stempas ir paskui 
nusileisti ir savo bylą perkels j jas vėl parduodavo toms pa- 
į nacionali draugijos suvažiavi- čioms firmoms. Chicagoj areš- 

kuris bus laikomas seka- tuotieji yra daugiausia mažų 
metais, kovo mėn., Port-i firmų viršininkai, kurie su ta 

Ore. | šaika varė biznį. Suimtas ir
vienas senų ženklelių perkup- 
čius, kuris perdirbdavo ženkle-

mą, 
mais 
land,

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PA1NTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marsh f i ehi Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

J.

Nubaudė už palaidus 
šunis

Teisėjas Erickson nubaudė 
tris žmones užsimokėti po $200 
pabaudos už tai, kad jie leido 
savo šunims bėgioti gatvėmis 
be apinasriu. Nubaustieji yra

Valdžia apskaito, kad ji dėl' 
tos šaikos veikimo neteko $500,- 
000 pajamų už ženklelius.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Morello, 2826
Jablonsky, 

Avė. Patrau-

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbų ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permaiųyti save 
setų ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show Box 
įrengto $95.00 su A. C

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

GROSERNĖ ir bučernė turi būti 
parduota į trumpų laikų. Pigi ren- 
da, 2 karu garažas. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Savininkas turi aplei
sti biznį. Galima nupirkti už labai 
pigių kainų. Del pilnesnių informa
cijų atsišaukite 5237 So. Kedzie Av. 
Tel. Republic 7537. o-------

roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Kasykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 304

kė juos Į teismą, sveikatos de
partamentas, kuris siekiasi pa
šalinti nuo gatvių palaidus šu
nis, kad tuo pašalinti pasiutimo

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Būnančiai
Finansai-Paskolos

Paliuosavo prohibi- 
cininką.

laiko atgal prohibicijo
Martin Fitzpatrick i

Columbus parke i divažiavo 
automobilius, gerokai juos ap
daužė ir tapo areštuotas už tai, 
kad jis girtas būdamas važia-

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St. 

Roselande 
Tubučio aptieka

233 E. 115 St.
West Pullman

Tupikaičio aptieka
723 W. 123 St.

Kai jums reikės pasiųsti
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2¥i .nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komilo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

pi-

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 tyetrice 
setas $15. Victor Fireproof Btfilding, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais ............ .........
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v. fl4(> j? GLst Št.

BISKĮ naudotas Majestic Radio 
i 72, 3 mėnesiu senumo. Reikia pini
gų—parduosiu už $100 cash. M R. 
SLODAKA, 6136 So. Halsted St.

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau I 
fikčeriai pardavimui; visi balti —j 
nauji — bargenas. 2956 W. Van 
Buren St.

Personai
Asmenų Ieško

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCIIVVAHTZ BBOS. STOBAGE
Midvvay 9733

Miscellaneous for bale
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristatėm; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatėm, GOVALIS—Canal 
2311.

PARDAVIMUI bučemės ice box, 
visai naujas, už pusę kainos. 4434 
S. Fairfield avė.

GROSERNĖ su namu pardavimui 
arba išmainymui. Mainysiu ant pri- 
vatiško namo. 2 karų garažas. Greit 
atsišaukite. 717 W. 21st Piace.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kamb. moderni
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijaA. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

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

Pardavimui 40 akerių farma 
Wisconsine su visais trobesiais; 
18 akerių ariamos, arti upės ir 
•ežero, prie mokyklos ir gero ke
lio. Kaina $600; 3608 W. 66 PI., 
tel. Prospecl 4097.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

KAM EIKVOTI 
žmonūH turi navo namus. Pini-

i padėti, ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai- 
i lt)H namai Blue Islunde, geriausio matūrin

io ir vėliausios mados. Tvirti) plyti), kar- 
| Ato vandeniu Aildomi, tailo maudynės, show- 
! er.' ąžuolo grindys. viAkos, plastėriuotos 
j bcismento lubos, artistiniai stiklai, žtdi- 
| n.vs, beržo trimingai: 5 kambariai ir sau-

1 bU
313 J 
- —1 < 
5111JI.

gotikas 
notos: 
c. 849

50x200 lotas; Kasu <ludos ena- 
nlaujatna maAina kiekvienam
GreKory, tarp 122 ir 12.3 St.. 

i ryltiH nuo Wentorn Avė., ir 
Plane, Blue Island. Kaina Sft.fiOO 
n. M, EI)WAKI)S, te). Oakland

—o

vo.
Teisme gi nors nuketėjusieji 

automobilistai ir liudijo, kad 
agentas jau ištolo atsidavė 
munšainu ir kad važiuojant bu
vo jam bulvaras “per siauras”, 
tečiaus policistai, 
slaugė, taipjau agento 
brolis ir sesuo liudijo, 
buvęs blaivas. Pats 
liudijo, kad jis jau dvi 
buvęs kaip nieko 
burną.
ninikas taip pavaišinęs, kad jis 
dvi valandas gulėjęs be žado ir 
po to turėjęs susilaikyti be gė
rimo per visą mėnesi. Ir teisė
jas Ehler ji išteisino ir paliuo-

PINIGAI PASKOLOMS
Žmonės gero budo gali pa- 

y siskolinti nuo $50 ir augš. 
✓j ant savaitinių ar mėnesinių 

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. J.a Šalie St.
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell

u z

6030

ligoninės 
motina,

savaites 
neėmęs i 

ji vienas saliu-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

HELBERG BROS
Room 607

savo.

Policistas — plėšiku ĮGALIOJIMAI 192 N. Clark St.

South Park policistas Barney 
Ziel tapo areštuotas kaipo plėši
kas ir yra kaltinamas, kad jis

Padarome įgaliojimus se 
kamuose reikaluose:

Biblijos Studentų 
Paskaita iš Šv. 

Rašto

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Penktadieny, 4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Gegužes 24 d., 1929
Tautiškos bažnyčios svet., 
prie 35 ir Union avė., Chi
cago, III. Pradžia nuo 7:45 

vai. vakare.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

Kalbės J. Vaiciekonas 
iš New Yorko.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Mes perkame real estate 
kontraktus

rinkliavos

IE1KIEVVICZ &

CONTRACTORS

Real estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St

(CLASSIFIEDADS?|

Business Service
Biznio Patarnavimas

INTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

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

i LIETUVOS Vėliava su Žirgvaikiu. 
' Labai gražus papuošimas namuose 
arba draugijų salėse. Artistiškas 
ranku darbas. Beveik dykai tik $25. 

VYRAI su trokais ar trokai ir Telefonuokite M. Jurgelionienei 
traileriais, įrengti tolimam krovi-1 Roosevelt 8500.
nių vežimui.

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORTZED 

TRANSPORT,
East End of Austin Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai-1 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda- ‘ 
vinėti.

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS anglių selsmonas, 
dirbti ant komiso, South Sidėje. 
Matykit Mr. Doyle, 5842 S. Deman 
Avė.

REIKALINGI 3 vyrai, turintys 
patyrimo darbui geležies laužo kie
me, ir 1 vyras su patyrimu geležies 
laužo žirklėms. Central Paper 
Stock Co., 2455 Elston Avė.

REIKALINGI vyrai dirbti f rūktų 
farmoj. Darbas visiems metams. 
Kreipkitės i Naujienas, Box 1092.

REIKALINGAS patyręs bučerys;
1907 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris. Ateik tie
siog j darbų.

2158 W. 23rd Street

REIKALINGAS barberis pėtny- 
čiomis vakarais ir subatomis po pie
tų. Geistina, kad butų patyręs. 1951 
Canalport Avė. Phone Roosevelt 7706

PATYRĘS “Route” salesmonas 
reikalingas, kuris gyvena Brighton 
Parke, 5857 So. Robey St.

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI keli vyrai ir 
rys. Geras darbas ir geras 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

Klauskit
STANKUS

134 N. La Šalie St. Room 
State 5048 arba 7275

Furnished Rooms

AutomobiJes

Mainysiu savo bizni, coltage, 
2 arba 3 flatu narna ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties, 2931 West 
35th St., tel. Lafayette 0909.

BUKIT PATYS TEISMAIS
Parduodu naujų savo 5 kambarių 

bungalovų, 2248 West 72 St., pil
nai jrengtų naujoviniais patogu
mais, 
savaitei kartu su nuošimčiais, 
gausit

naujoviniais
$750 įmokėti; $17.50 mokėti.

Ar
kų geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN,
105 N. Clark St.,
Tel. Central 2384

’28•27
’20

’27
•20
•25
’2«

Hu'luon Brougham—cuetom ouilt 
Chandler coach _______________
Jate Hudson coach ..........................
StcariiH-Knight—Broughain, nau

ji tairai .............................................
Hudson Broiigbam, geram stovy 
E8«ex ________ ___________________________
Dodire Sodan _______________________ _
l’ontiac Coupe .. .............................................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted SI.. Triansle 9330

PRANEŠIMAS

mote- 
apmo- 
Paty-

610

RENDAI frontinis kambarys, su 
valgiu ar be valgio. Gražus namas; 
6609 S. Campbell Avė., Telefonas 
Hemlock 0010.

RENDAI bedruimis vienam vaiki
nui, 2438 W. 45th St., 2-ros lubos. 
Matyti nuo 4 iki 9 vai. vakare.

RENDAI švarus kambarys prie 
mažos šeimynos, švariai merginai ar 
vaikinui. 1624 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Tel. Cicero 4006.

$795 
$395 
$295

$39fi 
$495 
$550 
$175 
$4 50

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUODA budavotojas naujų 
' muro dviflatį, karštu vandeniu Šil
domų, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI

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

pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

!vadovauja
i vertybėje.
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

; PACKARD 8, 7 pas. limozinas, 
' mažai vartotas, geriausiame stovy
je, kaip naujas. Pigiai. P. Page, 
6116 S. Carpenter St., Wentworth 
6693.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Shoe Repairing 
šapa. Parsiduoda iš priežasties 
mirties savininko. Matykit nuo 4:30 
iki 7 vai. vak. 4116 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė.
Vieta išdirbta, parduosiu pigiai. 203 
W. 57 St.

PARDAVIMUI restoranas, 4224 
So. Ashland Avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
ni todėl, kad turi kita; lysas geras 
4'/^ metų; tel. Yards 5954.

PARDAVIMUI pigiai aiskriminė, 
saldainių, cigarų, cigaretų ir visokių 
mažmožių, šalia Mildos teatro. Biz
nis seniai išdirbtas, arba mainysiu 
j narna vieno pagyvenimo. 3150 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI — aiskrymo — 
sodės — cigarų — cigaretų — ta
bako — delikatesų — įvairių smulk
menų krautuvė. Turim paaukauti 
— pigiai. 2514 W. 68rd St.

PAS1RENDAVO.JA ar mainysiu 
gasolino stoti, gera vieta ant Archer 
Avė., sale Chicagos, biznis išdirb
tas. Mainysiu ant 2 flatų namo. 
3356 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
2781.

ŠTAI PROGA, kampas. Storas — 
grosernė ir 5 kambariai, skiepas, 
viškai, garažas — viskas tik $6450. 
Galima pirkti ir rakandus, 3432 S. 
Morgan St.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa 
naujų siuvimui ir taisymui senų ir 
valymui—su visais rakandais. Prie
žastis svarbi. 4250 W. 63rd St.

GROSERNĖ, smulkmėms ir mo
kyklų reikmenis; parsiduoda dėl li
gos pigiai.

4412 So. California Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga, išdirbta vieta, biznis eina. 
Kreipkitės: 1620 So. Union Avė.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Labai prieinama kaina. 1442 
So. 50th Avė., Cicero, III.

5 arba 6 kambarių MURO BUN- 
GALOW, karštu vandeniu šildomų, 
tailo stogu, su žydiniu, bufetu, ga- 
su, »isbaksiu, miegamu porčiu; gat
vė išgrįsta ir išmokėta, dailioj apie
linkėj, į rytus nuo Central, i pietus 
nuo Belmont; įmokėti tik $500; li
kusius po $65 mėnesiui kartu 
nuošimčiais. Del platesniu 
maciju telefonuokite

MERRIMAC 3843 
po 6 viii, vakare.

su 
infor-

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotas; ųžuolo grindys, dai
lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
miegoti gonkas; židinys, knygoms 
šėpos; pamatykit tuojau. Už tokių 
kainų greitai išeis; 3221 XV. 65 PI. 
Tel. Ilemlock 6592; Englewood 4678.

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas įmokėjimas su mažais mėne- 

PARDAVIMUI 6 kambarių muro' siniais išmokėjimais likusiai sumai 
rezidencija, karštu vandeniu šildo- nupirks si narna. Paims lota kaip 

visi moderniški pagerinimai, 2 rnokesties dali. Kuiną $.>,000, M. B.ma, 
karam garažas, mažas įmokėjimas 
A. C. Studcklem, 4111 So. Maple 
vvood Avė., tel. Lafayette 6956.

PARDAVIMUI 2 augščių biznia
vus mūrinis namas kartu su bizniu. 
2 karų garadžius. Labai pigiai.

1928 Canalport Avė.

Ča)dwell, 5117 Milvvaukee avė.

NORIU i farmų išvažiuoti. Bar
genas—mūrinis bungalow, 6 kamba
rių, 2 karų garažas, lotas ir pusė.! 
mažas įmokėjimas. 1411 So. 50th I 
Avė., Cicero, III.

BIZNIERIAMS didelė proga Bri- 
ghton Park. Pardavimui du biznia- 
vi namai su pagyvenimo kambariais 
ir apšildomi. Tinkami dėl visokio 
biznio. Vienas prie 43rd ir Rock- 
well St., antras ant Fairfield Avė. 
prie bažnyčios. Labai geros vietos. 
Atsišaukite greitai 4425 So. Fair
field Avė. Tel. Lafayette 1310.

DOWNERS GROVE, 1 akras že
mės, 3 kambarių naujas mūrinis na
mas, elektra, gasas. Aukšta 
Kaina tik $2,300.00. Galima gauti 
kelius šimtus įmokėjus.

vieta

KELIUS ŠIMTUS ĮMOKĖJĘS ga
lima gauti namų; rendos gaunamos 
i kelius metus išmokės skolas. Na
mas randasi ant Morgan St. neto
li 19th St. Apačia gero mu>o—2 fla- 
tų po 3 kambarius. 2-ras aukštis 
medinis, 5 kambarių. Garadžius 2 
mašinoms. Tas viskas parsiduoda tik 
už $2,700.00.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtų, karštu vandeniu šil
domų, uždarytu porčiu, * artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 
avė., tel. New 3136.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, su mažu {mokėjimu, Lietuvių 
apgyvento) apielinkėj, 5749 South 
Maplevvood Avė.

7

AUBURN PARK 
Gera Rezidencija 
kambarių — dideli miegruimiai, 

trobėsis naujai dekoruotas perdėm,
karštu vandeniu šildomas; medžiai, 
krūmai; uždangos nuo saulės; lotas 
40x125; garažas 1 automobiliui, iš
grįsta alėja, arti bažnyčių, mokyklų 
ir Rock Island gelžkelio. Kaina 
$11,500; cash $2,000;

7733 So. Sangamon St., 
Tel. Cedercrest 0650

DIDELIS
Pardavimui 2 

mus; 4 ir 4 
$4,900; įmokėti 
rendų; 4628 So. Talman Avė.; 
vininkas

A. R. GINCHAK, 
4256 So. Dixon St., 
Tel. Lafayette 8783

BARGENAS 
aukštų medinis na- 
kambariai; kaina 
$500; likusius kaip 

sa-

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 flatų me-BARGENAS ant Halsted St. tarp j
32 ir 33 gatvės. Tvirtas muro na- dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
mas, moderniškas. Ant 1-mo fl. di- 6-6 kambarių; rendų $864 metams; 
delis štoras ir 2 kambariai gyveni- kaina tik $3,900; sąlygas sutarsim; 
mui, ant 2-ro fl. 7 kambarių fla- 50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 

vandeniu apšildomas. & Son, 4213 So. Halsted St., tel. 
Tik Yards 0808.

Karštutas.
Gerame stovyje, kaip naujas. 
$18,000.00.

TIKRAS BARGENAS. 5 kamba
rių, moderniška 2 metų senumo bun- 
galow, šaligatviai ir gatvė ištaisyti 
ir išmokėti. Turi būti tfreit parduo
tas, todėl kaina taip žema—tik 
$6,700.00.

Turiu daug kitų bargenų: 
namų ir farmų.

V. MilSZEIKA, 
1739 S. HalstedSt. 
Tol. Koosevelt 8500

lotų,

DIDELIS BARGENAS. Pardavi- 
! mui 2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, geroje apielinkėje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros 
lubos.

pArdavimui namas su groser- 
nės bizniu. Savininkų galima ma
tyti 12 vai. dienų.

J 846 W. 39th Street

SPECIALIS BARGENAS. Malo
nus 6 kambariu cottage, karštu van
deniu šildomas, kieto medžio grin
dys, beržo trimingai, naujai išdeko- 
ruotas, galima tuojau jsikraustyti; 
lotas 48x125 pėdų. Turite pamatyti, 
kad suprasti jo vertę. 4214 So. Ar- 
tesian Avė. Savininkas 6351 South 
Tallmnn Avė., tel. Prospect 2045.

$7,500 NUPIRKS 3 dviejų auk
štu muro trobesius, 3 flatai po 5 

PARSIDUODA bun<ralow, mūri- kaml >arius ir 3 po 6 kambarius, 
nis, 6 kambariu, karštu vandeniu. Charlton gatvėje, 1 blokas j rytus 
apšildomus, moderniškas; garažas nuo Ashland Avė., arti 35-tos gat- 
<lel vieno karo; 30x125 pėdu lotas, vės; sųlygos pagal sutarti. 
Parduosiu su mažu įmokėjimu.

5648 So. Richmond St.
sąlygos pagal

Kreipkitės
3441 Charlton Street




