
The First and Greatest Lithuanian Daily iB^Amcrjfii 
................................... ........ ...........“^y'‘

NAUJIENOS s
The Lithuanian Daily NewAx <y

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUrt^CO., 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

JPhone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roogvm 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The Lithuariian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 111., 
under the Act of March 3, 1879

itįniĮrtĮiiy ihni^ii m ■
The r ii^t and Greatest Lithuanian Daily in America 

j_ _l_i ---- ------------- t ■■ ■*

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUĖLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
------ J

VOL. XVI Kaina 3c. Chicago, Ilk, Antradienis, Gegužčs-May 28 (L, 1929 No. 126

Baisus žemės dre
bėjimas Turkijoje 
Žemės sukrėtimų 1,357 namai sugriauti, 

64 žmonės užmušti ir daugiau kaip 70 
sužaloti

PARYŽIUS, gqg. 27. — Ka
vas pranešimai iš Angoros, Tur
kijoj, sako, kad per smarkų že
mės drebėjimų, Įvykusi praeitą 
šeštadienj centrąlirfėj Turkijoj,! 
buvo šešiasdešimt keturi asmens 
užmušti ir septyniasdešimt du , 
sužaloti.

Didžiausios žalos žemės su-! 
purtymai padarė Karalisare iri 
Sunebire, netoli nuo Sivaso-į 
Viso 1,357 namai buvo sugriau
ti ir 313 sužaloti.

Gegužės 3 dieną įvykę že
mės drebėjimai Rusų Turkesta- 
ne ir Persijoje sunaikino kele-

li apie 2,4 1(1 mylių nuo Chica
gos žiemių vakarų > kryptim, 
veikiausia Ramiajame vandeny
ne ari i Alaskos.

Sako, kad Stalinas 
bandąs susitaikinti 

su trockininkais
Kviečiąs ju°s bendran frontą n 

piieš dešini Tomskių, Bucha- 
rinų, Rykovų pavojų M*

BERLYNAS, geg. 27. — Iš 
gerai painformuotų- versmių 
Maskvoj čia ką tik gauta in
teresingų smulkmenų apie tai, 
kas dedasi dabartinės sovietu 
vadų aitrios tarpusavio kovos 
užkulisiuose.

Pasak tų pranešimų, rusų 
komunistų partijos konferenci
joj, kuri įvyko prieš keletą sa
vaičių, buvo paskirta tam tikra 
komisija sovietų vadų tarpusa
vio ginčams išspręsti.

Komisija savo darbą dirbo 
uždarytomis durimis, tačiau 
yra žinoma, kad posėdžiuose 
buvo audringų ir karštų gin- j 
čų ir kad poli t biuro vadai viek
ui antriems prikaišiojo, jogui 
jie negalį išvien dirbti.

Komisijoje Stalinas, fakliš-1 
kasis sovietų Rusijos diktato- i 
rius, turėjo savo pusėj dangų-! 
mą, ką aiškiai parodo faktas, 
joge i komisija pašalino tokius, 
sovietų vadus, kaip Tomskį, i 
Buchariną ir Rykovų, nutarus, i 
kad jie nebegali daugiau laiky
ti svarbių vietų sovietų val
džioj.

Kai komisija perskaitė savo 
.sprendimą, Bykovas labai susi
jaudino. Jis atsistojo ir dre
bančiu balsu pareiškė, kad ši
tokioj aplinkumoj jis nebėga-j 
lys pasilikti jokioj sovietų vai-i 
džios vietoj.

Komisi ja pasiūlė, kad Ryko- ; 
vas rezignuotų iš liaudies ko
misarų tarybos pirmininko vie-1 
tos.

Bet čia Stalinas tuojau parei
škė, kad jeigu senieji bolševi
kų vadai pasitrauksią ir atsi
sakysią būt atsakingi dėl ko-

.munistų partijos politikos, tai 
'ir jis busiąs priverstas rezig
nuoti iš generalinio komparti
jos sekretoriaus vietos.

Šis žingsnis, sako pranešimas, 
buvo Stalino gerai apskaičiuo
tas ir paveikė taip, kaip Sta
linas kad laukė. Šituo savo ma- 
nievru jis privertė konferenci
ją partijos politiką palikti vi
sai .šaly ir svarstyti lik partijos 
disciplinos klausimą.

Pagaliau duota balsas Tom- 
skiui ir Bucharinui. Abudu jie 
kalbėjo ilgai, nurodinėdami, 
kad dabartinė sovietų politika, 
kurioj vyriausią vaidmenį vai
dina klaidingos pasaulio revo
liucijos viltys, esanti negalima 
ir netikusi.

Stalinas betgi atsake, kad 
pasaulio revoliucija vis dėl lo 
netrukus prasidėsianti.

Konferencija, kurioj, kaip sa
kyta, Stalinas turėjo daugumą, 
pasibaigė visišku diktatoriaus 
laimėjimu. Toms'kis, vyriau
sias profsojuzų vadas, tapo pa
šalintas, o jo vietoj paskirtas
Rudzitak.

Pranešimas baigiamas sensa- 
ciniu pareiškimu, kad esą tikrų 
žinių, jogei Stalinas dabar ve
dąs pertraktacijas su trockinin- 
kais, kviesdamas juos grįžti at
gal j partiją ir bendru frontu 
kovoti prieš Įsigalinčią dešinią
ją krypti su Bucbarinu, Byko
vu ir Tomskiu priešaky.

soras:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj debesiuota; gali 
būt lietaus; šilta; stiproki pie
tų rytų ir pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 71° ir 84° F.

šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 8:11. Mėnuo teka 12:13 
ryto.

Nenorėjo skirtis: nušo
vė žmoną ir pats 

nusižudė

GRFSHTM, Wis., geg. 27.
Įširdęs, kad jo jauna, 22 metų 
amžiaus žmona, pradėjo teisme 
bylą dėl išsiskyrimo s-u juo, 
Leonardas 'S'chmidt, vietos far- 
merys, nušovė ją, paskui pats 
nusišovė.

“Graf Zeppelin” netru
kus vėl skris į Ame

riką
Fl 1IEDBICHSIIA FEN, Vo

kietija, geg. 27. — Dr. liūgo 
Eckener, dirižablio “Graf Zep
pelin” komenduotojas, sako, 
kad per 10 ar 14 dienų diri
žablis vėl išskris per Atlantą į 
Amerika, v

TRAUKINYS UŽMUŠĖ KETU
RIS ŠEIMOS NARIUS

SCOTLAND, S. D., geg. 27. 
Netoli nuo čia traukinys užga
vo automobili ir užmušė ket^ 
ris asmenis: farmerj Mike 
Bvoraką, jo žmoną ir jų dve
jetą vaikų.

I Atlantic aini Pacific Photo)

tą miestelių ir, neoficialiais ap
skaičiavimais, užmušė apie 2,- 
0(1(1 žmonių.

Chicagoj jregistruota 
žemės drebėjimai

Chicagos Universiteto seismo
grafas sekmadienį įregistravo 
žemės drebėjimų, įvykusių tarp 
5:16 ir 9:30 po pietų daylight 
saving laikrodžiu. Apskaičiuo
ta, kad drebėjimai turėjo jvyk-

Monroe, Mieli. — Ruso su automobiliu susidūrimas. Nelaimėj penki žmonės tapo užmušti ir 16 
sužaisti

Ragina griežtai su
mažinti ginkluotę

Aukšti Europos kraštų karinin
kai atsišaukia j visas Euro
pos tautas

BERLYNAS, geg. 27. — Dvi
dešimt penki aukšti Vokietijos, 
Francijos, Anglijos, Lenkijos, 
Suomijos, Danijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Šveicarijos karinin- 

; kai ir laivynų oficierai šiandie 
paskelbė svarbiausiuose Euro
pos laikraščiuose “Atsišaukimą 
i visas Europos tautas,” kuriuo 
jie ragina daryti tuojau visuo
tinį ir griežtą ginkluočių su
mažinimą.

Atsišaukimą, tarp kilų, yra 
pasirašę Didžiosios Britanijos 
brig. gen. Crozier, kontradmi- 
rolas Drury-Lowe ir kontradm. 
Mark Kerr; Francijos gen. Sau- 
ret; Vokietijos gen. von Dei Di
li ng, Įeit. gen. von Ange ir maj. 
gen. von Bresler ir Lenkijos 
gen. Kotkovski.

Lakūnai išbuvo ore 
172 valandas

Padarė naujų rekordą aeropla
nu išsilaikyti ore ilgiausį lai
ka c

FORT WORTH, Texas, geg. 
27. — Du jauni lakūnai, R. L. 
Bcbhis ir James Kelly, prašo
ko visus ilgumo išsilaikyti ore 
rekordus. Savo “Fort Wortb” 
aeroplanu jie išbuvo ore 172 
valandas ir 32 minutes. O tai 
21 valandą ilgiau, nekaip išsi
laikė armi jos monoplanas 
“Question Mark,” pasiekęs 150 
valandų ir 40 minučių rekordą.

Per visą laiką, kol “Fort 
VVorth” skraidžiojo beveik toj 
pačioj vietoj aplink, jo moto
ras veikė geriausiai. Lakūnai 

j buvo priversti leistis žemėn, 
tik kai aeroplano propeleris ėmė 
Skilti ir buvo pavojaus, kad vi
sai nesulūžtų.

Per visą skraidymą aeropla
nas suvartojo 1,510 galonų ga
zolino, kuris jam buvo kito ae
roplano kartas nuo karto sutei
kiamas, ir, kaip apskaičiuoja, su
keliavo daugiau ne 10 tūkstan
čių mylių.

Abudu lakūnai gauna iš įvai
rių oro transporto kompanijų 
po $1,100 ir iš Fort Worth Pre
kybos Draugijos $15,000 prizą.

Danijoj žemė dreba'
KOPENHAGA, Danija, geg. 

27. — Įvairiose Danijos vieto
se vakar buvo jaustas vidutinio 
smarkumo žemės drebėjimas.

I Italų karalius pasirašė 
sutartis su Vatikanu
ROMA, geg. 27. — Italijos 

karalius Viktoras Emanuelis 
i šiandie pasirašė Mussolini pada- 
I rytas su Vatikanu ir parlamen- 
I lo patvirtintas sutartis.

Bucharoj kilo rimtas 
sukilimas prieš so

vietų valdžią
Sukilėliai mušą raudonąją ar

miją; sukilimui patr e m p t i 
Maskva siunčia gen. Budenny

RYGA, geg. 27. — Maskvoj 
įvyko nepaprastas sovietų ka
ro tarybos susirinkimas apsvar
styti klausimams ryšy su suki
limu Bucbaroje, Rusijos pro
vincijoj į šiaurę nuo Afganista
no.

Pasak pranešimų, Bucbaros 
sukilėliai puolė geležinkelį, ei
nantį iš Aschaibado per įMervę 
ir Bucbarą į Samailkandą. Jie 
naikina tiltus ir telegrafo lini
jas ir sprogdina geležinkelio li
niją.

.Sukilėlių bandos yra gerai 
apsiginklavusios naujoviškais 
kulkasvaidžiais ir lengvąją kal
nų artilerija ir įvairiose vietose 
stipriai sumušė raudonosios ar
mijos skyrius. Sovietų vyriau
sybė Bucharoj atsidūrė rimtoj 
padėty.

Del suikilimo, kuris gresia iš
siplėsti j Cbivą ir Turkestaną, 
dagi j Kinų Turkestaną, sovie
tų vyriausybė kaltina Angliją.

Sukilimui patrempti esąs pa
siųstas gen. Budenny, sovietų 
kavalerijos inspektorius.

Berlyno “Rote Fahne” 
policijos vėl sustab

dytas
BERLYNAS, geg. 27. — Ko

munistų organas “Rote Faline” 
tapo vėl policijos vyriausybės 
sustabdytas keturioms savai
tėms.

Tuojau po Įvykusių gegužinių 
riaušių “Rote Faline” buvo su
spenduotas trims savaitėms. Da
bar vėl įpradėjęs eiti, komunis
tų organas, atnaujino savo pik
tas atakas prieš policiją, ir dėl 
to tajio vėl sustabdytas.

Meksikos sukilėlių ge
nerolas sušaudytas

EiL PASO, Tex., geg. 27. — 
Andai čia tapo sušaudytas gen. 
L. Villatoro, buvęs Meksikos 
sukilėlių generolo Caraveo sek
retorius. Villatoro buvo sugau
tas ir karo teisino pasimerktas 
mirties bausmei.

Pacifiste negal tapti 
1 V. pilietė

Aukščiausias teismas neleido 
moteriškei naturaliĮiuotis, 
kam ji priešinga karui

WASHINGTONiAS, geg. 27. 
— Žinoma pacifiste Rosrka 
Scb\vimn:cr, 52 metų amžiaus 
moteriškė, kuriai žemesnieji 
teismai atsisakė suteikti piliety
bės popierius, ir kuri dėl to 
kreipėsi j Aukščiausį t iešmą, 
pralaimėjo ir čia. Aukščiausias 
teismas išsprendė, kad kadangi 
Mme. Sclnvimmer esanti stan
gi pači Ii stė ir nenorinti su gin
klu rankoj ginti Jungtinių Val
stybių, ji negalinti tapti Jung
tinių Valstybių piliete.

Trys Aukščiausio teismo na
riai, Rrandies, Ilolmes ir San- 
ford, su šituo sprendimu nesu
tiko, bet jie buvo mažumoj.
Dar negirdėtas naujovės istori

joje reikalavimas
NEW YO'KRAS, geg. 27. — 

Mme. Rosika Sclnvimmer, suži
nojus, kad Aukščiausias teis
mas atsisakė leisti jai tapti J. 
V. įpiliete dėl to, kad ji neno
rinti eiti ginti kraštą su gink
lu rankoj, pasakė, kad lokio 
atsilikimo, kur iš moteriškės 
butų reikalauta su ginklu ran
koj eiti Kkraštą ginti, naujoves 
isterijoje dar nebuvo girdėt.

Belgijoje rinkimus 
laimėję liberalai

Socialistai esą kai kur prakišę 
valdž'ris partijoms ir dagi ko
munistams

BRIUSELIS, Belgija, geg. 27. 
— Vakar Belgijoje įvyko vi- 
suotniiai rinkimai į parlamen
tą. Rinkimuose dalyvavo pus
trečio miliono vyrų ir 9,300 mo
terų. Kaip atrodo, žymesnių 
laimėjimų yra padariusios val
džios partijos, ypačiai libera
lai, kurie iš 1925 metais pra
rastų dešimties vietų dabar vėl 
bent apie pusę atgaus. J.almė
jimų yra padarę ir flamandų 
separatistai.

Socialistai daugely apskričių 
yra prakišę liberalams ir ko
munistams, o Flandrijoj dauge
lis katalikų balsų teko flaman
dų ekstremistams.

Kadangi Belgijoj vartojama 
savotiška proporcinė rinkimų 
sistema, kur balsams suskaity
ti reikia kone matematikos pro
fesorių, tai galutiniai rinkimų 
rezultatai bus žinomi tik apie 
galą savaitės.

Senate bus vėl kovos 
dėl “national orig- 

ins” akto
WASHINGTONAS, geg. 27. 
šią savaitę bus vėl daroma 

pastangų dol panaikinimo imi
gracijos Įstatymo vadinamo ‘na
tional origins” akto, kuris įeis 
galion šių melų liepos 1 dieną. 
Del jo laukiama kongrese dide
lės kovos.

Senatorius G. P. Nye [rep., 
Nori b Dakola j vadovaus ko
vai už “national origins” akto 
panaikinimą, o senatorius A. 
D. Beed [rep., Peroną.] — už 
jo išlaikymą-’

Patsai prezidentas Hoover— 
nors jo paskelbta proklamacija 
imigracijos tautinių kilmių ak
tas pradeda galioti nuo liepos I 
dienos -— tam aktui vis dėl lo 
nepritaria.

Sacco draugas pas
merktas už gub. Ful- 

ler’io šmeižimą
BOSTON, Mass., geg. 27. — 

Teismas prapižino kaltą Harry 
Canterą, kurį buvęs Massacbu- 
setts gubernatorius Fuller skun
dė dėl kriminalinio šmeižto.

Canter 'buvo suimtas praei
tų metų lapkričio mėnesį, kai 
jis paradavo lies valstijos rū
mais, nesenas plakatu su para
šu: “Fuller Sacco ir Van- 
zelli nugalabintojas.”

Didžiausia bausmė- už krimi
nalinį šmeižtą yra dveji metai 
kalėjimo ir $1,000 pabaudos pi
nigais. '

6 gaisrininkai užmušti; 
daug sužeistų veži

mui apsivertus
HAVANA, Kuba, geg. 27. — 

Kely taip Cardenas ir Matan- 
zas apsivertė greitai lėkęs gais
rininkų vežimas, šeši gaisrinin
kai buvo užmušti, o dvidešimt 
kitų sužeisti, daugelis jų pa
vojingai.

Gaisriu i nikai lėkė dalyvauti 
Ikivana-Matanzas vieškelio ati
da rvmo iškilmėse.

VIETOJ OBUOLIO IEVA DA 
VĖ JAM STIPINĄ; MIRĖ

27. — Eva Coper, 25 metų am- 
26. Eva Coper, 25 metų am
žiaus mergina, rato stipinu taip 
skaudžiai užgavo prekininką 
Lee Atchley, 35 metų amžiaus, 
kad tas po dviejų dienų mirė. 
Mergina padarė tai gindamos 
nuo jo lindimo prie jos. Ji ne
buvo areštuotu.

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, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Prasidėjo susisiekimas 

per administracinę
liniją

KAUNAS. ptaneša,
kad nuo gegužės mėn. 1 dienos 
pradėjo veikti sutartis su Len
kija dėl susisiekimo per admi
nistracinę liniją. Ryšy su tuo 
Druskininkuose, Varėnoje, Ne
menčinėje ir Slabadoje įvyko 
Lietuvos ir Lenkijos pasienio 
sargybų pasitarimas dėl lekni- 
nės perėjimo liudymų išdavi
mo pusės.

Perėjimo liudymai jau duo
dami vietos gyventojams. Per
ėjimai jau prasidėjo. Iš Len
kijos puses Į Lietuvą gegužės t 
dieną atėjo 70 žemvaldžių.

■ ■ ■ ■ —...— I

Darbininkų streikas 
Klaipėdoje

, T ------

Gegužės 3 d. Klaipėdos uos
te sustreikavo darbininkai, ku
rie turėjo iškrauti atvykusį iš 
Štetino laivą “Utgar.” Kelyje 
laivas prakiuro ir superfosfato 
maišai, kurie buvo sukrauti 

(dugne, sušlapo ir dėl to pasi
darė labai sunkus. Už tų mai
šų iškrovimą darbininkai, l>e 
paprasto valandos uždarbio, pa
reikalavo primokėti dar po 10 
litų kiekvienam. Darbininkų 
samdytojams nesutikus tiek 
mokėti, darbininkai atsisakė 

idirbli. Tačiau atvykusioms kro- 
i vinių savininkams pasisekė su 
. darbininkais susitarti ir darbas 
!po kelių valandų buvo vėl pra-

Netikros 5 litų monetos
KAiUiNAS. — Senojoj turga

vietėj policija sulaikė Adolfą 
Spogj iš Kriukų valse, ir Z. 
Šneiderienę (kauniškė) plati
nant netikras 5 litų monetas. 
Jie iš kaimiečių ką nors pirk
dami, stengėsi įbrukti netikras 
moetas. Abu perduoti krimina
linei policijai.

KAUNAS. — Policijos žinios 
praneša, kad naktį iš gegužės 
6 į,7 buvo sulaikyta 40 asme
nų, iš jų 27 ištirti. Surašyta 
140 protokolų: 17 už vaikščio
jimą naktį be leidimo, 82 už ne
turėjimą asmens dokumentų.

ŠIAULIAI. Šiaulių valdžios 
mergaičių gimnazijoj kunigas 
kapelionas Koščiukas renikąs iš 
mergaičių raštiškus pasižadėji
mus nešokti moderniškų šokių, 
nelankyti kino, kalbėti už po
piežiaus “intenciją” (kažkokias 
maldas ir t.t.
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Lietuvos naujienos
Mirė chicagiecio moteris

Jau suėjo dveji metai, kaip 
chicagiešiams žinomas Jonas 
Jankus-Jankauskas iškeliavo j 
Lietuvą. Jis susipažino su pu
sėtinai pralavinta mergaite ir 
su ja apsivedė. Reiškia, nuėjo 
i žentus ant ūkio. Išmokėjo 
skolas, dalis ir su moters tėvais 
gyveno ant 34 hektarų (60 mar
gų) ūkio.

Viskas ėjo gerai, kol Jankaus
kienė nepradėjo sirginėti, išie- 
met po Kalėdų Kaune, Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje, buvo 
padaryta jai operacija. Nuo ko
vo 14 d. prasidėjo jos tikroji 

liga. Dr. Račkauskas ir Dr. 
Janavičius gydė, bet ligonė ėjo 
silpnyn ir silpnyn. Buvo dėta 
didžiausi kaštai, bet ir “vokiš
kos pigulkos” nieko negelbėjo. 
Ji mirė balandžio 30 d.

Jankauskienė buvo laisvų pa
žiūrų. Nėjo bažnyčion, nė iš
pažinties. Sergant nuolat mo
tina ją prašė atlikti išpažinti, 
tik dėl to, kad, mirus priimtų 
ją j kapus. Vyrui išvažiavus 
5 ir paskutini kartą gydytojo, 
jos tėvas parvežė jai kunigą.

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Anot velionės, tai tik buvo for
ma dėl žmonių akių. Ji net nu
sijuokė ir pasakė: “Tegul tėvai 
būna ramus iš šių humbugiškų 
apeigų’’. Sunkiai sirgdama, de
juodama bei vaitodama neištarė 
vardą Jėzaus, tik “vaje, vaje’’!.. 
Visas jos gyvenimas ir drąsa 
rodė ją esant laisvamane. Ji to
kia tikrai ir buvo.

Laidotuvės
Jos vyras savo mylimajai nu

pirko puikiausią grabą, kokis 
tik buvo galima gauti. Nupirko 
ir puikų vaniką. Pasamdė 12 
vyrų muzikantų, kurie iš namų 
visu keliu bažnyčioje ir ant ka
pų grojo gedulingus rparšus. 
Buvo du fotografai, kuri-e na
muose, ant šventoriaus ir kapi
nyne fotografavo. Kunigas 
Šmulkštys laidojo, nors nepa
tiko, kai jam giedant grojo mu
zika, bet kentėjo ir apsiėjo 
džentelmoniškai. Muzika vi
siems patiko ir daugelis kalbė
jo: “Tai amerikonas’’!

Jaunos moterys pareiškė net 
norą mirti ir kad joms grotų 
taip pat muzika.

Verkė vyras, verkė giminės ir 
net pašaliniai, kad gamta išplė
šė jauną žiedą, kuris labai buvo 
reikalingas Lietuvos padangėje. 
Gegužės antrąją dieną rusti 
gamta paskandio a. a. Jakaus- 
kienę- Bartininkų kapinyno gel
mėje.

Tarp Chicagos
Lietuvių I
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“Birutes” Rėmėjams
Užsibaigus šių molų sezonui 

yra šaukiamas “Birulės” rėmė
jų metinis susirinkimas, kaip 
tai ir praeitais keliais melais 
buvo daroma.

Minėtas susirinkimas įvyksta 
šiandie, 8 valandą vakaro, Lie
tuvių K Ii ube, 81 i W. 33rd St., 
ant antrų lubų.

Rėmėjų komisija.

Jei gi pasitaikytų kely turėt 
batarejų trobelj, užtenka tik 
juos pašaukti telefonu, o jie 
suteiks reikalingą pagalbą bilc 
kurioj miesto daly.

Dalba r Vasiliauskas ir Urba- 
nas turi didelį išpardavimą tai- 
rų, kad kam reikalinga, galėtų 
pigiai nusipirkti tairus Kapi
nių puošimo dienai, o pačią Ka
pinių puošimo dieną, gegužės 
30 d., jie ketina atvežti siurpri
zą “Naujienų” skaitytojų vaiku
čiams. Tad vaikučiai pamate 
miške, prieš kapines, bąli linais 
apkabinėtą automobilių, tegul 
susirenka prie to automobilio 

»— gaus siurprizą —S.

atsilankyti, nes turėsim pasitar
ti dėl parašo ant paminklo ir 
kitų reikalų.—A. Jusasi

Roseland

Bridgeportas

Nevykęs piknikas

Paskubos amžius
Dabar mes gyvename “pa

skubos amžiuje.” Visur didžiau
sias skmbinimas'is. Viską daro 
paskubomis, svarbiausius rei
kalus atlieka k neskubiausia ir 
paskui tiek pat skubiai bėga 
nrie kily reikalų. Net ir val
giui neskiria užtektinai laiko.

Pasak A. A. Vasiliausko, ku
ris su savo draugu Urbanu už
laiko prie 4071 Archer Avė., 
ties Calilornia Avė., (tel. Vir- 
ginia 0015), Firesitone tair.ų 
krautuvę, tas paskubos amžius 
išsivystė dėlei išsi tobulinimo 
mašinerijos ir susisiekimo prie-

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. Šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis,- kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

y ■ ■ ■ ’

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
barmenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZE1KA 
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooaevelt 85011

- ■ _ . y

Giminėms ir kaimynams per 
laidotuves buvo duota tik val
giai be svaiginančių gėrimų. Pa
gal paprotį, susirinko ant ra- 
žančiaus. Po tradicinių senovės 
giedojimų buvo duota pietus ir 
padėta pora butelių degtinės, 

į Tik kai kurie po stiklelį para- 
I gavo, o dauguma visai negėrė. 
I Visiems buvo liūdna dėl ne lai
ku mirusios jaunos, vos 33 m. 
sulaukusios šeimininkės.

Namai virto lyg kapinynas. 
Jankauskas nori parduoti ūkį ir 
persikelti į kitą vietą gyventi. 
Gaila jam šios gražios vietelės 
ir jo buvusios moters, su kuria 
pusantrų metų gražiai ir links
mai pragyveno. Ant savo Onu
tės kaipo ’ Jankauskas žada pa
statyti amžiną paminklą. Jan
kauskienė po tėvais Ona Kizlai- 
tytė buvo kilusi iš Oškabalių 
kaimo, Bartininkų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskr.—J.

FRANCL’ZŲ PRIZAI AMERIKO
NAMS. ESSEX LAIMĖJO TAU- 

RĘ IŠTVERMĖS KONTESTE

DRES1Ų DEZAIN1NIMAS j
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- f T Į 
mokos dieną ir vaka- įBL 
rais. Ateikit ar rašy- ųHhjk'flK' 
kįt dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

1d augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Europai duota kita demonstraci
ja. kurioj pasirodė Amerikos auto
mobilių kokybė. Motociklininkų 
Kliubas Francijoj surengė kontestą 
2,730 mylių kelionei automobiliais ir 
motocikliais. Ir dauguma šiam kon- 
testui skirtų prizų teko ameriko
nams. Kontestas susidėjo iš 90 
dienų važiavimo kiekvieną dieną po 
310 mylių. Konteste buvo lenkty
nės greitumu, pajėga užvažiuoti ant 
kalnų; naudota ir kitokios priemo
nės išbandymui tikro automobilių 
gerumo.

ANSAIDO taurė, kaip prizas vi
sais žvilgniais geriausia pasižymė
jusiam automobiliui, teko ESSE- 
XUI, kuri draivino Andre Morel, 
žymus franeuzų šoferis. Taipjau 
kitas buvęs konteste ESSEX, kurį 
operavo Lamy, užbaigė kontestą su 
tobulumo žymėmis.

menių. Kaipo svarbiausia su
sisiekimo priemonė dabar yra 
automobiliai, kurie duoda -kiek
vienam progos greitai ir pato
giai pasiekti reikiamą vietą. To
dėl automobilius dabar daroma 
lengvins valdyti ir greitus.,

Paskubos amžius, pasak Vasi
liausko, pasiekė- ir lietuvius au
tomobilistus. Jie irgi taisosi 
greitus automobilius ir taipgi 
jais skubina, įkartais visai be 
reikalo. Bet kad greitai ir sau
giai važinėti, reikalinga yra tu
rėti gerus tairus, kurie galėtų 
atlaikyti greito ir ilgo važiavi
mo įtėmpimą. To negalima at
siekti bite kokiais tairais. To
dėl Vasiliauskas su Urbanu už
laiko tik tikrai gerus tairus, Fi- 
yestone, kurie yra vartojami di
džiausiose automobilių lenkty
nėse, kur yra reikalingiausi 
Jvirčiausi ir geriausiai laikan
tys tairai. Ir visos didžiosios 
lenktynės įtapo laimėtos su Fi- 
restone tairais. Todėl Vasiliau
skas su Urbanu, kaipo patyrę 
mechanikai, patys būdami en
tuziastiški automobilistai, ir pa
sirinko pardavinėti garsiuosius 
Firestone tairus, kad kuoge- 
riausia patarnauiti lietuviams 
automobilistams. O juk auto
mobilių biznyje jie yra jau nuo 
daugelio melų: Vasiliauskas 
jau nuo 1920 metų vaido gara- 
žius ir taiso automobilius, ir lo
dei jie žino, kas automobilis
tams yra geriausia.

Jie nė vien parduoda Fire
gione tairus, bet taipjau juos 
aptarnauja. IS'avo gi krautuvėj 
užla’ko visokių reikmenų auto
mobilistams ir batarejų. Apart 
krautuvės jie turi gerai įrengtą 
šapą, kur vulkanizuoja tairus, 
taiso ir čardžina bailarejas ir

A. a. Jonui Sankunui
paminklas

Kiek laiko atgal buvo “Nau
jienose” pranešta apie tai, kad 
Dramatiškas Ratelis deda pa
stangų pastatyti ant Jono San- 
kuno kapo paminklą. Dabar 
reikia pasakyti, kad' Ratelio 
pastangos jau eina prie užbai
gos, paminklas jau užsakytas ir 
25 doleriai rankpinigių pamink
lų pardavėjui įduoti. Tai yra 
gera žinia, kad paminklas trum
poj ateityj bus pastatytas, bus 
atžymėta vieta, kurioje ilsisi 
žmogus, suvirs per dvidešimt 
metų nuoširdžiai dirbęs scenai. 
Tai bus jam kaipo užmokestis, 
kaipo garbės ženklas už jo vi
są pasidarbavimą. Nors pats ve
lionis Jonas niekad netroško 
gauti atlyginimą už savo darbą, 
ir apturėti garbę. Jam jo as
muo buvo menkniekis prieš sce
ną. Scena buvo jam mylimiau
sia vieta, kur jis turėjo progos 
pareikšti savo giliausius jaus
mus. Ne kartą ir mums, vaka
rų lankytojams, Jonas suteikė 
daug malonumo. Todėl mes jo 
ir nepamirštam. Dramatiškas 
Ratelis tik kelis dolerius turė
damas savo ižde nusitarė pasta
tyti ant jo kapo paminklą, ži
noma, su tuo supratimu, kad ir 
kiti dailės mylėtojai tam Ra
telio darbui pritars. Nors visai' 
ir nebuvo prašoma aukų, bet 
kaip kurie žinodami Ratelio ne
turtą ir norėdami prisidėti prie 
paminklo pastatymo, keletą do
lerių suaukavo/Be to, dar buvo 
rengiamas vakaras naudai pa
minklo, kuris irgi davė apie 76 
dolerių pelno. Apyskaita ir kas 
aukavo bus skelbta “Naujieno
se”. Tokiu budu viso susidarė 
pinigų 150 dolerių ir už visus 
tuos pinigus paminklas ir nu
pirkta. Kadangi ieškota kur 
pigiau, tai paminklas už minė
tus 150 dolerių išrodo nevisai 
mažas—arti keturių pėdų aukš
tas ir skersai per visą, kapą pla
tus, tikro akmens ir gražiai iš
rodantis. Taigi, kurie dar no
rėtų prisidėti su savo' kad ir 
maža auka prie paminklo, dar 
yra progos. Pastatysim pa
minklą ir pasodinsim gėlių ant 
kapo. Už auką Dramatiškas 
Ratelis taria širdingą, ačiū.

—Anton dusas,
D. Ratelio Raštininkas, 

3959 Archer Avė.

Pereitą sekmadienį buvo vie
tos parapijos piknikas. Tečiaus 
nežiūrint gražios dienos, žmonių, 
suvažiavo nedaug, tik biskį dau
giau, kaip komunistų piknike 
užpereitą sekmadienį.

Kad padaryti daugiau biznio, 
rengėjai, sakoma, net ir vande
nį uždarę, girdi, “eikit prie ba
ro gerti”. Tai ypa£ moterų tar
pe iššaukė nemažą pasipiktini
mą. Abelnai visas piknikas bu
vo nesmagus.. O jau “spindu- z 
liuojančių” žmonių turbut dari 
jokiame piknike tiek daug ne
buvo, ypač iš jaunimo tarpo. 
Matėsi ir atsigulusių pasilsėti. 
Teko matyti ir vieną kunigėlį, 
kuris irgi buvo dalinai pamiršęs 
šią sausmečio gadynę. —V.
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Dar tebevengia surpraiz paves |
šeštadieny pas p. Steponą 

Rumčaką, turintį garažių apie 
614 W. 35 St., atsilankė dvi pu
sėtinai raumeningos kūmutės 
surpraiz paros reikalais. Viena 
prisistato, kad ji rengianti parę 
savo vyrui, ir “Tamsta, sako, 
turėsi duoti dešimkę, jeigu ma
nai būti ant paros.” Rumčikas 
atsakė, kad duoti dėl parės de
šimkę butų lig perdaug. Pirmoji 
kumutė betgi sako: “Matai, aš 
noriu savo vyrui gerą parę su
rengti. Nors mes ir tankiai 
skiriamės, bet kaip susitaikom, 
tai labai meiliai gyvenam”. O 
paskui pagalvojus pridūrė: “O 
jeigu tamsta nebusi ant parės, 
tai duok šia du doleriu, ir bus 
gerai”.

Rumčikui atsisakius duoti au
ką dėl paros’ t'e'ko prisiklausyti 
nuo abiejų kūmučių visokiausių 
moteriškų žodžių.—Girdėjęs.

Jaunojo Vinco Dargio 
pasižymėjimas

Kai pereitą vaikų savaitę 
iš kiekvienos mokykfc&s buvo 
renkami “busimieji geriausi pi
liečiai”, kuriems, kaip numato
ma, teks vadovauti kitiems, 
kiekviena mokykla skyrė po 
vieną savo atstovą kuris turėjo 
būti netik vienas geriausių mo
kinių, bet plačiausia išsilavinęs 
ir pasižymėjęs visoje mokyklos

darbuotėje. Ir Fenger Iligh 
School savo atstovu išrinko Vin- 
są Dargi, sūnų Vinco ir Onos 
Dargių, žinomų vietos darbuo
tojų. Jis priklauso prie dauge
lio mokyklos draugijų ir yra 
mokykloje pasižymėjęs savo ge
rais darbais. Mokyklą baigia 
šiemet. Dalyvauja ir lietuvių 
veikime. Jo sesutė Ona savo 
laiku gana daug veikė tarp lie
tuvių. P. p. Dargiai irgi gana 
daug veikia, ypač p-nia Dargie
nė yra daug veikusi scenai.

—R.

Malevotojams ir Namų Savininkams

prie
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Jei jus norite pagražinti savo namą iš 
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno 
lerio.
Duodam vieną butelį polish veltui
kiekvieno orderio už dolerį ar daugiau.

SAMUEL HELMAN PAINT STORE
1421 S. Halsted St., Tel. Canal 5003

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eightecnth Bond & Mortgage Organization 

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

šįvakar per Colirtnbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
šjvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepajyginamą šokių muziką 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Paralyžius
Aš, Marija Bron---- ~L —a- '
czyk, viešai liu
diju, kad buvau 
susirgusi sunkia 
liga paralyžium 
visoj kairėj pu
sėj taip, jog ne- 
galėjau visiškai 
valdyti jos.
Daktarų ir spe

cialistų turėjau 
visokių, o jie tik 
paaštrino mano 
ligą, taip kad 
netekau sąmonės 
per dvi dienas; 
ir po dviejų ilgų 
metų tos sun
kios ligos laukiau mirties kas
dien.

Vienok dabar esu pilnai sveika 
ir jaučiuos, kad mano šventa pa
reiga yra tarti širdingą ačiū, per 
Naujienų špaltas, daktarui Joseph 
M. Finslow ir jo neupkainuoja- 
mam chiropraktikos patarnavimui 
už savą sveikatą ir lekomenduo- 
ju kiekvienam' tą daktarą, kurio 
ofisas randasi 4915 So. Ashland 
Avė., Chicago. 4

Su pagarba,
MARIJA BRONCZYK

4436 So. M'hipple St.

Chicago, III.

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

Speciali Mas gydyme chroniškų Ir naujų li
rų- Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit paa mane. Mano pilnas Uegzamlnavi- 
rnas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei ai apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas Ukrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur,ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
calutino itegsamioavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rrtr iki 1 po pietų.

taiso automobilius.
•Jie (džiaugiasi biznio pasise

kimu ir sako, kad paskubos .am
žius jiems nebaisus, nes jie jam 
yra prisirengę ir savo darbo 
greitam atlikimui turi visas rei
kalingas (mašinas. Todėl ne
žiūrint kirk mažai laiko košt li
menai turėtų, visliek jie į lai
ką darbą atliks, nes ir jie mo
ka skubėti. Bet skubumas at
likto darbo nėra vyriausias jų 
tikslas ir paisigirimas. Jie, kąs 
svarbiausia, stengiasi darbą 
atlikti ne kiek skubiausia gali
ma, bet kaip galima geriausia- 
Jie gerumo savo darbo nepali
kus jokiam pasktvbuniui.

Phone Lafayette 7819.
P. S. Dramatiško Ratelio su

sirinkimas įvyks šiandie, lygiai 
8 vai. vakare, M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai ir šiaip, ku
rie pritaria Rateliui, malonėkit

GOLI) CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs”.

old»Gqld
CIGAIJETAI

JOE SMILGIS

PIRK NAUJA AUTOMOBILIŲ
Decoration Dienai

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy-1 
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Decoration dienoj daugelis važiuos automobiliais j piknikus ir 
kapines. Su nauju automobiliu visuomet smagiau, ir puošniau 
važinėtis.

Atsilankyk pas mus, ir išsirink sau naują ir gražu automo
bilių. Mes patarnausim jums kuogęriausiai.

Roxec Motor Sales
J. ZABUKAS ir J. CHAMUS

907 W. 35 St.

Laivu Lituania

Birželio W, 19ŽĮJ
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuo jaus kreipkitės j 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, 111.
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Antradienis, geg. 28, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III. S

CHICAGOS 
ŽINIOS

ną revolveri, tris šautuvus ir 
tris kandus.

Uendricks liko uždarytas be
langėm, bet jis buvo tiek girtas, 
kad ne-^alejo pasakyti kur jis 
tuos ginklus gavo, kur jis dir
ba, ir ar jis 'buvo susibaręs su 
savo žmona.

Politikierius nuteistas 
kalėjiman

Joseph Przybylo, demokratų 
komitimenas 35-tam warde ir 
pralaimėjęs kandidatas i alder- 
nianus, liko federalinio teismo 
nuteistas 30 dienų kalėjiman ir 
sumokėti $250 pabaudos. Przy- 
bylo prisipažino, kad jis parda
vinėjo munšainą savo saliune 
1146 \V. Chicago Avė.

Pašovė Berwyn polici
jos viršininką

Pasimirė
Edgewater ligoninėj pasimirė 

Peter S. Shaughnessy, 57 m. 
amžiaus, per 20 metų buvęs 
prezidentu mūrininkų unijos 
Užpernai jis pasitraukė iš uni
jos prezidento vietos ir suorga
nizavo Shaughnessy Brick Co., 
kur irgi liko prezidentu.

$28,449 advokatams
Miesto advokatas Ettelson 

paskelbė, kad du advokatai, Sid- 
ney S. Gorham ir Aliau T. Gil- 
bert, kurie buvo pasamdyti pra
šant tam tikram “citizenų” ko
mitetui, kuris priruošė bilius 
gatvekarių klausimu, pareikala
vo iš miesto $28,449. Jie reika
lauja užmokėti net už jų pasi
kalbėjimus su laikraštininkais 
gatvekarių klausimu.

Ettelson dėl tokios bilos krei
pėsi prie advokatų draugijos, 
bet toji atsisakė ką nors tuo 
dalyku išsireikšti. “Citizenų” 
komitetas pilnai tokiai advokatų 
bilai pritaria.Pasimirė

Valstijos atstovų buto narys 
John G. Jacobson iš 25-to dis- 
trikto, rastas negyvas La Šalie 
hotely, kai klerkas ryte nuėjo 
jį pažadinti. Manoma, kad jis 
pasimirė nuo širdies ligos, kai 
jis atvykęs iš Springfieldo vaka
re rengėsi gulti. Jis buvo 56 
m. amžiaus. Paliko žmoną ir 
keletą vaikų.

Bervvyn priemiesčio policijos 
viršininkas Charles Levy liko 
pašautas ir gal mirtinai sužeis
tas dviejų, ar daugiau automo
bilių vagilių, kurių vienas tapo 
suimtas, o kiti pabėgo, vienas 
gal irgi pašautas.

Vienas žmogus patelefonavo, 
kad iš jo pavogtas karas stovi 
prie 21 ir Clarence Avė., Ber- 
wyne, klausdamas policijos ką 
jis turi <laryti. Policija patarė 
jam neiti artyn karo, nes ji 
pati atvyks ir bandys suimti va
gilius, kai jie ateis karą pasi
imti.

Policijos viršininkas Levy su 
keliais kitais policiistais atvyko 
nurodytoji vieton, pasislėpė ir 
laukė vagilių. Laukti teko il
gai — iki 9:30 vai. vakaro, ka
da atvažiavo kitas automobi
lius ir sustojo. Du vyrai išli
po iš automobilio ir nuėjo prie 
vogtojo ir bandė į jį sesti. Le
vy, kuris buvo arčiausia, šoko 
ant vagilių ir liepė jiems iškel
ti rankas. Bet jie atsakė šū
viais ir Levv krito sunkiai su-- 
žeistas. Bet Levy nors ir su
žeistas paleido kelis šuvius ir! 
vienas plėšikų taipjau sukrito. 
Kiti policistai prišoko ir vieną 
vagilių nuginklavo ir suėmė. 
Sumišime pašautasis vagilius 
nušliaužė iki antro automObi- 
liaus ir juo nuvažiavo.

Suimtasis yra Eddie Maje\v- 
ski, kitaip Eddie Mack, kurio 
policija jau senokai ieškojo. Jis j 
dalyvavo pašto inspektoriaus 
Jackson nušovime, taipjau da
bar tapo pažintas irgi kaipo 
nušovęs saliune prie 1915 So. 
Ashland Avė. S tėvo Kuczynski,

kiltai p Bull Kane. Albu buvę 
butlegeriai ir tarnavę Šaltis šai- 
kai.

Pa'bėgusis vagilius yra VVillie 
Doody, t ilk !27 m. amžiaus, bot 
jau pasižymėjęs, kriminalistas. 
Policija dabar stropiai jo ieš
ko. Jis taipjau dalyvavo paš
to inspektoriaus Jackson nušo
vime. Be to yra kaltinamas 
dėl kelių pašto stočių apiplėši
mo. Taipjau įtariamas ir kito
se žmogžudystėse.

Majewski, nusigando, prisir 
pažino, kad Doody pašovė Levy 
ir ėmė maldauti policiją neiš
duoti jj miniai. Del saugumo 
jis tapo perkeltas iš Bervvyn j 
Oak Park kalėjimą.

Levy gi yra pašautas j vidu
rius ir galbūt mirs.

Jack Dempsey, taipjau įtaria

mas dėl kelių žmogžudysčių, 
•ieškomas kaipo trečias asmuo, 
buvęs antrame automobiliu  j e- 
Spėjama, kad ten buvo dar vie
nas ar daugiau vagiliu. Už 
Doody suėmimą yra paskirta 
$2,000 dovanų.

Pabėgo suvažinėjęs 
mergaitę

Grace Bali, 16 metų amžiaus, 
Emmerson High School, Gary, 
studentė, liko užmušta ant Lin
coln vieškelio tarp Crown Point 
ir Merrirville, kai ji stovėjo ant 
kelio, kuomet Jack Ryan su ku
riuo ji važinėjo, atisėsi tairą.

Suvažinėjęs mergaitę automo
bilistas tuojau užgesino savo 
šviesas, kad nebūtų galima pa- 
temyti jo laisnio, ir pabėgo.

Nusišovė pati, vyras 
įkliuvo

Pereitą šeštadienį, po pobilio 
namuose, gerokai i&sififėrusi nu
sišovė Mrs. Charlotte Brent, 
21 m., 4313 No. Diamen Avė. 
Jos nusiminęs vyras prisipaži
no, kad jie turėjo baliuką, kur 
nemažai munšaino išgerta. Gė
rusi ir jo pati, kuri nesenai pa
sveiko nuo flu. Svečiams iš
ėjus jis ją pabarė kam ji geria. 
Ji už tą labai užpyko, nuėjo į 
savo kambarį ir nusišovė.

Tuo dalykas butų ir užsibai
gęs. 'Bet jis toliau ėmė guos
tis, kad tai atsitiko dėl jo kal
tės ir prisipažino, kad per dau
geli metų jis buvo bu! tegeri u 
ir perlai ir jo pati išmoko ger
ti. Tokį prisipažinimą užgirdu-

si policija atidavė jį federalinei 
valdžiai už prohibicijos įstaty
mo laužymą.

Pašovė ėjus? gatve 
vyrą

. John De Paulo, 30 m., 1065 
W. Taylor St., tapo sužeistas 
šautuvo šūvio, kai jis ėjo pro 
šalį Peter Chidichimo, 29 m., 
namo 242 W. 116 SI. Šūvis 
ir buvo paleistas iš to namo. 
Kensingtouo policija padariusi 
kratą rado nesenai iššautą šau
tuvą, bet paties Chidichimo ne
berado, buvo pabėgęs. Policija 
tečiaus areštavo Chidichimo pa
čią, kai sužinojo, kad jos vyras 
kaltino ją turint artimų ryšių 
su De Paulo.

Atgavo Sveikatų po Penkių 
Metų Kentėjimo

Ponas Oliva Nadeau. Whitenaville, Mass., 
turėjo menką sveikatą per penkis melus, ir 
jis hand? visokios rijAiea gyduoles, bet ne
gavo pagelbos, kol tik nepradėjo vartoti 
Nuga-Tone. Štai yra jo patarimas silp- 
niernH ir Ii(riiimt iomn : • • Nuga-Tonoman labai daiiK patfelpGjo. Dabar aA mle- 
gti gerai ir turiu gerą apetitą. Per penkis 
Pietus aš bandžiau visokias gyduoles, bet be 
pasekmių, bet gavau pagalbą, kuomet pra
dėjau vartoti Nuga-Tone. Aš dėkavoju už 
pagelbą kurią gavau.”

VirA milionas žmonių, taip kaip ir Po
nas Nadeau, turėjo menką sveikatą. Bet jie 
pradėjo vartoti Nuga-Tone ir gavo geras 
pasekmes, Tas turėtų įtikinti jus, kad Nu- 
ga-Tone atliks darbą. Nuga-Tone yra ne
palyginamos dėl silpnų, nervuotų. kurie tu
ri prastą apetitą, nevirškinimą, gasų vidu
riuose, raugėjimą, inkstų, pūslės ir kepe
ni) trubeliiiB, ehroniAką užkietėjimą, galvos 
skaudėjimą, svaiguli, praradimą svarumo ar
ba panašius trubeiius. Jei nesate seikas, 
pabandykit Nuga-Tone ir persilikrinkit. Nu- 
ga-Tone yra parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų šlake, reikalaukit, kad jis užsakytų jų 
iA olaelio vaistinės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Specialė Ekskursija

LIETUVA
SURENGTA ir asmeniniai vadovaujama 

kelionių eksperto, kad užtikrinti jums 
didžiausi patogumų ir smagiausių kelionę. 

Žemos kainos!
Išplaukia dideliu Red Star linijos lai

vu, ant kurio jus rasite visus patogumus 
moderniškiausios kelionės vandeniu.

BIRŽELIO 1 
laivas 

BELGENLAND
Del pilnu žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento V. M. STULPINAS 
3255‘So. Halsted St., Chicago, III.

P-as Stulpinas palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus kelionės reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugų.

RED STAR LINE
International Mercantile Marijie Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, UI.
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2 = Naujienų
pirmas

Piknikas
Rado nušautą pačią
Kaimynai užgirdo du šuvius 

namuose prie 1903 Buble SI. ir 
pašaukė policiją. Atvykusi Ca- 
nalport Avė- policija rado Mrs. 
A n na Uendr irk s, 30 melų am
žiaus, negyvą, su kulka širdy. 
Ant krosnies gulėjo revolveris. 
Prie stalo gi sėdėjo nušautosios 
vyras Charles Hendricks, 33 m., 
.visiškai girtas.

Jis murmėjo, kad jis valęs 
revolveri, kuris netyčia išsišo
vęs ir kulka pataikė jo pačiai. 
.Daugiau policija nieko negalė
jo išklausti. Policija betgi jo
kių revolverio valymo žymių 
neranda, tečiaus bekratydama 
namus policija užtiko dar vie

Decoration Day Special
Firestone—Oldfield Tires

Perkant tajerus, kiekvienam svarbu žinoti kur juos pirkti, 
kokios rųšies ir kokių kainų už juos reik mokėti

5

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

Sizes & Prices
30x3'/i ................................................................. $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'/2 .........................   $14.30 31x5.25
33x4'/į ................................................................. $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

=

z

Sekmadieny, Birželio 9 d
Černausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie

Virš minėtomis kainomis tajerai bus parduodami per tam tikrų laikų. 
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 0916 ' 4071 Archer Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

TUBBY

E

rengia siurprizą, 
mykite pranešimus, kur 
plačiau paaiškinta apie 
niko programą.

nos
bus

Pik

diHiiiiiinuiuuiiii:

He Runs Second as a Smoker.
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KANKINIMAI LIETUVOS KALĖJIMUOSE >

NAUJAS TAUTININKŲ SUSIKIRTIMAS 
SU KRIKŠČIONIMIS

“Lietuvos Žinių” aprašyme vadinamo “Tauragės pu
čo” bylos randame tokią vietą:

“Prokuroras sako, kad visi nuteistieji ir daugu
ma teisiamųjų pareiškė, jog buvo policijos smarkiai 
mušami, ir todėl duotus anksčiau parodymus atsiė
mė. Vienas sakė, kad jį policija kišo į pečių, jog net 
klumpės sudegė; kitas sakė, jog jam policija kišo i 
burną granatą; trečias, kad jam policija dėjo ant 
krutinės pagalius ir laužė kaulus, ir t. t.

“ ‘Šiurpas ima pamanius, rodos, kad Lietuvoje 
atgimė inkvizicijos laikai’, — sako valstybės gynė
jas.”
Toliaus kalbėdamas, tečiaus, prokuroras “išaiškino”, 

kad tais kalinių nusiskundimais “tikėti negalima“.
Oficialis valdžios atstovas, žinoma, turi “netikėti” 

tokiais dalykais, nes jeigu jisai pripažintų juos teisin
gais, tai tuomet į kaltinamųjų suolą reikėtų atsisėsti ne 
kaliniams, bet valdžiai.

Bet tie žmonės, kurie neturi pareigos teisinti kad 
ir čia dar taip valdžią, vargiai pasitenkins pono proku
roro pareiškimu. Jie norėtų žinoti, ar valstybės gynėjas 
bandė ištirti kalinių nusiskundimus ir, jeigu bandė, tai 
kokių rezultatų davė tyrinėjimas.

Pasikėsinimas prieš ministerį pirmininką Voldema
rą ir to pasikėsinimo pasėkos prisidėjo prie dar didesnio 
santykių paaštrėjimo tarpe valdžios ir opozicijos.

Oficiozas “L. Aidas” pradžioje kurstė visuomenės 
nuotaiką prieš socialistus ir lenkus, bet Įeit. Gudyno lai
dotuvėse jisai pastebėjo dar vieną “neprietelių”, kuris, 
girdi, drįsęs šypsotis dėl ištikusio valdžią smūgio. Val
stybės pinigais leidžiamas tautininkų organas pasako
ja, kad, išlydėjus į kapus žuvusio atentate Voldemaro 
adjutanto lavoną,

“pasitaiko vienas kitas iš tų sluoksnių, kurių mes 
neįtarinėjame, kad jie patys terorą organizuotų, 
kad patys jam pritartų, — kurių šis baisus įvykis, 
rodos, visai nejudina. Kai kurie savo šypsena, savo 
kvaila šypsena, pasakytume, lyg ir turi pikto 
džiaugsmo, kad jų. nemėgiamai vyriausybei suduo
tas smūgis.

“Nei vardų, nei pavardžių mes čia neminėsim. 
Bet pasakysime, kad tie žmonės, nepaisant jų aukš
to rango, nepaisant to, kad jie pirmoj eilėj turi būti 
dorovės skelbėjai, yra labai žemos dvasios politiniai 
trumparegiai. Iš tokių tarpo teko girdėti, ineredibile 
dietų (netikėtum, jei kas sakytų. “N.” Red.), kad ši 
pasikėsinimą prieš vyriausybės Galvą organizavu
si... kriminale policija. Toliau nėra kur eiti! Vieną 
tegalime pasakyti, kad tie žmonės, kad ir kažin ko
kiais kazuistiniais protavimais norėtų niekšų pasi
kėsinimą kaip nors teisinti, parodo savo, žodžiais 
nereiškiamą, politinio nusimanymo testimonium 
paupertatis (dvasios skurdo liudymą. “N.” Red.). 
Tie žmonės Lietuvos daugiau niekuomet nevaldys!” 
Nors vardai ir pavardės čia nepaminėta, bet iš ofi

ciozo išvadžiojimų aišku, į ką jisai taiko. Jisai taiko į 
krikščionių demokratų šulus.

Jisai kaltina juos, kad jie “kvailai šypsosi” iš tero
ristų akto, akreipto prieš Voldemarą, ir teisina žmogžu
džius!

Mes čia nenagrinėsime, ar “L. Aido“ priekaištai yra 
teisingi, ar tik įsivaizduoti. Bet charakteringas dabarti
nės politinės padėties ženklas yra jau ir tas, kad val
džios organas apie tai kalba. Laidojant baisaus pasikė
sinimo auką, valdžia pamatė opozicijos vaduose ne užuo
jautą, bet nusišypsojimus ir piktą džiaugsmą!

Rimti valstybės vyrai dėl šitokio reiškinio giliai su
simąstytų. Bet tautininkų vyriausybės laikraštis nesu
galvoja nieko geresnio, kaip tik iškolioti tą opozicijos 
partiją “žiopliais” ir pagrąsinti jai, kad ji “niekuomet” 
daugiaus nebeprieisianti prie valstybės lovio.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ......*___ _______ 4.00
Trims mėnesiams __ __ ____  2.00
Dviem mėnesiam ____    1.50
Vienam mėnesiui ...............  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________   3c
Savaitei ___ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ ____________  $7.00
Pusei metų ___   3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _______— .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams_______________ _  $8.00
Pusei metų ____ ......___ ___ 4.00
Trims mėnesiams .....----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karalienes Elžbietos laikais
Londone gyveno mokslininkas, 
kuris vadinosi Dyvas. Jis para
šė veikalą vardu “žmonių klai
dos”, kurio niekas nežinojo. Ir 
Dyvas pagarsėjo, kaip to neži
nomo veikalo autorius.

Dyvas dvidešimts penkerius 
metus rašė šį traktatą; jis nie
kam-nieko apie jį neskelbė. Bet 
jo rankraštis buvo švariai per
rašytas ir sukrautas ant lenty
nėlių gulėjo po langu. Tai buvo 
dešimtis storų tomų rankraštis.

Pirmame tome buvo dešimtis 
storų tomų rankraštis.

Pirmame tome buvo kalbama 
apskritai apie atsiradimą pa
saulyj klaidų ir apie pirmąją 
klaidą, paskui kurią sekė ir vi
sos kitos klaidos. Kituose to
muose buvo nagrinėjamos mažų 
berniukų ir mažų mergaičių 
klaidos, taip pat ir suaugusių, 
senų ir įvairiausių profesijų 
žmonių: valstybės vyrų, pirklių, 
kareivių, virėjų, laikraštininkų 
ir kitų klaidofc. Paskutiniuose 
tomuose, kurie dar ne visai bu- 
vo užbaigti, buvo kalbama apie 
valstybines klaidas, kurios yra 
asmeninių ir profesinių klaidų 
pasekmės. Ir taip šiam stebė
tinam veikale buvo viskas su
pinta, kad negalima buvo pa
šalint iš ten nei vieno puslapio, 
nesuardant viso veikalo. Įrody
mai plaukė iš vienas kito, /) 
paskutinis įrodymas aiškiausiai 
įtikindavo, kad gyvenimo sunka 
yra piktumas; jei gyvenimą ma- 
tuotumėm kiekybe, tai matema
tiniai tiksliai galima butų įro
dyti, kad pasaulyje lygiai tiek 
yra piktumo, kiek yra gyveni
mo.

Dyvas nepadarė šios klaidos: 
jis neapsivedė. Jis gyveno sa
vo nameliuos' vienas su savo 
sena namų prižiūrėtoja, kurios 
vardas buvo Keta, arba Katrė, 
ir kurią jis vadino Klauzentina, 
nes ji buvo kilusi iš Santchem- 
teno.

Šio filosofo sesuo, kurios pro
tas ne tiek buvo smegeningas, 
kaip jos brolio, darydama klai
dą po klaidos, įsimylėjo į ge
lumbių pirklį iš Siti, ištekėjo už 
to pirklio ir pagimdė mažą mer
gytę, vardu Džesę.

Paskutinė klaida, kurią ji pa
darė, buvo ta, kad ji, su savo 
vyru išgyvenusi dešimtį metų, 
mirė ir buvo savo vyro mirties 
priežastimi, nes jis vienas ne
benorėjo gyventi. Dyvas pri
ėmęs nešlaitę į savo namus. Jis 
tai padarė užjausdamas jai ir 
taip pat tikėdamas, kad našlai
tė suteiks jam keletą gerų vai
kystės klaidingumo pavyzdžių. 
Tada Džesė turėjo tik šešetą 
metų. Pirmas aštuonias dienas, 
kurias praleido mokslininko na
muose, ji verkšlendama tylėjo. 
Devintą rytą ji tarė Dyvui:

Aš mačiau mamą. Ji buvo 
visa balta, ji turėjo savo sterb
lėje gėlių; ji išbarstė gėles ma
no lovoje, bet rytą pabudus aš 
jų neradau. Klausyk, atiduok 
man mamos gėles!

Dyvas užsirašė šią klaidą. Bet 
aiškinimuose, kuriuos jis pridėjo 
prie šio straipsnelio, pripažino, 
kad ši klaida yra nekalta ir dar
gi net jausminga. Kiek vėliau 
Džesė tarė Dyvui:

—Dėde, Dyvai, tu senas ir 
negražus; bet aš labai tave my
liu ir tu turi mane mylėti.

Dyvas paėmė plunksnų, bet, 
kiek pagalvojęs, suprato, kad iš 
tikro jis jau neišrodo jaunu ir 
kad niekados jis nebuvo gra
žus; todėl jis neužrašė vaiko 
žodėių. Jis tuo pasitenkino, 
kad paklausė:

—Kodėl tave reikia mylėti, 
Džese ?

—Toael, kad aš mažutė.
“Ar tai tiesa, — paklausė 

savęs Dyvas, —ar tikrai reikia 
mylėti mažučius?” Tai galima. 
Nes, iš tikro, jie labai reikalin
gi meilės. Todėl galima patei
sinti visu motinų bendrą klai
dą ,kurios esmė yra tame, kad
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Jos savo mažyčiams atiduoda 
ir savo pieną ir savo meilę. 
Reikės peržiūrėti atatinkamą 
mano veikalo dalį”.

Savo varduvių dieną, moksli
ninkas, įėjęs rytą į savo kam
barį, kur laikė savo popierius 
ir knygas ir kurį jis vadino 
savo biblioteka, užuodė malonų 
kvapą ir pamatė lange į puodą 
įsodintus “gvazdikėlius”.

Tai buvo iš viso trys gėlės, 
bet jos buvo purpurinės spal
vos, ir šviesa maloniai jas gla
monėjo. Ir viskas juokės mo
kytam kambary: senas gobelo- 
no krėslas, lazdyninis stalas; 
senos Inygų nugaros juokės sa
vo ruda viršelių oda, savo per
gamentais ir kiaulių oda. Dyvas, 
kaip ir jo daiktai, išdžiuvęs 
ėmė pats kartu su jais šypso
tis. Džesė jį pabučiavo ir tarė:

—Žiūrėk, dėde Dyvai, žiūrėk: 
štai dangus (ir ji parodė į 
melsvą orą, kuris matėsi už 
Švinu užtaisytų langų stiklų); 
o štai žemiau —žemė, žemė žy
di (ji parodė į gėles) ; o štai 
dar žemiau tos didelės juodos 
knygos—tai pragaras!

Tos didelės juodos knygos bu
vo kaip tik veikalo apie žmonių 
klaidas dešimtis tomų, kurie 
greta vienas kito sudėti gulėjo 
po langu. 6i Džesės klaida pri
minė mokslininkui jo darbą, ku
rį jis paskutiniu laiku buvo ap
leidęs ir kurio vietoje pamėgo 
gatvėmis ir parko alėjomis pa
sivaikštinėjimus su savo maža 
auklėtine. Mergaitė tų pa
sivaikščiojimų metu paro
dydavo daugybę smagių 
daiktų ir vertė jų ieškoti 
patį Dyvą, kuris anksčiau 
ir nosies į gatvę neiškiš- 
davo. DyvaSi atskleidė savo 
rankraštį, bet kaž kodėl savo 
rašto, kuriame nei apie Džesę, 
nei apie gėles nebuvo minima, 
jis negalėjo suprasti.

Jo laimei filosofija jam pa
gelbėjo; ji įkvėpė jam tą min
tį, kad praktiniu žvilgsniu 
Džesė niekam netinka. Ir jis 
dar labiau prilipo prie tos idė
jos, nes ji buvo reikalinga jo 
kurinio lygsvarai palaikyti.

Vieną kartą, apie tai užsi
mąstęs, jis rado Džesę bib
liotekoje; ji stovėjo ties langu, 
kur buvo gėlės ir stengės įvert 
siūlą į adatą.

Dyvas paklausė, ką ji mano 
si liti.

Džesė jam atsakė:
—Argi tu nežinai, dėde Dy

vai, kad kregždės jau išskrido?
Dyvas apie tai nieko nežinojo. 

Apie tai nieko nei Plinijus, nei 
Avicena neminėjo.

Džeke tęsė:
—Tai man Keta vakar pasa

kė...
\ —Keta? —suriko Dyvas. 
Šis vaikiūkštis taip vadina gar
bia Klauzentina?

Vakar Keta man pasakė: 
—“Šiemet kregždės anksčiau, 
negu visados, išskrido; tai reiš
kia, kad ateinanti žiema bus 
ankstyba ir šalta”, štai ką man 
pasakė Keta. Ir paskui aš ma
čiau baltuos drabužiuos mamą; 
jos plaukuose buvo šviesa. Tik 
ji neturėjo, kaip anuokart, gė
lių. Ji man tarė:—“Džese, rei
kės išimti iš dėžės kailiais pa
muštą dėdės Dyvo apsiaustą ir, 
jei* jis netvarkoje, reikės sutai
syti”. Aš pabudau ir tuojau, 
atsikėlus, išėmiau iš dėžės tavo 
apsiaustą. Jis keliose vetose 
suplyšęs, ir aš noriu jį patai
syti.

Atėjo žiemą; ji buvo tokia, 
kokią išbūrė kregždės. Dyvas, 
kailiais pamuštu, savo, apsiaus
tu apsisiautęs, kojas ant kros
nies''krotelių pasidėjęs, stengės 
pataisyti kai kurias savo trak
tato dalis. Bet kiekvieną kar
tą, kai jam sekdavosi galų ga
le savo naujuosius bandymus 
sutaikinti su visuotinojo piktu
mo teorja, Džesė supainiodavo 
jo mintis. Tai ji atnešdavo gar
daus alaus taurę, tai šiaip sau 

ateidavo ir atnešdavo savo akis 
ir savo šypseną.

Kada grįžo vasara, jie, dėdė 
ir jo auklėtinė, pradėjo vaikšti
nėti už miesto. Džesė atnešda
vo namo gėles ir žoles. Dyvas 
pasakydavo jai jų vardus, o 
vakare ji suskirstydavo jas į 
rūšis. Laike tų pasivaikščiojimų 
ji parodė sveiką protą ir pui
kiausią sielą. Ir štai, vieną kar
tą vakare, dėstydama ant - stalo 
žoles, kurias dieną, pasivaikš
čiojimo metu, buvo surinkusi, 
ji tarė Dyvui:

—Dabar, dėde Dyvai, aš ži
nau kiekvienos žolės, kurias tu 
man parodei, vardus, štai šios 
■— gydomos žolės, o šios — nu
ramina. Aš noriu jas laikyti 
sau, kad visados jas pažinčiau 
ir išmokinčiau tai daryti kitus. 
Man reikalinga .stora knyga, 
kurioje aš jas išdžiovinčiau.

Paimk štai šitą, — tarė Dy
vas.

Ir jis parodė jai pirmąjį 
“žmonių klaidų” tomą. Kada 
šiam tome tarp kiekvieno pus
lapio buvo įdėta po žolę ar gėlę, 
paėmė ji antrą tomą. Ir per tre
jus metus didis mokslinčiaus 
kūrinys galutinai džiovintomis 
žolėmis ir gėlėmis buvo pripil
dytas.

Iš A. Franko vertė
Brundalas.

KNYGOS

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, 1 arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pageli )ą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliari vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips, nuo 1875 m.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

*

Marųuette 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 pi

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

Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 
“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 

pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

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

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jaunų mer
gelę patekusią į 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 I 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 franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygois 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. Žemaitės Kaštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Kaštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ..........................  75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų 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 gėriau 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 
tūkstanti 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. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

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

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Ncdėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki- 2 v. p. p.

“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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The English Column
Marųuette Maroon

Murmurs

Maroons Trounce Universal

Sunday, 
Marųuette

May 19, 1929, the 
Maroons of the S. 

260 met the Univer-

Skerston 
with the 
manager j 

the i

were all vvaiting for and now 
the boys are sure to play their 
fool heads off. The writer will 
furnish details at a later date.

Score

Name
A. Stang
C.
A.

[Pacific and Atlantic Photo j

Julius Rosenvvaldo, Chicagos 
kuri šio-

344 for the first time and ad- 
ministered a sound licking to 
them by a score of 15 to 5. The 
Maroons hammered 
hard vvhich together 
superb tvvirling of
Lefty Schnukas spelled 
doom of Universal.

Lefty had considerable trouble 
in locating the corners of the 
plate. He issued six passes and
hit several batsmen in the, milionieriaus* žmona, 
seven innings which he toiled mis dienomis pasimirė, 
before he relinųuished the job' 
to Yunites. With the aid of 
some costly blunders by the|w^’c^ 
Maroon infield the Universals 
were able to convert these 
passes into five runs and thus 
averted a shutouL

This game had aroused con-

game for 
clearly out- 
went down 
did a com- 
job while

eondueted them 
the

Į altough they were
classed štili they

I fighting. Skerston 
mendable lwlrling

' Gedvilas distinguished himself
I on the pat h s.

these t\vo rival game
for supremacy. sua^es 011

represented by! Maioons. LelU

siderable interest in S. L. A. 
ei reles and a large crowd turned 
out to vvatch ca-

was 
col-

Universal was 
an unusual number of the fair 
sex. They shrilly urged their 
gailauta to hit that bąli būt 
Schnukas frustrated all effortsj 
of Universal to oblige. Būt throwin5 wi"« ad ’redd-v 
where were our own Mar<|uetteided sutfeied a badly lacerated 
Club girls? Katherine Shadbar wlist when he tan5led with 
and l’Torence Belsky were the Stcvens at third who incideiįval- 
onlv ones seen ly ver^ careTul with his

What happened to our little sPikes.
Niek Allrock? “Loogan” Stangi aie S^D hitting
it seems was unable to make his that bąli hard Stang, Rozmin, 
vocal chords funetion and didn’t1 kodlcxvski garnered tiiples and

Schunkas, Royce doubles. Good 
news came out to the field from 
the 6th. District conference in 
the form of a fund raised to 
buy trophies for the baseball 
players. Let’s everybody give 
the old boys from the S. L. A. 
a hand. That was what we

play his usual snappy game al- 
though he did hit one on the 
nose for a triple. Cheer up, 
Alex! Sūrely there’s more girls 
in this tovvn. VVe’ll probably 
find one in the fold of Univer
sal when wc pass that sunset 

and youpietine 
around

mention here for the manner in

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted S t 

Chicago, III.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonės e 
iaippataria Lietuvos bank»

ST A N iSLO V AS R U M ŠA S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 dienų, 1 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukęs 56 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Plungės parap., PakutuvSnų 
kaimo. Amerikoj gyveno 30 
metų. Paliko dideliame nu
budime gimines ir draugus. 
Laidotuvėmis rūpinas draugas 
Stanislovas Lamdsberg, Tele
fonas Boulevard 7276.

Kūnas pašarvotas, randasi
•1605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gegužės 29 diena, 2 vai. po 
pietų iš Eudeikių koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

put Severai 
hands of 
Schnukas 

badly shaken up when he
lided at home plate with Ged
vilas, Costy Rozmin received a 
bad cnt on the palm of his

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison D15Q

Va!.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 ▼. po pietų

Paliko di- 
inoteri 
Marti- 

J ulijonų 
Jonų, brolį

IGNACAS BAYNOR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 26 dieną, 2:30 valan
da ryte, 1929 m., sulaukės 37 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio ap., Pašvitinio parapijoj, 
Steigvilių kaime. Amerikoj iš
gyveno 22 metus, 
deliame nubudime
Aleksandrų, po tėvais 
naite, 2 dukteris 
ir Kristinų, sūnų 
Edvardų, sesri Teresę Čepaus- 
kiene ir gimine/., o Lietuvoj 
brolį Juozapų ir seserį Levutę, 
Kūnas pašarvotas, randasi 
•1318 So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužes 31 diena, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės 
Jos 
gedulingos 
lionio siela, o 
lydėtas j šv. 
nes.

Švenčiausios 
bažnyčių, kurioje 

pamaldos 
iš ten 
Kazimiero kapi-

parapi- 
atsibus 
už vS- 

bus nu-

A. Ignaco Baynor 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Vaikai. Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gr 
boyius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

a-

Marųuette Maroons
SLA. 260 

AB 
C 4

4

II

J. Josephites C 4 0 0 0
A. Masutis RF 3 0 0 0
A. Thomas SS 4 0 0 0
A. Stevcns 2B 2 3 1 0
A. Gedvilas CF 1 1 0 0
A. Kack LF. 3 1 1 0
J. Skerston P 4 0 2 0
A. Bunis RF 1 0 0 0

Totais 31 5 5 ' 2

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 

vaikščiojimas bus ketverge, gegužės 
30 d., pradžia 10 vai. ryte. Pra
šoma visų rengtis dalyvauti.

Komitetas.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Royce 
Brown 
Rozmin

A. Schnukas 
Trandell 

Macas 
Simonas 
Godlewski 
Yunites 

Totais

E

C.

Name
O. Riauba
W. Stevcns

2
2

2
8

CF
RF

5
4 2

1
1

36

1
O

16

1
O

16

0
O
4

Universal Lodge
344

AB 
1B 5 
3B 3

O 
0

1 
o

o

MARCIJONA PETRIKIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

panedėly, gegužės 27 dienų, 
2:30 valandų ryto, 1929 m., 
sulaukus 52 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
vyra Antanų Petrikų, dukterį 
Mary Ryan, du sūnų 
zapą ir Antanų ir 
Kūnas pašarvotas, 
4632 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks 
gegužės 31 d., 8 v&l. 
namų i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos l’etri- 
kienės giminūs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nulipdė liekame,
Vyras, Duktė, Simai 
ir Gi'minės.

— Juo- 
gi minės, 
randasi,

pėtnyčioj, 
ryto iš

Laidotuvesc patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

ONA VALIENĖ 
po tėvais Lukšytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 dieną, 1929 m.,
7:30 v. ryte, sulaukus 58 metų 
amžiaus, gimus Melaišių kai
me, Biržų vai., Panevėžio ap. 
Paliko dideliame nubudime 
dukterį Elzbieta Klumčik, se
serį Uršule Zabubenę ir gimi
nes Valiulius, 
votas, randasi 1911 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
gegužės 29 dieną, 9 
iš namų į Apveizdos 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Valienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Duktė, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Skudas, Tel. Rooscvelt 
7532.

Kūnas pašar-
Canalport

seredoje, 
vai. ryte 

Dievo pa-

JUOZAPAS VV. LAWCEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 24 dienų, 1929 m., su
laukęs 35 metų amžiaus, gi
męs Šiaulių ap., Kuršėnų mie
ste. Amerikoj išgyveno 16 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
brolį Antanų, brolienę Marijo
nų, švogerkų Jievų, švogeri 
Petrą Barški, pusbroli WalterĮ 
I ocevičių ir gimines, Lietuvoj 
motinėlę Amilijų, dvi seseris— 
Stanislavų ir 
brolj Kazimierų, 
šarvotas randasi 4605 S. Her
mitage Avė., Eudeikio koply
čioj.

Laidotuvės įvyks antradie
ny, gegužės 28 dienų, 2 vai. 
po pietų iš Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. J. W. Lawcewi- 
cziaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brolis, Brolienė, švogeris, 
švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Kazimierą ir
Kūnas pa-

Two-Base hits: Royce, Schnu
kas.

Three-Base hits: Stang, Roz
min, Godlewski.

Stolen-Bases: C. Rusgis (3), 
Royce (2), Rozmin.

Schnukas (3), Trandell (2), 
Simonas, Thomas, Skerston.

Struck-out by: Schnukas (12), 
Yunites (1), Skerston (10), 
Klauba (2).

Bases on balls: Schnukas (6), 
Skerston (7).

—A. R.

Bridgeporto Susivienijimas Lietu
vių Draugijų ir Kliubų turės savo 
mėnesinį mitingą utarninke 28 d. 
gegužės, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Atstovai ir vir
šininkai draugijų bei kliubų malonė
kite pribūti, nes daug svarbių daly
kų turime apsvarstyti.

Martynas Z. Kadziauskas, sekr.

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas ant p. Svelainio farmos, 87 ir 
Kean Avė., įvyksta 2 dienų birželio; 
pradžia 12 vai. dienos. Įžanga ne
mokama. Taigi iki pasimatymo su 
visais ir visomis. Pikniko Rengėjai.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 
vaikščiojimas gegužes 30 dieną. 
Visi darbininkai, kurie pasižadėjote 
dirbti piknike ir kapinėse, malonė
site pribūti nevėliau kaip devintų 
valandų ryto.

Su pagarba, Komitetas.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOŠt

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

apart ivantadienio ir ketvirtadienio 
-------0-------

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

, ----- o-----

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago. III.
-- ---- 0-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. 1 W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:88 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad 1 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 sgitvčs, ant viršaus 

naujos Budriko krautuves)

Lietuves Akušeres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 Soeth Halsted Street

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

Re*. 8201 South WaUace Street
"------- o-------

M

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, dieną 

Phone Midway 2880
■ o---------

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius ju
A. A. NORKUS, «avl

750 West ,

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metą kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* vi«okiuo*e rei

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

Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St

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

Residence Tel. Fairfa* 6852

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnavimu 
laidotuvėse ir kokia* 
ine reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 

ir balsamuotojas 
Automobilių patarna
vimai teikiama vi 
sokiama reikalam!. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley IJc.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvia Graboriug ir 

BaJajunuotojas
1314 W. 23rd Pi. 

Chicago, m.
Patarnauja laidotu 
včse kuopigiansiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosavalt 2ilt-2S16

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel, Victory 4888

Simpatiškas 
Man dagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. REudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero

Tai. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aablirn Avė. TeL Blvd. 3201

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 
maiiage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 8102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS

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

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

^5^ ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 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, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Offica Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

«• Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlio™ie ruo 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. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 1820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brtinswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

kambaryj 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pa^al susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7828 
Rez„ 6641 South Albany Avenąė 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- —IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* Žinoma* per 2i 
metus kaipo patyrė* gydytojas, chi 
rurgas Ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietą ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarą 

Tel. Canal 8110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

, Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po niet 

: 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 (
Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN-
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman A v.
Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin* 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Pbone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street f



NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, geg. 23, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviškų komisą 
i^ų daina

Dar mus langai uždaryti 
aukos tirpsta, kas daryti, —

Ei, tavorščiai, pinigų, 
privaisykim ubagų.

Velnias degė, aukų gavom, 
bet jau visas su ragavom.

Ei, tavorščiai, pinigų, 
privaisykim ubagų.

Štai pavietrė Lietuvoje — 
geras pagalis rankoje.

Ei, tavorščiai, pinigų, etc.
Tuojaus tverkim komitetą, 
bus aukų mums ant kotletų.

Ei, tavorščiai, pinigų, etc.

8 žmonės užmušti
Pereitas sekmadienis buvo 

pirmas šiltesnis sekmadienis šj 
pavasarį, lodei daugiau žmonių 
važinėjo automobiliais ir lodei 
daugiau ir nelaimių įvyko: ne
laimėse su automobiliais žuvo 
R žmonės.

Metinis mitingas
šiandie, kaip 9 vai. vakare, 

savame bute “Lounge room” į- 
vyksta L. G. K. metinis susi
rinkimas. Bus renkama valdy
ba ir komitetai šiems metams. 
Taipgi bus tarimai apie šio se
zono golfo turnamentus. Kvie
čiame nares ir narius atsilan
kyti. L.G. K. valdyba.

SPORTAS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Real Estate For Sale

Narna i-Ze inč Pardavimui

Rinksim sėklai ir grūdams, 
bus mums atkalti langams, —

Ei, tavorščiai, pinigų, etc.
Dabar musų šienapiutė — 
komisarus reik apsiūti, —

Ei, tavorščiai, pinigų, ate.
Reikia naujų kelinių, 
musų draugėms kojinių.

Ei, tavorščiai, pinigų, etc.
Neklausykite padaužų — 
siųskim ubagus per auzas.

Ei, tavorščiai, pinigų — 
privaisykim ubagų.

Ildeginis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Fifteent Ward B & L Ass’n. 
prieš George M. ir Josephine 
Chernauckas ir Erank Tumas 
et ai. Byla uždaryti Irusi deed 
sumoj $24,000. Superior crt. 
Bylos n r. 498102.

Cullerton. Byla dėl $15,000.
Superior crt. Bylos nr. 498497.

(2.686

— Originališka pavasarinė 
Dar niekad pirmiaus tokios 

mieros 16, 18, 
, 44, 46 ir 48

2686 
suknia, 
nematėte. Sukirptos 
taipgi 36, 38, 40, 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti s^vo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
II centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd; No .......... ........
Mieros ...........................per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vali t.)

(Pacific and Atlantic Photo 1

Los Angeles, Cal. —P-lė May 
Lahey, kurią gubernatorius pa
skyrė municipaliu teisėju.

Piknikas artinasi
ir

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos. \
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

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

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

SCHWAHTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Mid\vay 9733

Radios

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 transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ragina atmesti gat 
vekarių bilius

Pirmas piknikas, pirmo 
vienatinio Liet. Golfo Kliuibo, 
jau artinasi. Neužmirškite, at
einanti nedėldienį, birželio 2 d., 
Justice Park darže Įvyksta šis 
ypatingas gražus įpik n ilk a s. 
Čia bus lošiama golfą specialiai 
dėl piknigo įrengtame golfo 
lauke. Čia bus smagu šokti prie 
geros muzikos, čia musų žy
mus ristikai demonstruos atle
tiškų. čia gražus gojalis su pa
žystamais pasimatymui. Vis
kas rengiama patenkinimui at
silankančių svečių. Golfininkas.

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue
Kevstone 1633

bungalow, rezidencijos ir ga- 
pastatomi ant jūsų loto. Ne
įmokėti. Mokėkite kaip renda. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted SI.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine,, 6819 S. Western 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9140.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

BISKI naudotas Majestic Radio 
72, 3 mėnesiu senumo. Reikia 
gų—parduosiu už $100 cash. 
SLODAKA, 6136 So. Halsted 

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

KAM EIKVOTI
Tannųs žmonės turi savo 

gai, išleisti rendai. niekada 
kant namus, reiškia pinigus 
patiėti. ir kaštuoja pigiau, 
hjs namui Blue Islande, 
lo ir vėliausios mados, r____, __ _
fitu vandeniu Aildomi, tailo maudynės, show- 
er, ąžuolo 
beismento 
nys, beržo 
lės gonkas; 
moliuotos: 
name. 849 
1 blokas i 
343 JUM h PI 
—$10,750. 
56ti4.

namus. Pini- 
negrjžta. Per- 
kaip bankan 

negu renda. Dai- 
geriausio materio- 

Tvirtų plytų, kar-
grindys, viAkos, plasteriuotos 

lubos, artistiniai stiklai, žid>- 
trimingai; 5 kambariai ir sau- 
50x200 lotas; gaso dūdos eua- 
nlaujaina mašina kiekvienam 
Gregory, tarp 122 ir 123 St., 

rytus nuo Western Avė., ir
ace, Blue Island. Kaina $0.500 

B. M. EDVVARLS, tel. Oakland

ir
KAM TROTYTI PINIGAI 

jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

pini-
MR.

St.

savo 
elek- 

Box 
$95.00 su A. C

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtą naujoviniais patogu
mais. $750 įmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

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

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

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

Automobiles
’28
•27

’20
’27
■29
’26
’28

Iludson BroUKharn—custom oullt 
Chandler coach ________________
late UndHon coach . ......................... I
StcarnB-Knig'ht—Broughain, nau

ji tairai ......   I
Hudsoa Broughain, geram stovy 
Ebhbx ______ __________ ,_________ :
Dodgo Sodan __________________  :
l’ontiac Coupe   ____ _____  i
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Trialude 8330
------------ O--------------

$7lifl 
$395 
$295
$395 
$495 
$550 
$175 
$4 50

PARDUODA buuavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
-------O-------

Du žymus žmonės, prof. A. 
B. Halton, politinių mokslų pro
fesorius Northwestern universi
tete ir Sleiphen A. Foster, mie
sto advokatas, pirmiau vedęs 
bylas su gatveikarių kompanija, 
išreiškė nuomonę, kad dabarti
niai leigislaturai pasiūlyti biliai 
galvekariu klausimu yra mies
tui pavojingi ir turi būti at
mesti. Atstovu butas tuos bi
lius jau yra priėmęs, bet sena
tas dar juos svarsto. Prie tų 
kilių paduota įvairių pataisy
mų, bet pasak prof. Hat ton ir 
adv. Foster, tie kiliai yra tiek 
prasti, kad nė jokie pataisymai 
negali jų pataisyti. Pasak jų, 
tie biliai paveda Chicagos gat
ves gatveikarių ir elevatorių 
kompanijų naudojimui, be jo
kio prižado iš jų suteikti tin
kamų patarnavimų už teisingą 
karterį. Tik vienas- priedas 
galėtų tuos bilius pataisyti, bū
tent, kad miesto tarybos nuta
rimai liktų privalomais kont
raktais tarp miesto ir gatveka- 
rių kompanijų. Bet tokio prie
do nėra pasiūlyta. Jie todėl 
ragina atmesti visus bilius, jei

Apiplėšė du teatrus
Du jauni plėšikai įsigavo 

i Partlvcnon teatrų, Hammond, 
surišo penkis žmones, privertė 
kasierių atidaryti seifų ir pa
siėmę Lš seifo tarp $4,(M) ir $5,- 
000, šeštadienio ir sekmadienio 
pajamas, pabėgo.

Kiti trys plėšikai, apsigink
lavę šautuvais, užpuolė Aaron 
ir Sol Meltzer, savininkus IMil- 
ford teatro, ikai jie lipo iš au
tomobilio prie savo namų 866 
Margaret Tcrrace ir atome iš 
jų $600 — jų teatro dienos pa
jamas.

Trys plėšikai taipjau apiplė
šė Hoosevelt liotelį, 1152 South 
Wabash Avė., kur jie iš seifo 
paėmė $940 ir nuo vieno sve
čio atėmė $80.

.i.................

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže* 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Ijafayette 4689

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PARSIDUODA rakandai, galima 
pirkti kartu arba po vieną. Kreipki
tės greitai, 3420 So. Auburn Avė.

PRANEŠIMAS

SeKas yra stebuklas? Kodėl 
nove j e būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kode! kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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į CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas
CEMENTINIAI PAMATAI, ce

mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

ATLIEKU abelną darbų prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Financial
FinansiH-Paskolos

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

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

Tel. Armitage 1199

Personai
Asmenų Ieško

ŠIUOMI pranešu savo draugams 
ir kreditoriams, jog mano žmona 
Domicėlė Grigaitienė kartu su sunu 
Albertu prasišalino nuo manęs ge
gužės 9 d., 1929 ir žada pas manę 
nebegrįžti. Aš prašau draugų ant 
manęs nepikti, o savo kreditoriams 
žadu atlyginti.

JOHN GRIGAITIS.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje.
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

pasaulyje automobilių
Mes teikiame visiems

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas įmokejimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks šį namą. Paims lotą kaip 
mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
Cakhvell, 5117 Milvvaukee avė.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

BALZEKAS M0T0P 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalovv pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu Šil
domą, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milvvaukee 
avė., tel. New 3136.

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 7(J1 siskolinti nuo $50 ir augš. /f\ ant savaitinių ar mėnesini)] 

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST S1DE OFFICE 
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwėll

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

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED

( TRANSPORT,
East End of Austin Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

rali

6030

ir sumanus vyrai
. padidinimui uždarbio ir 

pirmyn, pardavinėjant
; naujus 6 cil indelių
kurie buvo rodomi Pure 

prie Wacker Drive ir

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 Datų me
dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambarių; rendų $864 metams; 
kaina tik $3,900; sąlygds sutarsim; 
50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 
& Son, 4213 So. Halsted St., tel. 
Yards 0808.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

5įZ>% it* 6% nuošimčiai 
ant 1-mų morgičių paskolos. 
Tiktai 4%> komiso ant 2-rų morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, 1 
Oi! trobesy, 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda- 
vi tieti.

Kreipkitės ka.n dientą įtoo 1O iž

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

ČEVERYKAMS taisyti šaoa su 
visais įrengimais. Geras standas. 
Parduodu kadangi apleidžiu miestą 
Kreipkitės vakare — 3853 North 
Washtenaw Avė. 
I

ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI 
AŠ SI U LA U

5 arba 6 kambariu MURO BUN- 
GALOW, karštu vandeniu šildomą, 
tailo stogu, su žydiniu, bufetu, ga
gu, aisbaksiu, miegamu porčiu; gat
vė išgrįsta ir išmokėta, dailioj apie- 
linkėj, j rytus nuo Central, į pietus 
nuo Belmont; įmokėti tik $500; li
kusius po $65 mėnesiui kartu su 
nuošimčiais. Del platesnių infor
macijų telefonuokite

MERR1MAC 3843 
po 6 vai. vakare.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

ryto iki 4 vai. po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Stsi
BEKERIS; specialumas duona 

kepti; jaunas; vedes. Turi surasti I 
$2,200 investmentui į biznį, kad 
pradėti duonos tvholesale biznį, 2611 
East 83rd.St.

PARDAVIMUI bučernę ir groser- 
nę, biznis išdirbtas per ilgus me
tus, cash apie $800 savaitėje, iš prie
žasties pavargimo per 7 metus, no
riu pasilsėti arba pa.iieškau natrel-

PARDAVIMUI grosernė ir Light 
Lunch. Biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, biznis cash, 920 West 
37 Place.

P-NE NAMU IEŠKOTOJAU. 
PERSKAITYK TAI!

$500 ĮMOKĖTI, $55 į mėnesį, 
įskaito ir visus nuošimčius ir nuper
ka dailų Angljios styliaus 6 kam
barių rezidenciją, 3 didelius mieg- 
ruimius, tailo maudyne, Kohler fik- 
čerius, terasos pievelė; moderniškas 
apšildymas su įbudavotais fikčeriais. 
I.ottis 33x125. Kaina $7.450. Atdara 
vukaraiH ir -vintą. dioi^zą. nedalioj.

MEHAN-MALON E, budavotojai.
6407 Irvinu Park Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA FARMA

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avo.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Matykit vakarais po 6 vai. 
1357 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS barberis dirbti 
vakarais ir subatomis, 2215% East 
79 St., tel. Regent 4627.

REIKALINGI Furniture Uphols- 
terers, patyrė. Gera mokestis. Te- 
lefonuokit Victory 1657.

Norėčiau, kad atsilieptu savinin- 
turjs gerą farmą pardavimui 

valstijoj. Atiduoti 
Atsiųskite aprašymą.

F. A. K., 
Box 408, 

Olney, III.

kas, 
Illinois 
niop.

rude-

West Sidės Namai 
Bargenai Greitam Pardavimui 

9 kambariu mūras; Adams g-vė 
prie St. Louis; dailus namas, ge
riausioj West Sidės apielinkėj; lotas 
25x180; $10,500; sąlygos pagal su
tartį.

8 kambarių mūras; Washington 
Boulevard, arti Sacramento; tikras 
pirkinys už $10,000. Sąlygos pagal 
sutarti, tinka rooming house.

J. N. HOSTETTER & CO. 
137 N. Kedzie Avė., Kedzie 1919.

Ėxchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTEKNATOONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C< Ti Dankowski« ižd*

Co.

Help Wanted—Female
Darbi n i nkiy Reikia

REIKALINGA moteris virėja nakti
mis. Geras apmokėjimas, pastovus 
darbas dėl geros virėjos. Kreipki
tės 1745 So. Halsted St.; T. Lukaus.

PAIEŠKAI) užuagusios merginos 
prie namų darbo. Atsiša'nkit 3316 S. 
Halsted St.,

MOTERIS reikalinga ofisui va
lyti. Kreipkitės 1018 So. Wabash 
Avė., Room 220.

PATYRUSIOS moteriškės reika
lingos skudurams sortuoti. I. 
Sandler, 2457 So. Loomis St.

For Rent
RENDON du frontinial kambariai 

tinkami mažai šeimynai arba pa
vieniams, 946 — 31st Place.

RENDAI frontinis kambarys, ap
šildomas, flate visi patogumai. 
Kreipkitės nuo 5:30 vakarais, 620 
West 85 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

ir štoras, 50x125 pėdos, ekstra lo
tas šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 
Viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Naujas namas.

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
gatvės, 50 pėdų per 120, parduosiu 
už $4000. Jmokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausių progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmettė, 111. 
Telephonc 364

610

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu namą su bizniu arba vieną biz
nį; (ice cream parlor). Savinin
kas, 3329 Auburn Avė. Telefonas 
Prospect 3938.

MARQUETTE MANOR
$1,000 įmokėti; likusius kaip pa

ranku pirkėjui; apleidžiu miestą: 
reikia parduoti į 19 dienų; dailus 5 
kambarių bungalovv; karštu vande
niu šildomas; 6421 So. Francisco 
Avė.; šaukit Dombrou,

tel. Hemlock 8387, arba 
Grovehill 1090

PARSIDUODA bizniavus namas, 
vienas blokas nuo švento Jurgio
bažnyčios, 4 kambariai ir štorelis 
mažas groseriukas. Parsiduoi„_________ Parsiduoda
namas su bizniu už $3,500. Prie
žastis — vyro mirtis.

Kreipkitės prie graboriaus 
MASALSKIO, 

Tel. Boulevard 4139

BARGENAS

Pardavimui namas 2 pagvvenimu 
labai dailioj vietoj — prie pat 
Western Avė. Savininką galite 
rasti visada namie.

6752 So. Artesian Avė. 
1-mos lubos




