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Lenkų Demokratija Reikalau
ja Diktatūros Panaikinimo

Opozicijos partijos bendru manifestu rei
kalauja, kad butų paskelbti nauji rin
kimai ir atsteigta teisėta konstitucinė 
valdžia

New York o Times kores
pondentas Varšuvoje kiablegra- 
moj balandžio 9 d. praneša, 
kad Lenkijos lai'kraščiuose pa
sirodė bendras kairiųjų ir vi
durio demok natinių partijų at- 
^šaukimas, kuriame dabarti
nės valdžios opozicija, prista
čius esamąją politinę situaci
jų, reikalaujiai, .kad diktatūra 
butų panaikinta iii* kad kraš
tui birtų grąžinta teisėta val
džia.

Atsišaukime siajkoma, kad 
jeigu respublikos prezidentas 
Moscickis nebenorįs (jaugiau 
skaitytus su seimo opinija, tai 
jis turįs seimą paleisti ir pa

Vokiečiai areštavo 3 
sovietų torgpredo 
Berlyne valdininkus
Suimtieji kaltinami kaip kon

spiracijos Vokietijos respub
likai nuversti dalyviai

BERLYNAS, baf! 10. — Vo
kiečių policija, vakar suėmė tris 
sovietų prekybos atstovybės 
Berlyne valdininkus, kaldina
mus dėl dalyvavimo sąmoksle 
prieš Vokietijos respubliką.

Jie buvo suimti po to, kai 
policija susdkė keletą slaptų 
komunistų spaustuvių, kuriose 
buvo spausdinama daugybe 
kurstomų atsišaukimų. Kai ku
rie tų altsišaukimų buvo krei
piami į ireichsNvehrą — Vokie
tijos kariuomenę. Jie skelbė: 
“Reichswehro draugai, Raudo
noji armija ateina jums kelio 
skinti!”

Tarp suimtų trijų prekybos 
atstovybės žmonių vienas yra 
vardu Vorgbert, kuris, dirbda
mas sovietų atstovybės biure, 
kartu veikė ir Vokiečių komu
nistų partijos centre Karlo 
Liebknechto namuose.

Lakūnas sužeistas au
tomobilių kolizijoj

SAN ANTONIO, Tex., bal. 
10. — Jo automobiliui susidū
rus su busu netoli nuo Kelly 
Bterodromo, pavojingai buvo 
sužadėtas pasižymėjęs aviato
rius, Įeit. įLester Maitland, ku
ris 1928 metais kartu su Įeit. 
Ilagenbergcriu pirmą kartą nu
skrido iš Kalifornijos per JRa'- 
mųjį vandenyną į Havajų sa
las.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiudta; gali būt 
lietaus po pietų; vėsiau; stip
rus pietų vakarų vejai.

Vakar buvo šilčiausia, kokia 
kada Chicagoj buvo balandžio 
mėnesį, diena. Temperaitura, 7 
valandą ryto siekusi 550, kilo 
vis augštyn ir augštyn, ligi 3 
vai. po pietų pasiekė 900 F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 6:25. Mėnuo leidžiasi 
4:42 ryto.

skelbti naujus rinkimus, idant 
visas kraštas turėtų progos tar
ti savo žodį ir sprendžiamai 
pasisakyti, kaip jis žiūrįs i da
bartinius ginčus tarp visos val
dybės seimo ir maršalo Pil
sudskio.

Savo prdklamacijoije demo
kratines partijos pagaliau įspė
ja, kad nauji rinkimai /turi 
būt laisvi ir sąžiningai praves
ti; kad kiekvienas bandymas 
trukdyti piliečiams laisvini sa
vo valią pareikšti, kiekvienas 
baiiuĮvmas neteisingai krašto 
žmonių sprendimą pristatyti 
bus sutiktas griežtu pasiprie
šinimu.

Stačiatikių kautynės 
su raudonarmiečiais 
dėl uždarymo soboro
Benderucse daug miestiečių 

buvo nukauti, kai tikintieji 
bandė atkovoti savo cerkvę

BUOHAREKTAS, Rumanija, 
bal. 10. — Pranešimai iš Ben- 
dorų sako, kad Tinaspoly, so
vietų Rusijoj, įvyko kruvinos 
kautynės tarp miestiečių, ban
džiusių vėl atidaryti stačiati
kių soborą, ir sovieHų karei
vių.

Benderai yra Dlnieštro upės 
Rumamijos pusėje, o Tiraspo- 
lis yra tuojau antrapus Dnies- 
tiro sovietų Rusijos pusėj.

Kova prasidėjo, kai keli šim
tai tikinčiųjų norėjo įsilaužti 
į soborą (stačiatikių baziliką), 
kuris buvo sovietų valklžios ir 
‘ ‘ I >ez bož n inkų ” uždą rytas. Ka
dangi vieta “bezbožninkų” (be
dievių) draugijos nariai 'bandė 
neleisti ir tikinčiuosius nuvy
ti nuo soboro durų, tai minia 
puolė juos pagaliais, akmeni
mis ir dalgiais, ligi atsiųstas 
raudonarmiečių batakijonas ėmė 
minią šaudyti.

Pasak rurnanų laikraštinin
kų, kurie iš antrapus upės ste
bėjo tą kruviną kovą itarp rau
donarmiečių ir civilių gyven
tojų, ne mažiau kaip dešimt 
kūnų buvo sumesti į Dmiestrą, 
o šimtai kitų gyventojų buvo 
kareivių išguiti iš miesto.

Egiptą, kaip Biblijos 
laikais, apniko skėriai

KAIRAS, Egiptas, l>al. 10. 
— Kaip kad Biblijos laikais, 
Egipto kraštą apniko skėriai, 
kurių debesiai gresia sunaikin
ti medvilnės derlių. Kovai su 
skėriais vyriausybė prašo 3 mi
lijonų dolerių kreditų.

Vakar skėrių spiečiai pasi
rodė, jau ir Kaire. Kitas tirš
tas debesys jų nusileido ant 
Sinajaus.

Trys negrai bandė su
daužyti traukini

SALISBURY, N. ■€., bal. 10. 
— Vėtei vakar vakarą netoli 
nuo čia buvo suimti trys neg
rai, kaltinami dėl kėsinimos su
daužyti pasažiorinį Southern 
traukinį No. 16, ėjusį iš Ashe- 
ville į Salisbury. Sako, jie bu
vę sugauti beardą geležinkelio 
bėgius. •

Prohibicijos vykdymas 
šautuvo pagelba

VVILMINGTON, N. C., bal. 
K). Fc Jo alinis prchiibicijos 
■Rentas S. K. Hughes, ieško
damas staptos degtinės varyk
los, nušovė čia pilietį Roy Gur- 
ganiousą. Šovikas teisinas, kad 
tai ailsitikę netyčia: jo šautu
vas, girdi, 'pats išsišovęs.

Anglų Rusų preky
bos derybos eina 

galop
LONDONAS, bail. 10. — Gir

dėt, 'kad Anglijos įie sovietų 
Rusijos prekybos sui'ortis be
veik esanti 1 ai i g ta ir kad su- 
taalbics tekstas busiąs ateinan
čią savaitę prisieit y tas M. i?k- 
vai patvirtinti.

Latvijos prezidentu 
išrinktas Kviešis

RYGA, bal. 10. — Latvijos 
seimas vakar respublikos pre
zidentu išrinko Albertą Kvie
tį, seimo viceprezidentą, ūki
ninkų sąjungos lyderį. Jis iš
rinkta 55 balsais prieš 36.

Dabar Latvijos prezidentu 
buvo Gus'tavs Zemgals.

Hooveris skelbia ge
gužes 1 d. vaikų 
sveikatos dieną

WASHINGTONAS, bal. 10. 
— Prezidentas Hooveris išlei
do proklamaciją, kuria gegu
žės mėnesio pirmą dieną par 
skelbia kaip “vaikų sveikatos 
dieną.”

Prezidentas kviečia visus 
Žmones, visas draugijas, ku
riems rupi vaikų sveikata ir 
gerovė, stengtis savo bendruo
menėse sužadinti ir koordinuo
ti susiintercsaviimą vaikų svei
kata.

Papos valstybė turi tik 
500 piliečių, bet 800 

telefonų
ROMA, bal. 10. —- Palygin

ti su kitais kraštais, tai papos 
valstybe, vadinama Vatikano 
Miestu, projKircijoj su savo gy
ventojais turi daugiausiai tele
fonų. Piliečių papos valstybė
je yra viso ilialbo tik 500, bet 
įvestų telefonų yra 800.

Farmos gaisre sudegė; 
daug gyvulių

LOGANSPORT, Ind., bal. 
10. — Gaisre, kuris praeitą 
naktį sunaikino Orą il^each far
mos, netoli nuo Logansporto, 
tvartus, sudegė septynios kar
vės ir dvidešimt keturios avys.

Plėšikai nušovė pirklį, 
sužeidė jo sūnų

ALTON, III., bal. 10. —Vieš
kely netoli nuo čia banditai su- 
įalikė automobiliu važiavusius 
Johną Kelsey, 59, galvijų pir
klį, ir jo sūnų Hairry, 31, Be- 
thalto State banko kaisierių. 
Kadangi jie bandė plėšikams 
pasipriešinti, Kelsey buvo nu
kautas, o jo siinus pašautas.

Žemės drebėjimas Kali
fornijoj ir Nevadoj

SAN FRĄNCISCO, Gal., bal. 
10. — Įvairiose centraliuos ir 
rytinės Kalifornijos vietose, 
taipjau vakarinėj Nevados da
ly, buvo jaustas lengvas žemes 
drebėjimas.

(Atlantic and Pacific Photo] 
! *

Anglija. — Perspėjimas automobilistams, kad nevažiuotų per
daug smarkiai. Jie randasi kryžkelėse

100,000 Anglijos tek
stilės darbininkų 
streikas-lokautas

LONDONAS, bad. 10.—Dar
bininkams atsisakius priimti 
algų nusikėlimą', didžiuliai! York- 
shiro vilnų ir tekstilės fabri
kai beveik visai paliovė veikę.

Darbą yra motę jau lapie 
100 tūkstančių darbininkų, ir 
jeigu dalykai neįskilos, apie 
šeštadienį telkstilės 'pramonės 
sustojimais bus visuotinis.

New Yorko legisla- 
tura atmetė alaus

ir vyno bilių
ALBANY, N. Y., bal. 10.—j 

Valsitijiks legisilatura vakar 69 
balsai® prieš 72 atmetė demo
kratų pateiktą bilių, kuriuo ęi- 
niauit valštiija gamintų ir par
davinėtų 6% alų ir 15% vyną.

Traukinių kolizija; vie
nas tarnautojas užmuš

tas
AJLVIN, Tex., lbal. 10.—šian- 

die čia susidūrė du pasažieri- 
niai Missouiri Pacific trauki
niai. Vienas traukinio tarnau
tojas, negras, buvo užmuštais, 
o vienas mašinistas pavojingai 
sužalotas. Keliolika pasaizierių 
taipjau buvo lengvai sužaloti.

Kunigas, keturi kiti, 
suimti už degtinę

:ST. PAUL, Minu., įbal. 10.
— jFedenailiniai prohibicijos 
agentai praeitą naktį puolė čia 
Junior viešbutį ir, padarę kran
tą, suėmė penkis asmenis ir 
25 galonus degtinės.

Tarp suimtų yra vienas 
evangelikų kunigas, Rev. Wil- 
liam Diehl, iš Faribaulit, Minu.

Kaliniai užmušė sargus 
ir pabėgo į kalnus
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

10. — Iš Torreono pranešai, 
kad dvidešimt kalinių, kurie 
buvo paimi!i vieškelio tiesimo 
tarp Torreono iir SaltiHo dar
bams, pakele maištą, užmušė 
du įsargus ir, pagrobę ginklus 
ir lamuniciją, pabėgo į kalnus. 
Jiems gaudyti pasiųstas karei
vių būrys.

Kanada pripažįsta 
Pasaulio Teismą ka- 

L 

ro arbitratorium
0TTAWA, Kanada, bal. 10. 

— Abudu Kanados parlamen
to rūmai, senatas ir atstovų 
bintas, vakar priėmė rezoliuci
jas, kurių viena pareiškia, jo- 
gei Kanada priima priverstino 
tarptautinių ginčų arbitražo 
principą, išdėstytą nuolatinio 
tiarptauitinio teisinigumo teismo 
protokole; antraja rezoliucija 
parl a inen tas pri cm ė. ipr< 4ok olą, 
kuriuo leidžiama Jungtinėms 
Valstybėms bu'ti tarptautinio 
teismo nariu su tam tikromis, 
jų išsiderėtomis, sąlygomis.

Anglijoje areštuota A- 
merikos “pryčeris”

GLASGOW, Škotijai, Angli
ja, bal. 10. — Čia tapo areš
tuotas Rev. George Richmond, 
Detroito protestonų episkopalų 
bažnyčios kunigas. Jį kaitina 
dėl bandymų lapsilenkti su sve
timšalių keliavimo įstatymu ir 
atsisakymo parodyti savo iden
tifikacijos popierius. 

-----
Papa Pijus kaisis nuo- 

savius pinigus
ROMA, tol. 10. — Popolo 

di Roma laikraščio korespon
dentas Vatikano Mieste prane
ša', kad antroj šių metų pusėj 
paipa Pijus pnaidėsiąs kaltis n nu
savins pinigus — auksinius, 
sidabrinius, nikelinius ir vari
nius. Vienoj - monetos pusėj bu
siąs papos Pijaus biustas, an
troj — papos (antspaudas.

Akmenimis bombarda
vo Italų konsulatą

NICA, Franci ja, bal. 10. — 
Vaikai* vakarą būrys vyrų ak
menimis bombardavo čia Ita
lijos konsulatą ir išdaužė lan
gus. Buvo muštynių su poli
cija. Du asmenys areštuoti.

Trys turkų moterys pa
skirtos teisėjais

ISTANBUI.AS (Konstantino- 
polis), Turkija, bal. 10. Tur
kų teisingumo ministeris Ęs- 
sad Bei paskyrė tris Angoros 
moteris advokates teisėjaus. Jos 
yra: Meliha Hanim, INezihat 
Hanim ir Sureya Hanim.

Siūlo pabranginti 
pašto siuntą defici

tui padengti
WASHINGTONAS, bal 10. 

— Generalinis palšio viršinin
kas Wa!’ter F. Bro\vn ketina 
fpttite’kti kongresui kilių pašto 
siuntos kalinai padidinti. Pir
mos klasės (laiškams, vieloj 2 
cenltų, reikėtų dėti pašto ženk
lelis už 2% cento uncijai.

Generalinis pašto viršiinin- 
kas nurodo, kad pašto depar- 
tamemto deficitas kas metai vis 
einąs didyn. Praeitais metais 
deficitiaLs siekė jau 85 milijo
nus dolerių. Tą deficitą, Brow- 
no nuomone, turėtų padenigti 
patys pirmos klases vartoto
jai, o ne taksų mokėtojai iš 
viso, kaip dabar kai! yra.

Vyras švilpauja, li
kęs be darbo

Ir per dvi savaites nesirodo 
namie, o žmonelė rūpinas, su 
policija ieško jo

ST. LOUIS, Mo„ bal. 10.— 
Mrs. Harry Raymond kreipėsi 
į. policiją prašydama, kad ji 
sugautų jos vyrą. Jau dvi sa
vaitės kaiip jos vyras pakam
piais švilpaująs tokias melodi
jas, kiaiip “Keep the liome f iręs 
burning,” tot namo neinąs.

“Prieš dvi savaites mano vy
ras prarado darbą, ir nuo to 
laiko nebesimdo namie,” pasa
kojo Mrs. Raymond. “Gal būt 
jis bijo, kad jo nebarčiau. Kas 
niaiktį .jis vaikščioja po ielą ir 
švilpauja, matyt, norėdamas 
duoti man žinot, kad jis dar 
gyvas. Aš niekados jo nema
tau, bet piažįs'lu jo švilpimą. Su
simildami, suraskite jį, liepki
te jam ei tiekiamo. Vargšas ga
li dar nusišaldyti ir susirgti.”

Du Meksikos banditų 
vadai sušaudyti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
1(1. — Ferreria miestely, Zacaf- 
tccas valstijoj, tapo karo teis
mo pasmerkti ir vietoj sušau
dyti du bandiitų vadai, Juan 
Rodriguez. ir Luis Betiancouirt.

SAN ANTONIO, Tex., bal. 
10. — Apie dešimit mylių j 
pietus nuo čia nukrito ir už
sidegė, aeroplanas. Jaunas la
kūnas, Įeit. Muse, žuvo ugny.

HUNTSVILLE, Tex., bal. 10 
— Pasidarę įgrimdyse skylę iir 
išlindę laukan, iš Eastman ka
lėjimo farmos praeitą naktį pa
bėgo aištuoni nusikaltėliai.

V elykoms

pasiųsk saviesiems margučių nusipirkti.

Pinigai dar nueis, jeigu siųsite telegrama. 
Bus greit ir pigu — tik 50 centų daugiaus.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, DI.

LIETUVOS ŽINIOS

Susirūpino buv u s i e j i 
Prekybos ir Pramonės 

banko akcininkai
KAUNAS. — Kaip žinoma, 

Prekyibos ir Pramonės bankas, 
turėjęs Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių stambius indėlius, ne- 
įgarbingai likvidavosi, (įel ko 
Valstybės gynėjui yra paduo
tas skundas; kaltinama to ban
ko valdyba — Martynas Yčas, 
J. šode ir kiti.

Dabar pasirodė žiinių, kad 
Mk Yčas išvažiuosiąs Amerikon 
(Kanaidon) konsulu. Kaip pra
nešama, ši žinia Sujaudinusi 
buv. akcininkus ir jie susirū
pinę pareiškimu Užsienių rei
kalų minisiterijai ir Valstybes 
gynėjui, kad banko bylos idau 
lyviai, kol byla neišrišta, ne
būtų išleidžiami užsienin.

Kruvinos peštynės Mar- 
viankoje; penki sužaloti

KAUNAS. — Kovo 21 d., 16 
vai. 45 min. Marviankos kai
me (Kauno ap., Garliavos 
vai), įies pat Kaunu įįvyko 
kruvinos peštynės, kurias su
kėlė pasigėrę naujokai.

Diarban buvo paleisti peiliai 
ir kiti įrankiai, tinką “mušiui”.

Kaip praneša policija, tose 
naujokų muštynėse nukentėjo 
penki Pyplių kaimo (Zapiškio 
vai.) asmenys.

Kiti šaltiniai praneša, kad 
sužeistieji buvo nugabenti li
goninėn.

Algrų ministeriams 
pakeitimai

KAUNAS. — “Vyriausybės 
Žinių” 321 nr. įdėta Ministerių 
ir Valstybės kontrolierio atly
ginimo įsU. pakeitimas, kuriuo 
ministeriiai ir valstybės kon- 
lirolieris nuo šių metų sausio 1 
d. gauna reprezentacijos rei
kalams po 500 litų kas mėnuo 
be atsiskaitymo. Be to minis
terijų genenaliams sekretoriams 
nuo 19251 m. liepos 1 d. pa
skirta po 800 H. kas mėnuo 
prie pagrindinės algos. Minisl. 
pirm, ir užsienių reik, minis
teriams reprezentacijos priedai 
palikta, senieji — po 2,000 1H. 
kas mėnuo.

Pati susipyko su vyru 
ir nuodijosi

Kovo 23 d. Kaune, šermuk
šnių gal'Y’Vj susiginčijo su sa*- 
vo vyru pil. N. išgėrė muilo 
akmens. Jos gjrvyt>ei pavojaus 
nėra.
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Ar žmogus yra kilęs iš beždžiones?
Javos saloje, žemės klode, ku

ris, kaip sakoma, atitinka vė
lesnįjį plioceno laikmetį, 1891 
metais buvo rasta kaukolės, klu
bo kaulo liekanos ir pora dan
tų tokio padaro, kurio vaikščio
ta stačio, šitas padaras buvol 
pavadintas pitekantropu (bež-' 
džionžmogiu) ir buvo manyta, 
kad tai butą pirmojo žmogaus 
laipsnio. Bet vėliau įsitikinta, 
kad tai vis dėlto dar nėra pir
minio žmogaus liekanos, ir kad 
pitekantropo negalima laikyti 
žmogaus pirmuonių.

Po pitekantropo neberanda-' 
me jokios’ žmogaus liekanos, 
kuri ką nors panašų i žmogui 
pirmuonį rodytų buvus, nei jo
kio žmogaus kaulo, žinomo išl 
to laikmečio. Vadinas, kad žmo-| 
gus butų gyvenęs žemėje prieš ; 
pusę milijono metų, tiesioginių i 
pėdsakų nerandama.

Tik antrojo tarpuledžio klo-1 
duose, tai yra 200 tūkstančių 
metų vėlesnio laikmečio iškasė-; 
nų tarpe rasta kita kaulų gniuž-į 
telė. čia jau rasta ir žandikau-i

no Neandeitalio žmones*), ir 
kurio jau butą tikrojo žmogaus, 
žinoma, tas tikrasis žmogus, 
jei jis išnaikino Neandeytajio 
žmones, turėjo išsirutulioti kur 
kitur, ne Eurppoje.

Šitas' žmogaus tipas, vadina
mas Ilomo sapiens. turi visai 
žmogišką kaukolę, smagenis ir 
rankas. Jų dantys ir kaklai ana
tomijų atžvilgiu yra kaip ir 
musų.

Yją žinomos dvi to laikmečio 
skirtingos skeletų liekanų ru- 

! šys: viena vadinama Kroman
joną rasės' vardu, antroji —

ris galėjo prasidėti prieš šimtą 
tukstapčįų mėty ir užsitęsti 50 
tūkstančių metų, randama su
mušti visos kaukolės gabalai, 
šitos kaulų liekanos, kurios bu
vo rastos Piltdaune, davė pa
grindo atsivaizduoti ‘eontropą 
arija ankstybąjį žrpogų. Bet ir 
šito padaro neimta tikro žmo
gaus pirmuopio, ip nebūta ir 
pereinamojo laipsnio tarp Hei-1 
delbergo žmogaus ir vėlesnio 
laiko Neandertalio žmogaus. Jo GrimaldžiQ. Bet, žinoma, galėjo 
gal butą tik tiktojo senovės' ĮJ(lįį jr jaugiau skirtingų rasių, 
žmogaus giminiečio. i . ,'į Kromanjono urve rasta veles- 

Sokant įnagių liekanų iškasė-; nįojp paleolitinio laikmečio 
nas aiškėja, kad apie ketvirtąjį j žmogaus, vadinamo kromaniar- 
ledų laikmetį tie įnagiai jau pa-1 do, 
siekia gana aukšto laipsnio. Tų krpmaniardų butą aukštų, 

i ir la-Apie tų laikmetį, t. y. apie prieš p]ačiaveidžių, dįdžiaposjų _ 
.>0 tūkstančiu metų žmogus jau ^aį dj^iįų smagenų žmonių. Jų 
eina j urvus ir ten palieka savo moters, rastos urve, f“:?.““"" 
pėdsakų: Kroatijoje, Krapinoje, jaUg didesnių už šių dienų

smagenų

metų Europoje pradėta vartoti 
įvairiems įnagiams dirbti varis 
arba žalvaris.

pagaliau, maždaug prieš 3000 
pietų,. Europoje, kųį kur kiek 
anksčiau, žmones pradėjo jau 
vartoti ir geležį, vadinas pasie
kė tokį kultūros laipsni, iš ku
rio į musų laikų kultūros laips
nį tebuvo vienas žingsnis.

Tai, ką mes pasakome šitpje 
trumputėje žmogaus išsivysty
mo eigos apžvalgoje, žinoma, 
neapima viso šitos šakos moks
lo. Tai yra tik menkutės' nuo
trupos. Be to, dar turime pa
brėžti, kad ir paties mokslo me
namieji laikotarpiai, jų ilgumas 
ar senumas, taip pat pirminių 
žmonių rutuliuojamosi eilė nė
ra kas nors visiškai tikra ir 
tiksli. Čia galėjo būti ir dide- 
liausių nukrypimų ir t. t. Bet 
mes ir neturėjome tikslo dėstyti 
žmogaus' atsiradimo mokslą. 
Musų tikslas buvo atsakyti į 
klausimų — ar žmogus yra ki-

lęs iš beždžiones. Į jį mes trum
pai if atsakėme, žmogus nėra 
kilęs iš beždžionės, nes tam nė
ra jokių davinių, žmogus yra 
išsirųtulipjęs savaimingu keliu. 
Koks buvo žmogaus pirmuonis 
— tikrai nežinia. Taip pat mes 
išsiaiškinome, kad tikrasis žmo
gus yra dar nesenas — jis yra 
atsiradęs žemėje prieš 20—25 
tūkstančius metų. O kultūrin
gojo žmogaus amžius tik kelis 
tūkstančius metų tesiekia.

-žmogaus amžius palyginti su

menamuoju žemės ar net gyvi
jos bendrai amžium tėra vienas 
akimirksnis [“L. U.” Kai.]

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prio mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILŲ,

Nauja Buveinė
Į)E SOTO 6 ir 8 

Pardavimas ir Patarnavimas 
taipgi

DUCO AUTO MALEVOJIMAS
Abelnas automobilių taisymas. 
Fenderiai ir Ppdies ištiesia,įpi, 

sutaisomi ir uždedami

Gage Park Motor
Sales

5625-27 So. Western Avė.
Prospect 5669

Garsinkites Naujienose
Galvą Skauda?

Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su ORANGEINE.

NETURI NARKOTIKU
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
10p ORANGEINE OKp 

MILTELIUS

ObaNgeiNe
V-R (POVVDERSjH

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI 
Statom naujus ir taigom senus namus, parupinam planus, pirmas ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatome 68 
Įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų. '

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus* farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. GrovehilI 1680

Neandertalyje ir kitur jau ras
ta žmogaus liekanų — kaulų ir 
kaukolių tokio padaro, kuris tik- 

• rai jau buvo žmogus. Tuo metu 
jau atsirado vadinamas Nean- 

1 dertalio žmogus, pirmasis žmo- 
! gus, beveik žmogiška būtybė. 
I Jo nvkštis' nebuvo toks lankstus 
i ir tinkamus vartoti, kaip dabar- 
1 tinio žpiogaus nykštis. — Nean- 
' dertalio žmogus buvo kiek pa- 
i kumpęs, negalėjo laikyti ištie
sęs galvos, kaip visi žmonės 

I kad daro, jis buvo gana stam
bus ir neginčijamai jis buvo 
žmogaus veislės.

Neandertalio tipo žmonės gy- 
i veno Europoje kelias dešimtis 
I tūkstančių metų, o jei Heidel
bergo žmogus tikrai buvo Nean
dertalio žmogaus tiesioginis

vyrų smągenįs.
Grimaldžio rasės žmonių butą 

kitpkįų, daugiau panašių į šių 
laikų negrus.

Gal būt, kad kromanijonai at
sirado vėliau už Grimaldžio ra
sę, ar gal tų abiejų rasių žmp- 
nės gyveno vienu laiku ir su 
vėlesniais Neandeitalio žmonė- 

t mis.
Prieš dešimt dvylika t.uks- 

tanpių metų Europoje prasidė
jo vadinamas neolitinis’ laikme
tis, žinoma, greta su peolitiniu 
žmogumii Ankstybojo neoliti- 
nio žmogaus jau mokėta pasi
daryti akmens kirviai su skylė
mis kptui įtaisyti, pradėta jau 
dirbti žemės darbas, pradėta iš
mokti puodai žiesti ir valgis iš
sivirti, jaukinama galvijai, pra
dėtą verpti ir austi. Dabar jau 
žmogaus kultūra pradeda spar
čiai augti, ir prieš 6000 ar 7000

per FRANK J. FAHEY

Mes trokštame išreikšti savo giliausi dėkingumą.

b ■ v-

*) Apie Neandertalio žmonių 
išnaikinimą galima kalbėti tik tu
rint golvoje Europą. Ir iš viso 
žmogaus išsirutuliojimo pažinimas 
remiasi tyripėjiiuų Ęuro
poję.

nekainuoja

įSĮ

Neatsisakykit sau gausumo

Camels
© 1930, R. J. Reynold* T«6ec«l 
Company, Win*to&-Sal«a, {j, G •

šitos kaulų liekanos rastos 
Heidelbergo smiltynuose, ir tų; 
kaulų savininkas pavadintas | 
Heidelbergo žmogum. Iš kaulų' 
liekanų numanu, kad Heidelber-j 
go žmogus vis dar nebuvo toks 
žmogus, kokį mes mokame sau 
prisistatyti. Heidelbergo žmo
gaus žandikaulis visais atžvil
giais primena žmogaus žandi-i 
kaulį, nors ir neturi jokio smak
ro ženklo. Heidelbergo žmogus, 
tur būt, buvo labai didelio kūno .. . , . . . . ...... . • T. ... i protėvis, tai jp gyventa gal irir dideliu galūnių. Jis galėjo11 .. . . .... r2. . pora šimtu tūkstančių metų,būti apžėlęs ir keistas padaras. Į

Paskui vėl turime laukti, gan Palyginti nauju laikmečiu, 
būt, dar šimtą tūkstančių me-; baigiantis ketvirtajam ledų me
tų, ligi surasime kitų į žmogų; čiui, taip apie 20—25 tukstan- 
ar žmogaus pirmuonį panašių j čius metų atsirasta kitokio žmo- 
liekanų. Trečio tarpuledžio Faik-rgaus tipo, kuris, anot kai kurių 
mečio kloduose, laikmečio, ku-l mokslininkų nuomonės, išnaiki

GILLETTE
PAREIŠKIMAS

Apie Naują Britvą ir Geležtę

MES planavome gaminti po 80,000 Naujų Brit
vų kasdien. Mes radome reikalinga gamybą
paįįdinti iki 100,000 į dieną.

Mes jau išsiuntėm virš 3,000,000 Naujų Britvų 
ir 65,000,000 Naujų Geležčių.

Gamyba vis dar tebėra toli atsilikusi nuo paten
kinimo pareikalavimo.

Mes viską pilnai ištyrėm pirm prisij’uošdami ir 
pradėdami išdirbipėti šiuos naujus produktus. Mu
sų tikslas buvo pagaminti didžiausi pagerinimą per 
dvidešimt aštuonius metus musų istorijos.

Visuomenė yra galutinas sprendėjas kiekvieno 
gamintojo veiksnių. Visuomenė išbandė Naują 
Britvą ir Naują Geležtę. Jos nuosprendis yra dagi 
labiau entuziastingas, negu kad mes patys drysome 
tikėtis.

Boston, Mass.
Balandžio 9, 1930.

o
S:ŽS:

siti

■

daugiau

NEATSISAKYKIT SAU PASIGĖRĖT rūkydamas Camels. 
Taip brangiai užmokat; neatsižvelgiant ką pirksit. Kodėl 
neturėt tą tikrą rūkymo malonumą ką vien tjk Camels gali 
duot?

Į šį žinomą pakelį įeina visas nunokęs, naturališkas kve
pėjimas, visas lengvumas, visas švelniai sumaišytas kvepė
jimas ir pilnumas—ir, trumpai- sakant, visus tikrus rūkymo 
malonumus ką dvidešimt—cigaretų gali turėt. Pakely jokių 
pagražinimų nėra. “Extras” kuriuos jus gaunat su Camels 
yra nepaprastoj pačių cigaretų rūšy.

Camels turi platesnę draugystę tarp tų milijonų, kurie 
įvertina tobulaus rūkymo gausumą, kaip koks kitas išdirbtas 
cigaretas.
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M. Zoščenko

PARAŠAS
Neseniai atsitiko toks net la

bai pobudingas įvykis.
Ir juo labiau įdomus tas' at

sitikimas, kad jis yra grynas 
faktas. Čia galima sakyti nėra 
jokio išmisto, jokio gryno pra
simanymo. čia galima sakyti 
viskas paimta iš gyvo gyvenimo 
šaltinio.

Ir dar tas dalykas tuo įdo
mesnis, kad jis turi meilišką 
pagrindą. Tokioms apystovoms 
esant, labai daug kam bus įdo
mu pasižiūrėti kokių dalykų šią 
valandą buvo šitam labai svar
biam visuomenės fronte.

Tai šitai, prieš dvejetą metų, 
būtent Saratovo mieste, atsiti
ko toki smulkiai miesčioniški į- 
vykiai.

Vienas taip sau gana tuščios 
galvos, be jokių idėjų vyras', bū
tent, vienos įstaigos prekių pri
ėmėjas brokeris, pradėjo lyg ir 
meilikautis vienai panelei, saky
sim, vienai darbininkei. O gal 
būt ir ji pam pradėjo meilikau
tis. šiandien dėl laiko senumo I 
tame dalyke tikrai susivokti ne- • 
galima. Aiškiai žinoma yr.a tik 
tai, kad tą porelę pradėjo ma- i 
tyti vaikštinėjant Saratovo gat
vėmis.

Na, tai jie, kaip sakėme, ir | 
pradėjo drauge vaikščioti. Net 
susikabinę. Bet šitas' jaunas 
ponaitis, tas brokeris, vieną kar
tą ir sako savo poniai:

—Štai ką, sako, mylimoji pi
liete. Mes šitai dabar, sako, vai
kštinėjame su jumis, špacieruo-

jame ir visai suprantamas da
lykas, kad mes negalime mimą; 
tyti, kas ateityje iš to gali kilti 
ir atsirasti. Todėl malonėkite 
dabar duoti man parasti, kad 
jeigu ateity ir pasitaikytų at
sirasti ant svieto kūdikiui, tai, 
jus, mylimoji piliete, į pažymė- 

I tą raštelyje pilietį vaiko atsi
radimo sumetimais jokių davi- 

i nių neturite. Aš, sako, buda- 
mas su tokiu parašu, busiu su 

j jumis atviresnis, o dabar, sako, 
meilė visiškai yra užmiršta, per 

j tai, kad kiekvienas veiksmas 
numatytas baudžiamųjų įstaty
mu. Jeigu ir toliau taip bus, 
tai aš greičiau ir meilės atsisa
kysiu, nes' nenoriu, kad paskui 
už visokius atsitikimus su įsta- 

| tymais reikalą turėčiau ir pini- 
! gus priaugančiai kartai išlaiky
ti mokėčiau.

Nežinau* ar ji buvo jį taip 
smarkiai įsimylėjusi, ar jis jai 
galvą savo tuščiu beidėjišku- 
mu buvo sumaišęs, bet be rei
kalo ginčytis nepradėjo. Paėmė 

: ir pasirašė jam popierėlį. Girdi, 
taip ir taip ir taip toliau, jei 
kas atsitiktų, jokių pretenzijų 
į jį neturiu ir pinigų nereika
lausiu.

Pasirašė tokį raštelį, bet ir 
vieną kitą žodį pridėjo.

Kažin kaip, sako, keista iš 
jūsų pusėse. Ir man nety labai 
skaudu darosi, kai jūsų meilė 
įgauna tokį keistą pavidalą. 
Bet, jeigu, sako, jus jau taip 
reikalaujate, tai man tas popier
galis pasirašyti nesunku.

O brokeris sako;
—Tai jau dovanokite! Aš jau

dvylika metų stebiu musų kraš
to gyvenimą ir žinau kokių da
lykų atsitinka.

Vienu žodžiu, ji pasirašė jam 
pcpierį. O jis, mat, nedurnas, 
parašą dar paliudijo valsčiuje 
ir paslėpė tokį brangų doku
mentą.

O trumpiau sakant, po pus
antrų metų musų mieloji prieš, 
teismą stovi. Ir vienas ir ki
tas dėsto savo atšalusius jaus
mus'.

Ji savo Skaroje mažiuką laika 
ir ant rankų supa.

—Taip, sako, tikrai per savo 
kvailumą aš tą parašą daviau 
Bat štai dabar gimė kūdikis 
kaipo toks ir tegul jo tėvas sa
vo dalį taip pat kenčia. Juo la
biau, kad aš dabar darbo netu
riu ir taip toliau.

O jis, vadinasi, buvęs jaunas 
tėvas, stovi kaip agurkas ir 
šypsosi pro ūselius. Girdi, ko 
čia dabar kalbėti ? Kas čia per 
dalykas, girdi? Visai nesupran- i 
tu, kas čia darosi. Juk ir taip i 
viskas aišku, —dokumentą tu- i 
riu. I

Pažiurėjo teisėjas į tą doku

mentą. nusišypsojo ir tarė:
—Dokumentas be abejonės 

tikras, bet tik čia kyla tokių 
samprotavimų. Įstatymas stovi 
kaip tik kūdikio pusėje ir gina 
kaip tik jo reikalus. Ir štai, šiuo 
atsitikimu kūdikis visai neturi 
būti atsakomingas ir kentėti dėl 
to, kad tėvas, jam pasitaikė pu
sėtinas kalės vaikas'. Pasire
miant viršišdėstytų, sako, jūsų 
dokumentai teismui neturi jo
kios vertės ir galite jį pasidėti 
sau kįiip atminimą. Prašiau jį 
atsiimti, sako.

Trumpiau sakant, štai jau pu
sė metų kaip ponaitis moka 
grynais pinigais. “L. Ų.”

$10,000,000 garsini
mams

Bostone paskelbta, kad Gillette 
Safety Razor Co. išgarsinimui rjese- 
nai paleistų marketan savo naujų 
saugiųjų, britvų ir geležčių paskbė 
$10,000,000. Tai ta kompanija padaro 
didžiausiais pasauly earsintojais*. Iš 
tos sumos. $7,500,000 bus išleisti 
Jungtinėse Valstijose. 53 dideli žur
nalai ir daugiau kaip 200 miestų 
laikraščiai bus panaudoti, kad papa
sakoti žmonėms apie naująja britvų 
ir geležte. Kompanija taipjau var
toja 85 svetimtaučiu laikraščius.

Tvirtinama, kad jau yra parduota 
tiek britvų ir geležčių, kiek jų bus 
galima pagaminti per visus 1930 
m., belieka tik jas pagaminti.

Pirmas Saldus Mie
gas po 10 Metų

“Middletovvn, Ohio, kovo 15. — 
Trinerio Kartus Vynas teikia stebė
tinus rezultatus. Dabar aš galiu 
saldžiai miegoti veik po 10 metų. 
Jūsų skelbimas i kurį aš atsiliepiau 
buvo tikra palaima. Jūsų Wm, II. 
Bach.” .
TRYNERIO KARTUS VYNAS 

niekad neapvilia. Jo sudėtinės da
lys yra geriausios, kas žinoma me
dicinai dėl vidurių išvalymo, dėl pa
greitinimo viršk'n’mo ir pagerinimo 
apetito ir kad sustiprinti visą siste
ma. Todėl jis greitai lengvina blo
ga apetitą, nemiegu, galvos skau
dėjimų ir panašius vidurių trubelius. 
Bandyk jj šiandie! Aptiekose. Seni- 
peliai iš Jos. Tri.ner Co.. 1,333 So. 
Ashland Avė., Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMP'ELIO KUPONAS 

Dent. 24
Vardas ....................................................

| 
(Adresas .......................... .......................

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, muscular 
rheumatic aches & pains

AT ALL DRUGCISTS

M. P. Kaplan Telefonai
J. Komaiko Humboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara dieną ir naktj 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. 
1914-1916 W. Division St.

GARSINKITeS 
naujienose

Jus Esate Kviečiamas 
vadinti šį banką 

savo banku
ŠIS bankas — su jo dideliais turtais — gali 

geriau negu, kada pirmiau, patarnauti jums 
kaip čia, taip ir užsieny.

Čia, šioj patogioj vietoj — jus rasite tą pačią 
draugišką/ dvasią, kuri pirmiau gyvavo — pridė
jus' dar didesnius turtus, kurie pasidarė per su
sijungimą.

Kaip ir daugelis jūsų viengenčių, jus rasite 
čia patyrusius, išsilavinusius bankierius, kurie 
supranta jūsų reikalus ir kurie nori pagelbėti 
jums. Leiskite jiems pagelbėti jums su jūsų 
taupimais, pagelbėti visuose bankiniuose reika
luose, kurie tik jums’ bus reikalingi.

Musų 5,000 užsienio korespondentų padaro 
galimu jums atlikti biznio reikalus bile kurioj 
daly j pasaulio.

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 North La Šalie Street
Turtas Viršija 200 Miliūnų Dolerių

SPECIAL PREMIUMS
Apnl

šaukštai

Peiliai

Vraperių 
Vraperiai 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių 
Vraperių

100
10

100
10

100
10

Salad šakutės 100
10

Oneida Community Par Plate 
SIDABRINIAI DAIKTAI

Garantuota 20 metų—Nuotakos Vainiko PaVydalo 
Oneida Sidabriniai Daiktai yra garsus visoje ša
lyje. Jie priduoda tinkamą užbaigą stalo ruošimui 
šaukšteliai — 47 kiekvienas arba 

ir 10c. kiekvienas 
kiekvienas, arba 
ir 25c kiekvienas 
kiekvienas, arba 
ir 25c kiekvienas 
kiekvienas, arba 
ir 25c kiekvienas 
kiekvienas, arba 
ir 25c kiekvienas 

Pridėkit persiuntimui 10c pašto ženklelį dėl kiek
vieno 3 šmotų sidabrinio seto (6 šaukštai j setą)

9th to 19th Indusive
m

Mes turime tik aprybotą skaičių šių vertingų 
premijų, ir visos moterys, kurios veiks greitai 
gaus savo dali šiame nemokamame išdalinime. 
Skubėkite!

Su pažymėtu skaičium Vraperių ar Panels, vi
siškai nieko neimama už šias pastebėtinas pre
mijas. Jeigu jus neturite užtektinai Vraperių, 
bus priimta dalis užmokesnio pinigais. Del šių 
premijų, taupinkite Vraperius ir Panels nuo 
musų American Family Soap, American Family 
Flakes, Jap Rose Soap, Kirk’s Originąl Cocoa 
Hardvvater Castile ir Cheerio.

Didudo 24x44 colių 
Cannon Turkish Abrusai 
Augščiausios rųšies—neblunką nuo saulės 
ar virinant. Reversible Jacųuard Turkish 
Plaid paterno. Įvairių spalvų.
110 vraperių kožnas, ar 25 vraperiai ir 50c 
Pridėkit persiuntimui 3c pašto ženkleli dėl 

kiekvieno abruso.

Šakutės

■

Y AM KEE
Ingersoll Yankee yra labiausiai populiariškas ir daugiausiai 
pagarsėjęs laikrodis. Virš 80,000,000 žmonių nešiojo Ingersolls 
nuo pat jų išdirbystes pradžios, 40 metų atgal. Pirkdami ieškokit 
vardo INGERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Jūsų apsaugojimas.

Wrist .. . $3.50
Ingersoll’s žemiausios 
kainos laikrodėlis.

Radiolite* $4.00

Junior ... $3.25 
Mažas, plonas kišeni
nis laikrodėlis.

Radiolite* $4.00

Mite ... $5.00
Dailiai mažas wrist- 
watch.

Radiolite* $5.50
♦Iliuminuoti rodykliai ir skaitlines — rodo laiką tamsoje.

INGERSOLL WATCH CO., Ine.
JVetc York • Chicago • San Francijco • Montreal

// / Eiffel
// / Iris Kojines W W
Į. A $1.95 RETAIL

Chiffon storumo, šilkines 
» nuo viršaus iki apačios, 

picot viršus, visas šilkinis 
French užkulnis,full fash- W
ioned. Šios kojinės yra 
plono audeklo ir puikiai iš- 
austos, priduodant visą tą W 
grakštumą taip reikalingą 

gražumui gerai pasirėd
žiusios moteries, pridėjus 
da? neįtikėtiną devėjimosi 
kokybę. Kaip tik tinka
mos prie suknių kojines.

ŠEŠIŲ VĖLIAUSIŲ PAVASARINIŲ 
SPALVŲ, PARINKTŲ DEL ŠIO SPE- 

CIALIO IŠPARDAVIMO.
450 Vraperių, arba

20 Vraperių ir $1.20 pinigais.
Pridėkit 10c persiuntimui ir apdraudos

Dvi Patogios Premijų Sankrovos
VIDURMIESTY:

27 West Lake Street arti State
NORTH SIDEJ:

1232 W. North Avė., prie tilto

Mes pasilaikome teisę apryboti kieki. Kadangi 
šis specialia pasiūlymas užsibaigia Balandžio 
19 d., mes primenant, kad jus patelefonuotufnėt 
savo pardavėjui ir užsisakytumėt visam mėne
siui American Family Muilą ir Flakes—ir pa- 
naudotumėt Vraperius dėl šių DYKAI duodamų 
vertingų premijų.

ATSINEŠKIT SAVO VRAPERIUS i musų ar
timiausia premijų sankrovą. Dvi patogios san
krovos: VIDURMIESTY—27 W. Lako St., arti 
State. NORTH SIDE—1232 W. North Avė., prie 
tilto. Arba jus galite pasiųsti juos adresu 1232 
W. North Ave.j pridedant pašto ženklelius rei
kalingus dėl kiekvieno daikto. BUKITE VIENA 
IŠ LAIMINGU MOTERŲ! VEIKITE ŠIANDIE!

American Family 
Flakes

Jų švelniai valan
čios, greit skalbian
čios putos padaro 
jas saugiausiu mui
lu dėl puikiausių li
ninių, švelnių linže- 
rijų ir ploniausių 
šilkinių kojiniu. Ma

lonios justj rankom 
mazgo iant indus.
American Family

Muilas
Tyras, švelnus mui
las, kuris prailgina 
o-”venima 
blanketu, 
ir visų 
dalyku.

drabužiu, 
paklodžių 

skalbiamų

3
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TIKRO GOLDEN MAIZE 
TORIELKOS

Papuoštos su Aguonėlėmis.
Augštos rųšies torielkos gražiai spal
vuotos. Puodukas ir lėkštelė, sriubos 
lėkštė, plokščia lėkštė ir sauso indas 
Setas 5 šmotų—už setą 115 vraperių, 
arba 25 vraperiai ir 55c pinigais.

Pridėkit 10c extra persiuntimui 
kiekvieno seto.
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i JAMES S. KIRK & CO., CHICAGO

Virtuvės Abrusai
Didumo 16x35 colių

Dalinai lininiai. Vartojasi gerai ir gerėja 
su vartojimu. 25 Vraperiai kiekvienas. 
Pridėkit 3c pašto ženkleli persiuntimui 

kiekvieno abruso.

VISKAS ABSOLIUTIŠKAI DYKAI—išmainant 
ant Vraperių ir Panelių nuo

American Family Soap
AMERICAN FAMILY WHITE FLAKES

PIGIAU YKA PIRKTI GERĄ MUILĄ NEGU NAUJUS DRABUŽIUS

y.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia "Naujieną” 
Bendrove, 1789 So. Halsted St., Chi- 
caco, Ilk Telefonas Roosevelt 8500.

TARPTAUTINIO TEISMO PRIEŠAI DŽIAUGIASI

EKONOMINIS SKYRIUS “NAUJIENOSE”

LIETUVIŲ KANDIDATŲ NEPASISEKIMAS

Chicagoje šiuose rinkimuose dalyvavo visa eilė lie
tuvių kandidatų, bet nė vienas nelaimėjo.

Asmens, kurie stovi arti prie politikos “sferų”, sa
ko, kad senieji politikieriai airiai lietuvius kandidatus 
išnaudojo savo tikslams. Lietuviai kandidatai leido pi
nigus agitacijai, aukojo į partijų fondus, laikė prakal
bas — o kai atėjo laikas balsuoti, tai “airišiai” pasiėmė, 
balsus sau ir. savo aabrams

Kandidatų nominacijose į Jungtinių Valstijų sena
torius pereitų antradienį Illinois valstijoje laimėjo re- 
publikonų sąrašu p-ia Ruth Hanna McCormick. Ji yra 
atstovų buto narys, o jos oponentas Charles S. Deneen 
yra senatorius. Po tų balsavimų, dabar labai daug ra
šoma apie tai, kad Illinois valstija, atmesdami Deneen’o 
kandidatūrą ir paremdama p-ią McCormickienę, pasi
sakiusi prieš Tautų Sąjungą ir tarptautinį Haagos tri
bunolą.

Bet kažin ar tai yra teisinga išvada? Viena, p-ia 
McCormick gavo, kad ir daugumos, bet toli gražu ne 
visų republikonų balsus.- Be jos ir Deneeno, nominacijo
se dalyvavo dar trys kandidatai republikonų sąrašu, 
kurie surinko kartu apie 90,000 balsų. Antra, šalę re
publikonų kandidatavo į senatorius taip pat ir penke
tas demokratų, kurie yra ne priešai, bet rėmėjai tarp
tautinio tribunolo. Stipriausias demokratų kandidatas 
James Hamilton Lewis (asmeninis nabašninko Wilsono 
draugas) gavo tur-but du šimtu tūkstančių su viršum 
balsų, o kiti jo konkurentai — dar keletą dešimčių 
tūkstančių.

Sudėjus balsus, paduotus už Deneeną, su demokra
tų balsais, gausime didesni skaičių, negu McCormickie- 
nės balsai. Todėl rudenyje, kai bus galutini balsavimai, 
dar nežinia kas laimės, ar republikonų, ar demokratų 
kandidatas.

Antra vertus, vargiai tarptautinio tribunolo klau
simas buvo svarbiausias dalykas, dėl kurio dauguma 
republikonų balsavo už McCormick, o ne už Deneepą. 
Rinkimų kampanijoje buvo keliama ir kiti klausimai — 
pavyzdžiui, tas, kad senatorius Deneen remiąs dabarti
nę administraciją Washingtone (kuria žmonės yra ne
patenkinti, kadangi krašte siaučia nedarbas). Deneenas 
buvo bombarduojamas taipjau už tai, kad jisai senate 
balsavo už nelemtąjį Jones’o įstatymą, kuriuo nusikal
timai prieš prohibiciją baudžiami 5 metais kalėjimo ir 
$10,000 piniginės pabaudos.

Balsavimu už) tą “5 and 10” įstatymą p. Deneen gal 
būt daugiau pakenkė savo reputacijai, negu kuo kitu. 
Mums bent atrodo, kad šimtams tūkstančių žmonių, 
kurie dalyvavo pereito antradienio balsavimuose, labai 
mažai terūpėjo, ar Jungtinės Valstijos prisidės' prie 
Haagos tribunolo, ar neprisidės. Iš to klausimo politi
kieriai pučia didelį burbulą daugiausia dėl to, kad jie 
nori nukreipti publikos akis nuo daug opesnių jai nami
nių reikalų — nedarbo, prohibicijos, kriminalizmo, graf- 
to municipalėse įstaigose ir t. t.

Pradedant rytojaus numeriu, “Naujienose” eis kiek
vieną šeštadienį “Biznio, ekonomijos ir finansų sky
rius”, kuriame bus aiškinami klausimai apie bendrą 
prekybos ir pramonės stovį šioje šalyje ir pasaulyje, 
apie lietuvių biznierių reikalus ir jų organizacijas ir 
apie kitokius dalykus iš ekonomijos ir finansų srities.

Skyriui vesti sudaryta būrys nuolatinių bendradar
bių. { jį ypatingai atkreipiame dėmesį tų žmonių, kurie 
yra praktiškai suinteresuoti ekonominiais ir bizųio 
klausimais, t. y. biznierių, korporacijų ir bendrovių 
viršininkų ir narių. Rašydami i jį arba prisiųsdami jam 
pranešimus apie savo veikimą, jie gali daug prisidėti 
prie to, kad skyrius pasidarytų įdomus skaitytojams ir 
naudingas jo rėmėjams.

Užsisakymo kaipa:
Chlcaaoję — paštu:

Mętyna--------------------------------- $8.00
Pusei mėty . .................... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mSnesiam 1.60
Vienam mSneaiui .75

Chicagoj per ižnežiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei__ —......      18c
Minėsiu!_____ —------------75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj,
paltu:

Metams $7.00
Pusei metu 8.50
Trims menesiams____________1.75
Dviems minesiams 1.25
Vienam menesiui.75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metu 4.0$
Trims menesiams ——-------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MIRĖ NAUJOKAS, “RAISTO”
LEIDĖJAS

Brooklyno laikraščiai praneša, 
kad balandžio 6 d. Brooklyne 
staigiai mirė Jonas Naujokas, 
kuris prieš dvidešimt su ' vir
šum metų išleido pirmų lietu
višką vertimą Upton Sinclair’o 
knygos “The Jungle“ (Raistas).

Naujokas su savo broliu da
bar turėjo cigarų dirbtuvę.

Pirmiaus jisai buvo veiklus 
žmogus lietuvių socialistų ju
dėjime.

PRIEGLAUDOS NAMO KLAU
SIMO ISTORIJA

“Tėvynė” nurodo, kad prie- 
glaūdos namo klausimas buvo 
pradėta svarstyti Susivienijime 
jau daugiau kaip prieš 25 me
tus. Sumanymas įkurti prie
glaudą kilo jau 19-me SLA. 
seime, ir jau sekantis seimas, 
1905 m., nutarė įsiteigti tam 
tikslui specialį fondą.

Nuo to laiko iki 1924 metų 
(per 20 metų!) tas klausimas 
buvo diskusiuojamas seimuose. 
Pild. Tarybos suvažiavimuose, 
kuopų susirinkimuose, ir SLA. 
organe. Tečiaus iš tų diskusijų
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Dirbtinė nafta
Francija neturi mineralinio (alie

jaus šaltinių. — Sintetinio 
•aliejaus reikšmė. — Kauka- 
ziška ir amerikoniška njafta.—- 
Dirbtinis ącelylenas. — Saba- 
tiero eksperimentai. —Kata
lizes. — šiandien jrau parda
vinėjama dirbtinis gazolinas.

Franci jos žmonės daug dėme
sio kreipia į sintetinę naftą 
(mineralinį aliejų). O kaip 
žinia, iš naftos yra padaromas 
gazolinas, kuris lošia labai svar
bią rolę moderniškame gyveni
me.

Kad franeuzai yra labai su
sidomėję tuo plausimu, dūliai 
to nėra reikalo stebėtis’. Rei
kia žinoti, kad Francija savo 
aliejaus laukų neturi. Minera
linį aliejų ji yra priversta im- 

portuati iš kitur. Kai prasi
dėjo pasaulinis 'karas, tai ji at
sidūrė labai keblioj padėtyj: į- 
vežti naftų iš Rumunijos ir Ru
sijos nebuvo galima. Francijos 
laimei pagalbon atėjo Amerika, 
kuri pradėjo pristatinėti aliejų. 
Ačiū tam buvo galima naudoti 
automobilius ir palaikyti tinka
mą transportacijų.

Per pereitus metus Francija 
sunaudojo apie 2,000,000 tonų 
naftos. Iš to kiekvienam bus 
suprantama, kodėl franeuzams 
yra labai svarbu surasti būdą, 
kaip pagaminti dirbtini aliejų. 
Ir svarbu ne tik franeuzams, 
bet Vokietijai, Italijai ir, ant 
galo, Amerikai. Tiesa, Ameri
koj pagaminama daugiau mine
ralinio aliejaus, negu dabarti
niu laiku galima jo sunaudoti. 
Bet tai nereiškia, kad taip bus 
visados, žemėj randasi tik tam 
tikras kiekis aliejaus. Todėl 
anksčiau ar vėliau jis turis iš
sibaigti. O tada kas r Well, 
kaip yra sakoma, “jei bus pata
pąs, tai bus ir s’pasabas.”

Apie mineralinį aliejų dažnai 
skelbiama gana fantastiškų da
lykų. Chemišku atžvilgiu naf
ta (visos jos rųšys) yra ang
lies ir vandenilio junginys. Van
denilis yra lengviausias elemen
tas. kuris, s’usijungęs su ęle- 
guoniu, padaro vandenį.

Taigi mineralinis aliejus ar
ba nafta yra sudaryta iš minė
tų dviejų elementų. Tačiau rei
kia pažymėti tas faktas, kad 
mineralinio aliejaus esti viso
kio. Visiems chemikams yra 
žinonfh i n o- Kaukaze tratinamas 

jokių prakištkų vaisių negimė.
Apie 1920 m. buvo kilęs su

manymas steigti prieglaudą Lie
tuvoje ir seimas pavedė Pildo
mąją! Tarybai ištirti, ar butų 
galimą jį įvykinti. Po tyrinė
jimų pasirodė, kad Lietuvoje 
steigti prieglaudą butų neprak
tiška. Tuomet specialei komi
sijai ir Pild. Tarybai buvo pa
vesta dar kartą apsvarstyt visą, 
klausimą ir duot visiems SLA. 
nariams nubalsuot, ar jie nori 
prieglaudų steigti, ar ne. Galų 
gale balsavimui buvo pasiūlyta 
komisijosi propozicija, kad prie
glaudos namo fondas būtų pa
naikintas ir jame esantys pini
gai perkelti į Našlių ir Našlai
čių Fondų. Už pasiūlymą bal
savo 4,018 narių, prieš—1,214. 
SLA. seimas 1924 m. tą, balsa
vimų patvirtino ir prieglaudos 
namo klausimas buvo likviduo
tas.

Liūdna istorija. Jų perskai
čius, iš tiesų kyla abejonė, ar 
šiandie SLA. sugebėtų tą prie
glaudos’ namo klausimą išspręs
ti sėkmingiau, negu kad jisai 
buvo išspręstas prieš šešetą 
metų.

Bet Susivienijimas didėja ir 
nariais, ir turtu. Darbai, kurie 
jam rodėsi negalimi pirmiaus, 
gali pasirodyti ne taip jau sun
kus dabar. Tik. žinoma, reikė
tų mažiau gaišinti laiką ab
strakčiomis diskusijomis, bet 
eiti prie konkrečių planų. 

aliejus žymiai skiriasi nuo 
amerikoniško. Skiriasi savo 
chemiška struktūra. Kitaip sa
kant, kaukaziško aliejaus mole
kulė (mažiausi jo dalis) yra 
kitaip subudavota nei ameriko
niško.

Kaį nedidelis skaičius anglies 
atomų susijungia su nedideliu 
skaičium vandenilio atomų, tai 
padarinyj gaunamo lengvą che
mišką junginį. Pavyzdžiui, 
benziną, kurio kiekviena mole
kulė yra sudaryta iš šešių ang
lies atomų, susijungusių su še
šiais vandenilio atomais. Kai 
susijungia didesnis skaičius ang
lies atomų ,su didesniu skai
čium vandenilio atomų, tai 
gąuname daug sunkesnį jungi
nį. Pavyzdžiu gali būti nafta, 
kurios molekulė turi daugybę 
anglies atomų, susijungusių su 
vandenilio atomais. Dar sun
kesnis ir už naftų junginys yra 
parafinas.

Trumpai kalbant, angliahid- 
ratai yra panašus į namus, pa
statytus iš baltų ir juodų plytų, 
kurios yra vienodo didumo. Juo 
iš daugiau plytų namas’ yra sta
tomas, tuo jis yra didesnis ir 
labiau masyvis.

Naftos litrą galima prilyginti 
miestui, kur randasi įvairaus 
didumo namų, pastatytų iš vie
nokios medžiagos—baltų ir juo
dų, plytų (kurios šiame atvėjyj 
reiškia vandenilio ir anglies 
atomus). Tuo pačiu laiku tie 
namai yra įvairios išvaizdos.

Mes žinome, kad iš plytų 
žmogus gali pastatyti tokius t ar 
kitokius namus. Dabar kyla 
klausimas, ar jis gali iš gamtos 
Aplytų” (vandenilio ir anglies 
atomų) subudavoti naftą? Tai 
klausimas’, kurį privalo išspręs
ti sintetinė chemija.

Tikrumoj gaminimas anglia- 
hidratų prasidėjo daug anks
čiau, negu daugelis mano. Ir 
čia aš turiu galvoj dirbtinį ga
minimą, o ne gamtišką. Jau 
1866 m. franeuzų chemikas Ber- 
thelot pagamino laboratorijoj 
acetyleną, kuris paprastai yra 
dujų formoj. O tai reiškia, kad 
jis esti lengvesnis ir už benzi
nų. Tatai parodo ir jo chemiš
ka sudėtis. Benzino molekulė, 
kaip matėme, susideda iš šešių 
anglies atomų ir šešių vandeni
lio. Tuo tarpu acetyleno mole 
kūlė turi du vandenilio ar du 
anglies atomu.

Kad pagaminti sintetiniu bu- 
(Ju benziną ir kitus naftos šei
mos narius, tai reikalinga su

jungti kelias acetelyno moleku
les į vieną. Grįžtant prie pa
lyginimo, reikalinga iš baltų ir 
juodų plytų pastatytus namus 
sugrupuoti taip, kad visa ko
lekcija atrodytų, kaip vienas di
delis namas.

Berthelot’o bandymai buvo 
tik pradžia. Jie, taip sakant, 
parodė teisingą kelią, kuriuo 
reikia eiti, kad gavus laukiamų 
rezultatų. Kitas franeuzų che
mikas, garsus P. Sabatier, žy
miai pastūmėjo darbą pirmyn. 
Kai acetylenas ir vandenilis yra 
suleidžiamas' į speciales dūdas 
ir kaitinamas iki 150 laipsnių 
šilimos (Celsijaus), tai jokos 
chemiškos reakcijos neįvyksta.

Bet Sabatier surado (ir tai 
buvo nepaprastai svarbus išra
dimas), kad prie tų pačių apy- 
stovų -su pagalba nikelio galima 
acetyleną, ir vandenilį paversti 
nafta. Visa, kas reikia, tai me
talą nikelį sutrinti į miltelius 
ir įdėti į dūdą. Kaip bematant 
vandenilis susijungia su acety- 
lenu ir padarinyj gauname naf
tos lašelius.

Tokiu tai budu Sabatier pa
gamino laboratorijoj naftą ar
ba mineralinį aliejų. Bedaryda
mas eksperimentus toj kryptyj, 
Sabatier surado ir kitą labai į- 
domų dalyką. Kai jis įleisdavo, 
į dūdą, įkaitintą iki 200 ar 300 
laipsnių šilimos, daugiau ace
tyleno, b mažiau vandenilio, tai 
gaudavo mineralinį aliejų, visai 
panašų į amerikonišką. Na. o 
kuomet įleisdavo daugiau van
denilio, o mažiau acetyleno, tai 
aliejus buvo panašus kaukaziš- 
kam. Kaip viename, taip ir ki
tame atsitikime teko naudoti ni
kelį.

Dabar kyla naujas klausimas. 
Būtent,, kokią rolę vaidina su
maltas į miltelius nikelis? Į tą 
klausimą ypač sunku yra atsa
kyti todėl, kad nikelis laike 
eksperimento nei kiek nepers'i- 
maino. Kitaip sakant, jokia 
chemiška reakcija jo nepaliečia. 
Vienok nežiūrint į tai, acetyle
nas ir vandenilis- nesi jungia, 
jeigu nėra nikelio.'

Nikelis nuo chemiškos reakci
jos laikosi nuošaliai, tačiau jo 
buvimas yra būtinai reikalin
gas. Jo rolė. — jeigu galima 
padaryti tokį palyginimą — 
prilygsta vištai, kuri nesikiša 
j dviejų gaidžių peštynes. Ne
žiūrint į tai, ji' yra tų peštynių 
priežastis’. Galima padaryti ir 
kitokį palyginimą: nikelis yra 
savo rųšies piršlys, kuris suve
da du asmeniu į krūvą. Tokia 
nikelid įtaka tapo pavadinta la
kia,! keistu vardu, tas reiški
nys yra vadinamas katalizu. Ir 
visi kiti tos rųšies “piršliai” 
yra vadinami katalis’tais. Su to
kiais katalistais kiekvienas yra 
susipažinęs. Imkime, pavyzdžiui, 
automatišką užžiebtu va.

Sabatier eksperimentai pada
rė didelės įtakos chemijos 
mokslui. Toj kryptyj pradėjo 
dirbti kiti tyrinėtojai ir gavo 
neįmanomai svarbių rezultatų. 
Nuo acetyleno naudojimo naf
tos gaminimui prisiėjo atsisa
kyti ; atsisakyti dėl tos papras
tos priežasties, kad toks gami
nimo būdas labai brangiai kai
nuoja.

Chemikai pradėjo galvoti, ar 
kartais negalima su pagalba 
tam tikro katalisto sujungti 
anglies’ monoksidą (viendegį) 
su vandeniliu. Tuo labiau, kad 
anglies monoksidas yra labai 
lengvai pagaminamas: jis gau
nama užpilant vandens ant de
gančių anglių.

Ir tuo budu gaunama ne tik 
anglies monoksido, bet ir van-1 
denilio. Vadinasi, viską kas tik 
reikalinga naftos pagaminimui. 
Dabar reikalinga tik chemiškos 
reakcijos, kad vandenilis’ susi
jungtų su anglimi ir pagamin
tų mineralinį aliejų. Ir to tapo 
pasiekta. Po ilgų bandymų ir 
tyrinėjimų franeuzų chemikai 
surado būdą, kaip vandenilį ir 
anglies monoksidą sujungti che
miškai, kad gavus naftą. Ne
spėjo apie tai prasiplatinti ži
nia, kaip iš Vokietijos atėjo 
pranešimas, kad Dr. Pergins 
surado dar praktiškesnį būdą

naftos’ gaminimui. Kiek tas bū
das yra praktiškas, galima jau 
spręsti iš to, jog šiandien Vo
kietijoj pardavinėjama sinteti
nis gazolinas.

žinoma, <tas sintetinių gazoli
nas kainuoja dar brangiau, ne
gu naturalis. Todėl konkurenci
jos jis kol kas negali išlaikyti. 
Bet ateityj, nėra mažiausios 
abejonės, kad sintetinis gazoli
nas (tolygiai ir kiti naftos pro
duktai) bus galima, labai pigiai 
pagaminti. Reikia atsiminti, kad

Andrejs Upitš

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emils Skujenieks

(Tąsa)
Fridą Tomberg tą suprato 

klaidingai. Jo žvilgsnį sekdama, 
ji nukreipė akis į tą ūsočių ant 
sienos.

“A-a, Tamsta į tai žiuri? Tą 
mes įsakėm padirbti, kuomet 
Tamsta jau buvai išvažiavęs. 
Tamsta taip skubiai, taip neti
kėtai evakuavais...”

Pravėrė rudąjį odinį albumo 
viršelį. Robertas Neikė matė 
kabineto formate tą patį, ką ir 
ant sienos. O apačioje papras
tas. ramus parašas: Robertas 
Neikė... Tas’ ant sienos,, berods, 
lingavo galva... Robertui Neikei 
akyse albumas ėmė suptis... Ar 
tai. nebuvo halucinacija? Kas 
per halucinacija? Nei jis tai 
buvo, nei jo parašas. Juk jį 
čia laikė tuo antruoju Robertu 
Nelke...

Bet žodžiai taip ir nešinto 
nuo lupų. Fridą Tomberg pri
silenkė arčiau ir badė pirštu į 
kabineto formatą.

“Matai, kaip gražiai padidi
nimas pavyko. Tuomet Heben- 
spergeris’ dirbo tiesiog idealiai. 
Bet kam Tamsta tuos plaukus 
nusikirpai? Fui, tai visai negra
žu r

Lyg kliedėdamas, Robertas 
Neikė nubraukė delnu trumpas 
plaukų rugienas. Jos pilnos 
smulkių prakaito lašelių. Tuo- 
jaus aš jai pasakysiu...

Bet jo noras buvo nerangus, 
lyg šilkinio tinklo apsuptas. O 
Fridą Tomberg — nervinga, 
greita ir nenuolaidi. Tokia ma
loniai įkyri, svajinga ir iškalbi.

“Kaip Tamsta penkioliktais 
metais taip staiga išvažiavai? 
Net neatsisveikinęs! Tai buvo 
negražu. Tik dieną prieš tai 
gavau Tamstos laišką — prisi
meni? Aš j j beveik supratau 
lyg prisipažinimą, lyg — Į 
Ameriką bučiau drauge su 
Tamsta sutikusi važiuoti. Aš 
tuomet buvau visai be proto. 
Kaip gi ne! Juk Tamsta mane 
tokia padarei. Visus tuos ket
verius metus po mokyklos bai
gimo Tamsta buvai nuolatinis 
m,ųsų svečias. Kaip tėvas su 
mąma Tamstą priėmė!.. O 
Tamsta staiga įdingąf!.. O po to 
nei eilutės! Kurį laiką net 
maniau, kad Tamstai patinka 
Ona Staltman— na. ta rusvais• J
plaukais, ką sėdėjo trečiame 
sųpję. Pati nesuprantu, kaip 
gulėjau Tamstai tuos aštuone
rius metus atleisti. Ęe,t vistik, 
m^pdipg, atleisiu... gaj jau ir 
es,ų atleidusi. Tamstą blogas, 
labai blogas žmogus! Na— bu
čiuok ranką!”

Siaura stora ir kvepianti ran
ka atsidūrė Robertui Neikei 
prie pat burnos. Ką jis galėjo 
daryti? Atstumti? Nusigręžti? 
Pašokti ir ant galvos tiesiog 
per langą? Tam reikėjo didvy
rio. O Robertas Neikė toli 
gražu nebuvo didvyris... Galva 
pati nusmuko žemyn. Jos ranką 
savojon paimti nedasipratėjo— 
jis tik lupomis palietė šaltą, ak
menuotą žiedą.

Fridą Tomberg nervingai nu
sijuokė.

“Kaip Tamsta bučiuoji!.. Bet 
kaip Tamsta pasikeitęs! Kakta 
ir akys tos pačios, bet nosis... 
Toji barzdelė Tamstų padaro 
visai svetimu. Mama pirma 
juokėsi: Fridą, juk tai visai 
ne musų Robertas Neikė. Bet 
mama, aš sakau, arti tu re-

pirmas laboratorijoj pagamin
tas alumi n ūmo gramas buvo 
neįmanomai brangus: jis kaina
vo nepalyginamai daugiau nei 
aukso gramas. O ką< mes mato
me šiandien? Vargu bau butų 
galima surasti namų, kur ne
būtų iš alumi numo padarytų 
indų ir kitokių dalykų. Alumi- 
numas dabar yra labai pigus 
metalas. Tas pat ateityj bus ir 
su dirbinę nafta. Ją irgi bus 
galima labai pigiai pagaminti.

K. A.

skaitei laikraščiuose...”
Dabar tai jau ir kakta Ro

bertui . Neikei buvo rasos nu
klota. Išsitiesęs, pilkas lyg dro
bė, keistai išskėstomis akimis/ į 
Fridą Tomberg žiūrėdamas, j iš 
bandė atsistoti.

Bet švelnioji žieduotoji ranka 
įsakmiai užgulė jo kelį. Vėrėsi 
durys. Įėjo ponas Tombergas, 
—lengvas, šypsąs ir malonus.

“Atleiskite, kad trukdau. Bet 
judu dar pakankamai laiko tu- 
rėsita... Ponas Neikė, Tamstos 
dalykai tvarkoje. Snikeris vis
ką padarė. Rytoj Tamsta gau
si Latvijos pasą. O! pas mus 
tie dalykai eina greit ir papras
tai. Mes čia nepažįstam jokio 
biurokratizmo— aišku, kuomet 
nėra reikalo su kokiais nors į- 
tariamais subjektais arba tėvy
nės priešais... Bet dabar —pra
šau valgomąjin! Prašau, pra
šau!”

Robertas’ Neikė pasijuto su
imtas už rankų ir pakeltas nuo 
sėdynės. Ponas Tombergas ve
dėsi jį valgomajin. Jam atrodė, 
kad jis pats visai negalėtų pa- 
sijudint. Kojos buvo lyg para- 
ližuotos, sunkios ir nelanksčios. 
Neužmirštamai, slegiančiai jis 
juto, jog nedrįsta eiti, jog rei
kia atsilaikyti, — jog iš ten grį
žimo nebebus. Bet srove jį 
traukė—ne, pikta galybe nešė jį 
oru ir tuojaus, tuojaus mes jį 
kaktą į ką nors kietą ir triuš
kinanti, i

Bet tai buvo tik ponas Tom
bergas. Ir nieko triuškinančio 
pakeliui nepasitaikė. Amalija 
plačiai pravėrė valgomojo du
ris. Ant gelsvai-auksinio ap
mušalų fono išslydo baltai už
tiestas stalas, o ant jo aibė 
tviksinčių krikštolinių ir sidab
rinių indų, raudonais ir žaliais 
kaklais bonkų ir vazų su kri- 
zantomis. Tai buvo priešais. 
O šone, veidrodyje, visa tai dar 
syki suspindėjo kaip tai fan
tastiškai iškraipyta, lyg nemato
mos rankos švelniai supama. 
Antroj pusėj milžiniškas bufe
tas skeveldruotais stiklais ir 
margos mozaiko durimis žybte
lėjo į akis. Paauksuotoje liust
roje žiburių dar nebuvo, bet ji 
atrodė pati užsidegusi nuo pa
vakario saulės—su visomis ša
ltomis.

Ponia Tomberg buvo paėjusi 
iki durų pasitikti. Gale stalo 
dviejose eilėse svetimi svečiai. 
Pirklys ponas Rrėslinis su po
nia. Buvęs konsulas Bombė
juje, dabar kokios tai ręeva- 
kuacinės komisijos narys tos
teris. Dar kokia tai panelė, 
matyt, Fridos Tomberg vienme
tė, Roberto Nelkės talento 
garbintoja. Kojdo talento? — 
jam dingtelėjo galvon. Bet ką 
nors protingai apgalvoti nebuvo 
laiko. Valgomojo žibėjimas 
akino. Kėlė sumišima visas tas 
lankstymosi, rankų paspaudi
mai. širdingi žvilgsniai, frakai, 
šlamantys, kvepiantys ponių rū
bai... Robertas Neikė brido lyg 
įausvu ruku.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakarę. Ną<^<Jįe^įais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
-.............. -....................*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

rusų tautiškas orkestras.
Dainose ir orkcsltroje daly

vauja kazokų choro nariai, ku
rie savo šakoje yra meistrai.

Gailėsis, kuris nepribus į šį 
koncertą.

Nedėlioj, Lietuvių 
Auditorijoj

Ateinančioje nedėlioję Įvyks 
Chicagos lietuviu socialistų me
tinis koncertas, šiame koncer
te, kiek man žinoma, svarbiau
sią dalį programo išpildys ru
su aktorių grupė.

Kurie buvo pereitą metą so
cialistų koncerte, tie žino ko
kį įspūdį padarė rusai, šienidt 
jie yra daug skaitlingesni ir 
turi įvairių numerių, čia trauks 
“dulbinušką”.

“čigonų naktis”, su šokėjais 
ir dainiui nikais, tai tikrai ža
vės publiką.

Balalaikų orkestrą tai tikras

Burnside
Raudonieji sprendžia kitus 

pagal save

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

SLA. 63 kuopa turėjo susi
rinkimą 1 dieną balandžio. Na
rių atsilankė nedaug. Kuopa 
turi viso narių apie porą šim
tų. o susirinkime buvo tik ko
kios 70.

Kuopos pirmininkas Aleksan
dravičius nepribuvo, tai tvarką 
vedė vice-pirmininkas' Macuke- 
vičius, tikras raudonųjų brolių 
draugas.

Kada buvo perstatyta bal
sams skaityti komisija, tai jis 
tuojau užsipuolė bereikalingai 
ant vieno nario ių pradėjo rėk
ti ne savu balsu, buk tas žmo
gus netinkąs ir todėl negalįs 
Įeiti komisijom

Bet iš Macukevičiaus parei
kalauta, idant jis įrodytų tikrai 
kaltinimą. Tai Macukevičius net 
pajuodo, kaip juodas brolis. 
Vargšas, jis negalėjo išmesti tą 
narį iš komisijos.

Kuomet balsuota kandidatai 
j Pildančiąja Tarybą, tai jis. 
Macukevičius, su savo drauge
liu neklausė atnešusių balotus 
pildyti, už ką jie nori balsuoti, 
tik kryželius dėjo prie vardų tų 
kandidatų, kurie yra ištikimi 
tavorščiams.

O kai rinkta delegatai Sei
man, tai irgi neapseita be 
“kriuked” biznio. Kandidatų 
statyta 15, ir septyni bolševi
kai, bet neužbaigta rinkti.

Centro valdybos nariai gavo 
po 17 balsų, o juodųjų brolių 
sąrašas po 47 balsus. —Narys.

girdi, kaip lupote jaučių skuras, 
taip lupsite.

Tai šitokį, esmėje, kapucinas 
išrėžė pamokslą savo klausyto
jams. Apie kapuciną galima pa
sakyti, kad iš jo pamokslų jis 
atrodo senų gadynių nykstan
tis sutvėrimas. —J. K. D.

—T~ »■> ■ ■ ■ ai . .i

Trubeliai lietuvių 
tautiškoje para

pijoje
Lietuvių tautiškoje parapijo

je ir vėl eina nemaloni kova. 
Ginčijamasi dėl klausimų para
pijos reikalų vedime.

Buvo pakviestas vyskupas Vi- 
pai'tas, iš Pittsburg, Penns'ylVa
nia. Vyskupas per tris dienas 
sakė pamokslus ir ragino žmo
nes eiti prie teisingo tautiško 
tikėjimo ir tautos bažnyčios 
tvarkos. Jis, barė visus kunigus 
ir vyskupus ir arkivyskupus už 
įvedimą fabriko arba dirbtuvės 
kunigams dirbti.

6 dieną buvo sušaukta viešas 
susirinkimas. Kalbėta klausimu, 
kaip galima pakelti tautiškos 
parapijos dvasią. Susirinkimui 
vadovavo pats vyskupas Vipar- 
tas'.

Buvo iškeltos didelės diskusi
jos. Parapijonai pasirodė ne
patenkinti dabartiniu klebonu 
Linkumi. Prieita balsavimo. 
Trys balsai pasirodė, kurie no
ri. kad kunigas Linkus' pasilik
tų klebonauti. O dauguma bal
savo prieš Liukų. Bet kun. Lin
kus atsisakė apleisti . vietą ir 
pareiškė, kad jam užteksią nors 
ir trijų parapijonų.

Dabar tikimasi, kad netolimoj 
ateityje atvyks Čikagon vysku
pas' Vipartas ir čia klebonaus.

Ten buvęs.

kad išgarsinti, bot pažymiu tai 
ka.ip faktą.

. 4* 4*

Girdėjau dar, kad Babravi
čius rengiasi atvykti Cldeagon 
i,r mano tureli koncertą Lietu
vių Auditorijoj. Bet kada jis

bus, (tai dar kolei kas neži 
nau. Pustapėdis.

Lengvas vaikas
Alk cn’tas .1 okubiauskas,

metų 'berniukas, nebelys, gy

i Old Dutchf 
Cleansef

10
ve-

nąs adresu 733 W., 14 PI., ant na, kuri tuo laiku grįžo iš pu- 
3 lubų, apie 3 vai. po pietų, dėmes. Ir šiomis dienomis jbė- 
kovo 8, paliktas vienas namuo- įgioja lauke ir žaidžia, kaip niek
še, atsidarė langą ir kokiu tai j ko' nebūta.
bu<|u išpuolė, žemėn ant ce- j
memlinio šalygatvio. 1 Barbcris, /turįs Bizni tame

Vienok ne tik (kad neužsi- name, pirmam aukšte, pama- 
mušė, bot nė nesusižeidė; taip j ik, kad maišas p?" langą iš- 
kad patsai atsikėlė ir vėl stu- įkrito. Jis nustzbc, kada ‘mal- 
bon įėjo kartu su savo moli-j šas” pakilo ir nubėgo.

Sudriko Muzikos Krautuvė
GERIAUSI RADIO IR PIANAI

Jums duoda Radio programus jau 7 mėnuo. Nedėliomis nuo 
1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W. C. F. L. 940 K. Ketver
tais iš Stoties W. II. F. C. 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Pasipuošk!! Velykoms

Class Health Institute
65 Kast Garfield Blvd.

Normai 3266.
ROT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine 
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

Ko mokina misionie
riai žmones

Tėvas kapucinas labai barė 
klausytojus jo pamokos. Sakė, 
kad žmonės gyvena per gražiai. 
Labai pyksta tėvas kapucinas 
ant tų burdingierių, kurie nei
na bažnyčion, ir iš burdos liepė 
vyti juos. O ir rendauninkams 
liepė atsakyti namus, jeiga šie 
neina bažnyčion.

Tėvas' graudeno: kam, girdi, 
jums tos radios. žiūrėkite, kaip 
žmonės gyveno senajame kra- 
juje. Jiems nereikėję radių, 
jiems nereikėję setų.

Ir toliau jis aiškino: esą. jus 
norite nuversti kunigus. Jums 
nepavyks tai padaryti. Mes, 
nors ir fabrikuose dirbtumėm, 
vis viena būtumėm jūsų bosai, 
ba mes esame mokytesni, tai 
turime jus prižiūrėti. O jus,

Pramogos
Mums, chicagiečiams pramo

gas, tai kaip Lietuvoje aithvi- 
<iai. Lietuvoje vienus atlaidus 
praleidžia, Hai laukia kitų. Ame
rikoje žmonės i atlaidus ma
žai tiki. Čia pirmą vietą užima 
pramogos.

Chicagiečiai turėjo jau daug 
pramclgų šį sezoną ir dar tu
rės. Čia paminėsiu, kaip žy
mesnius, Birutės koncertą, Lie- 
tuivių Audi tori jos, “Naujienų”, 
Miko Petrausko ir “Margučio” 
.padaužišką (koncertą.

Tie visi koncertai jau pra
ėjo. Bet dalbar tniirėsime 13 die
ną šio menesio, tai yra, atei
nanti sekmadieni, Lietuvių So
cialistų Sąjungos koncertą.

Socialistai! (darbavosi sureng
ti 'tokį koncertą, kuris viršy
tų visus buvusius (koncertus. 
Jų koncerto programų 'bus daug 
įvairių numerių, kaip tai: (dai
nų, lošimo, šokių ir 'kitokių. 
Taip kad atsilankiusi publika 
nesijaus apgauta. Aš nekalbu,

IX Moderniškas Budas Valyti
V Ir Apsaugoti

Geriausius

Parcelianus ir Enamelį
Kada jus vartojate Old Dutch, jus naudojate 
pažangiausia ir praktiškiausių valymo metodų, 

.lis neturi jokių braižančių žvirgždų. Jis nėbraižo. 
Jis neturi rakščių ir graužiančių medžiagų—jis nėra 
etiemikališkas. Old Dutch išlaiko namų gražumų. 
Jis yra geriausias dėl sinkų ir maudynių, baltų ar 
skaisčiai spalvuoto patceliano ar enainelo; (Jei 
malevotų sienų ir medžio darbų; puodų, indų ir 
visokios rųšies virimo sudynų. Tile; grindų; ni

keliuotų daitktų; langų ir veidrodžių; ret'rige- 
ratorių; enameliuolų ar malevotų rakandų, 
etc. Tas faktas, kad Old Dutch nekenkia 

rankoms yra geriausias įrodymas jo
i. tyrumo ir saugumo .

X. Old Dutch yra ekonomiškas, 
kadangi jo ilgiau ištenka.

Vasarinės Ekskursijos

į Lietuvą

Gegužes mčn. išplaukimai
s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s.

13
14
21
28

ir 24 
tą 
tą 
tą 
mą 
tą

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.V________ 7

Ką Dr. Caldwell Patyrė
Per 47 Metus Praktikos

Leviathan ...............................Gegužės 3
America ...................................Gegužės 7
Republica ............................... Gegužės
Pres. Harding ........................Gegužės
George Washington .............. Gegužės
Pres. Roosevelt ......................Gegužės

Išplaukiant i Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg

Grįžkit į tėvynę, bet kuriais šių plaukimų ir jus keliausit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos praleidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turto—ir jus gėrėsitės neprilygstamais 
parankamais kuriais visi šie laivai yra pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža į tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., kreipkitės i jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentų arba rašykit į

G. C. BURBA

Velykos jau čia pat. Be abejonės jus, 
lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Mes dabar turime didelį pasirinkimą 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankyki! pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Tel. Victory 2477

3214 So. Halsted Street

Burba Cloak Shop

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12tfa STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO. ILL.

didelis bargenas]

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. K CZESNA
1657 \V. I5th SI.

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

Pilone Boulevanl 4552

Dr. Caldwell sekė konstipa- 
cijos pasėkas per 47 metus ir 
pamatė, kad nežiūrint kaip 
žmones bus atsargus su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
mos, konstipacija vistick pasi
kartos laikas nuo laiko, nežiū
rint kaip jos bus vengiama. To
dėl po to svarbiausia yra, kaip 
ją gydyti kai ji užeina. Dr. 
Caldvvell visuomet buvo palin
kęs kaip galima arčiausia pri
sitaikinti prie gamtos, todėl jo 
gyduolės nuo konstipacijos, ži
nomos kaipo Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galinis mišinys. Jis negali pa
kenkti opiausiai sistemai ir nė
ra paprotį sudarantis prepara
tas. Syrup Pepsin yra malo
naus skonio ir jaunieji jį mėg
sta. Jis negnaibo. Tūkstančiai 
motinų rašė mums a*pie tai.

Dr. Caldwell nenžgyrė aštrių 
liuosuotojų. Jis netiki,xkad tai 
butų gerai žmonėms pilti juos 
i savo vidurius. Per 47 me
tus praktikos jis niekad nema
tė reikalo juos vartoti, kuomet 
švelnesni vaistai, kaip Syrup 
Pepsin, išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir švel
niai. be gnaibimo ir pakenkimo 
sistemai.

Neturėk konstipacijos! Ji 
nfinin iiiftu šnekas. sukietina

UNITED STATES LINES
110 S. Dearborn St-, Chicago, III. 45 Broadway, New York City

VELYKOS ARTINASI

jūsų arterijas ir prieš laiką iš
šaukia senatvę. Nebūkite ne 
vienos dienos be vidurių išsiva- 
limo. Nesėdėkit ir nelaukite, 
bet nueikite pas aptiekininką ir 
gaukite vieną iš didelių bonkų 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin. 
Paimkite tinkamą dožą tą zpatį 
vakarą ir ryte jus pasijausite 
kaip visai kitas žmogus. Pats 
vartok ir tegul vartoja šeimi- 
nos nariai nuo konstipacijos, 
aitrumo, surūgusių ir dygliuo
tų vidurių, blogo kvapo, stokos 
apetito, galvos skaudėjimo ii' 
kad nuveikti karštį ir šalčius.

Turima naujausios mados ir visokios rųšies ir visokių 
spalvų kailiukų dėl moterų ir merginų dė
vėjimui arjt kaklo. Prekės parduodamos pri
einama kaina.
Tik biskį įmokėjus už tavorą, palaikysime 

jį kol jums bus reikalingas.
Dykai valome ir taisome dėl kiekvieno pir
kėjo pirktą pas mus tavorą. Atsinešiu t šį 

skelbimą, gausit 5% pigiau.
Turime puikų sandėlį dėl kailinių. Atneškit 
ir padėkit pas mus; kailiniai bus apsaugoti 

nuo vagių ir kandžių

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPIIONE NORMAI. 5150

Perkant seklyčių setus 
pusę pinigų sutaupysit 
perkant iš musų sekly
čių setų (Įirbtuvčs. Mu
sų kainos yra per pus 
žemesnės, negu krautu
vėse, nes mes patys
seklyčių setus padarom, paltys pirkėjams parduodam, ma
žai išlaidų turim, tai už pusę kainos nusipirksit sau setą. 
Jei netikit, ateikit persi'tikrinti kiek jus galėsit pigiau nu
pirkti negu kitur. Didelį turim pasirinkimą iš padirbtų 
setų v ir iš materijolo. Didesnį pasirinkimą ir žemesnės 
kainos' negaųsit niekur. Musų kainos nuo

$59 ir augščiau

Už tris šmotus
Krautuvė atdara Utarninko, Ketvergo ir 

Subatos vakarais. Kitais vakarais 
pagal susitarimą.

Archer Furniture
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue

Tel. lafayette 9733
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Margučio” vakaras
Mums, amerikiečiams lietu

viams, kaip publikai, daug te
ko klausytis užmetimų ir nu-

suomene Amerikoje nemegban- 
li, neat jaučiau H ir nesilpni n- 

. i. aut i lietuviukų persta-tymų, 
vaidinimų, dainų, muzikos ir, 
•ibelnai, nenjoniaiujanli lietu
vis kis parengimais.

Žinoma, gal ir yra kiek tei
sybės, kad lietuviai, sakant 
amerikonų žodžiu, nėra labai 
“erazy" de! paprastų koncertų, 
kurių tankiausiai ir tenka klau
sytis aibei kuriuos tenka ma
tyti.

I'ačiaus, jei pasilaiko kassūskundimų, buk lietuvių vi-

Medelio j
Balandžio 13 d.

Didelis Metinis

Liet. Socialistu

nors įdomesnio, su linksmais 
pam a ugi n ima i s, patiekiamo pro
fesionalų aktorių, lai pasirodo 
visai kas 'kita. Tuomet lietu
viai ir supranta ir įvertina.

Tą liudija praėjusio sekma
dienio “Margučio” vakaras. 
Kodo, kad lietuviai lankosi į 
parengimus, jei lik tikisi ką 
ners gražaus ir įdomaus pa
matyti.

“Margučio” vakaras vertas 
yra. gražių komplimentų ir jį 
lietuviška visuomenė įvertino 
pilnai. šis' pp. Vanagaičio ir Ol
šausko suruoštas pm'cuigimas 
buvo Įdomus, linksmas, juokin
gas nuo pradžios iki galo. Ypač 
malonu buvo klausytis p. 01- 

lišau-ską dainuojant ir kanklė
mis pritariant. Alekso šemeto 
įgrotos melodijos “noriu miego 

miego” ir kilų, rode
isi, niekuomet neatsibostų klau
sytis.

Bendrai imant, visi atliko 
I savo roles kuo geriausia. Man 
Ircdcsi, kad panašių parengimų 
lietuviai ir daugiau pageidau
ju. J. Daračiunas.

Kpdzma, Wm.
Liutkus, A.
I.uikšis, J. (2)
L’paus'kiene, A.
Mikna, M.
Martelis, A.
Mark, W.
Mockus, M.
Misevich, A.
Norkus, 11.
Panfyauskienč, A.
Pucorta, .Jos.
Šimkienė, A.
Savickus, M.
Srtirups, P.
'lickus, Jonas
Vm’iįyla, M.

STATYKITE 
DEL 

GEROVES

VAKARAS Laiškai Naujienų 
Ofise

Koncertas Margumynai Balius

Lietuvių Auditorijoje

DIDELIS PROGRAMAS
Visi kviečiami, visi bukit

Pradžia 6 v. vak.
Įžanga tik $1

Astys, J.
Adomaitis, J. (a) 
Ačas, K. A. 
Brazauskas, J. 
Bertulis, Wm. 
Čepulis, M. A. 
Gtreiitjungis, V.
Gesevičius, P. (2) 
Gerge 
Inkus, T.
Ja kinas, M.
Jaspan, Ida . 
Kimekliiui, D. 
Krigilis, .J.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16274—Rokui Burškiiui 
16322 Onai Meiliunailei 
16333 Zofijai Jokšienei 
16334—J111 i j o n ui Va i ce k miškui 
24579—Anelei PI Juškaitei 
25518—.Ievai š lotailei 
16350 Onai Vengriuitei 
25523—Pranciškui Paulauskui 
25524—Onai (Jurgio) S'taukiaii- 

skaitcii
25525—J u rg i u i »l ialči ubui 
2553 I—įBa rbo va i A leksa i t ei 
25535—Man jonai Juknienei 
16357—Alfei černauftkiutei

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

uw fiw
(M6 babcn igt

— milijonai žmonių žino, kad tai reiškia “geriausias ką pinigas 
gali nupirkti“. Ir kaip tik tą milijonai žmonių, kurie vartoja 
Budweiser Barley-Malt Syrup, ir sako—kadangi jis neturi subs
titutų, priemaišų, fillerių, dirbtinio skonio, ar nudažymo. Tie, 
kurie mato patogumu vartojime 100 nuošimčių tyro produkto, 
niekados nepasitenkins paprasta rūšimi menkesnes, negu Bud- 
weiser kokybės.

Sendintas 3 mėnesius dirbant

Žiūrėkit “Tonio” pa
veikslo ant višaus 
kiekvienos blekinės.

Knygutė paduodanti 
receptus geru daly
kų valgyti bus pa
siusta kiekvienam 
ant pareikalavimo.

i . Pardavinėjamas vi-
Mli*

Anheuser-Buscli

Budvveiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK * RICH IN BODY * NOT BITTER

Western Sales Corporation 
1525 Neu)berry Avė.

Distributors', Chicago, Ilk
Phone Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH* ST. LOUIS
i • 7 Also Makers oj Busch Extra Dry G inge r Ale > bm-152

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Balan
džio 10, 12 ir 12

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Hit the Deck” 
Juokingiausia ir gražiausia 

muzikale komedija
Dalyvaujant

JACK OAKIE, POLLY
WALKER ir 1,000 kitų

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija

“Traffic Trouble”
Kalbančios tinioa.

i....-.........-

DYKAI!
Dėžutė dovanų perkant už $1.00 
ar daugiau. TiktaV penktadienį ir 
šeštadieni, pas

BELSKIS ir RAKŠTIS 
(Marųuette)

Del Velykų laikome Atviručiu— 
Dažylų, Lekėčių ir Velykinių 

Saldainių. *

1.00 Žuvies Alyva (Cold Liver Oil) 
1.00 Trinamas Spiritas ...................
1.50 Petrolagar (dėl vidurių) .........
1.00 Rusijos Minerale Alyva ........

65c Pain Expeller .........................
Severos Esorka ..............................

K0TEX
Šiandie 9 iš 10 jaunesnių 
moterų goresniuose gyveni
mo sluogsniuose vartoja 
KOTEX| — ir dešimta var
tos kaip tik ii suras kaip 
svarbia jos draugės skaito 
šia modeminę sanitarine 
apsauga ..........................  34c

3 už $1.00

Jis Pelnosi Daugiausia 
Kuris Statosi Dabar!

Namų Statytojo 
MarKetas

Susižinokite su savo apielinkės kontrok- 
toriu ir statybos reikmenų pardavėjais 
ir pasinaudokite dabartine pedėtim.

Chicago North Shore 
and Milwaukee Railroad

■■J/CHI C~A G0 
[AURORA and E'LGlJ]

RAILROĄDfjjOM

Chicago Aurora and Elgin 
Railroad—The Sunset Lines

Chicago South Shore 
and South Bend Railroad

Garsinkitės “NAUJIENOSE”

Belskis ir Rakštis
J. P. RAKŠTIS Ph. G., R. Ph.. VEDĖJAS

2425 West Marųuette Road
(kampas 67-tos ir Artesian)

A. BELSKIS
A. BELSKIS Ph. (\ R. Ph. VEDĖJAS

1900 South Halsted Street
Išpildome daktarų receptus atsargiai ir sąžiningai sulig gy
dytojo reikalavimo. Musų vaistinėj jau išpildėm virš 1/3 
miliono receptą.

ŠIOS SAVAITES BARGENAI

ICK CrttAIM CO.
SPECIALIAI!
Šią Savaitę

KVORTA, PLYTA 
ŠALTOS KOŠES

45c
SPECIALIAI

Eveready Safety Razor su 2-iem blades, 
Shaving Cream ir Talcum Povvder.
$1.50 vertės už .......................... *tvv

89c 
59c

1.19 
73c 
53c 
97c

$1.25 
TRINERIO BITTER 

VYNAS 
98c

Ny-Denta Tooth Pašte .....................
60c California Syrup of Figs ..........
85c Jad Salts .....................................
25c Mennen’s Baby Talcum Powder
1.00 Listerine ........................................
70c Sloans Liniment .........................

50c
39c
69c
19c
79c
59c

75c Dekens Moste ................... 69c
T.A.D. tonikas ......................... 1-39
Epsom druska svaras ......... 10c
1.25 Geriausia Cascara Aromatic 95c 
Nyal vidurių žolės ................... 25c

40c
FLETCHERO 
CASTORIA

29c
k. .J

CIGARETAI
Camels. Lucky 

Strike, Old Gold ir 
Chesterfield. 200 už

$1.25

Palangos Trys Devynios 75c ir 1.00 
Ramonikių svaras ..................  59c
35c Gumbo lašu ....................... 19c
Liepos Žiedų, svaras ............... 59c
35c Valerijonų lašų ............... 19c

r
60c

BROMO 
SELTZER

42c
__ /

BOYER
VEIDO MILTELIAI

Pasiskleidžia švelniai, 
laikosi, 
mis.

Mes
(HUSE BOK CONUINS PU IT)

S. M. s.

Herb-Nu 
Tonikas

Gerai
Nesųpuola kruvo-

„Garantuotas tyrumas.

7 gerų spalvų.
turime visokiu spalvų 

ir didumo.

Padarytas iš gry
nų žolių.

Del vidurių, ink
stų ir kraujo

$1.50
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Jūsų saugumui

Ci|icagu4> policijos komisio- 
nierius, Wm. F. Russell, šios 
savaitės biiiletene įspėja gy
ventojas:

Ar galėtumėt, jei kas parei
kalautų, genai apipasaiko.tj bran- 
gnuMiąs, kurias jus turite? To
kia tų brangmenų apdpa&ako- 
jimas yra būtinai reikalingas, 
jei kas nors su jomis atsilik
tų.

Jei, sakysime, kas nors pa
vogtų jūsų laikrodėlį — ar ga
lėtumėt pasakyti policijai, kaip 
atrodo jo kiautas ir kdks yra 
jo numeris? Nešidkitės knyge
lę su palvaisiais aprašymais, ka
dangi jie turi (|i<|slės svarbos 
dingusioms 'brąngmenoms su
rasti.

Visuomet dabokitės, kai pa
tenkate miniom. Laikykite sa
vo piešeių ir švarkų susegio
tus. Nerodykite pinigų tose vie-

Iš Lųn^oųo spyčiiis 
Čikagoje

Trečiadienio vakare Stcveus 
viešbutyje, Chicagoję, būrys 
biznierių klausėsi prakalbos, 
kurią jiems sakė ambasadorius 
Davves, iš Londono,. Kalbą su
sirinkusieji girdėjo aiškiai, nors 
kalbėtojas buvo Londone, šiek 
tiek nesmagumo tuir bul turė
jo pats ambasadorius, nes, kad 
pasakyti ehieagiečiams vakare, 
jam, Londone, teko alsi kel ti 3 
valandą ryto. Davves kalbėjo 
per radio.

Balsavimo dienos aukos

“Primiairy” balsavimų dienai 
skiriama dvi aukos. Policinin
kas \Villiam Seimai tman, 50 
melų, atidirbęs Jft valandų ry
šyje su balsavimais, staigiai 
mirė gatvėkairyje prie Clark 
gatvės ir Waoker (Iri ve.

Theodoire Kadka., 30 metų, 
g vvei i ęs | a (I ręs u 2711 So. R k tge- 
\vay avenue, mirė banke, ku
riu jis užėjo išmainyti čekį, 
gautą už darbą balsavimų die
noj. širdies liga ir nuovargis 
kaltinamai

Vasara Chicagoję
Temipcirąitųra Chicagoję va

kar pasiekė 88 laipsnius aukš
čiau zcro. 'lai yra vasaros ši
luma, ir vakar buvo pirma 
šių meilų vasiaą-os diena musų 
vėjuotame mieste.

Gatvekarjy linijų busąi
Nuo ateinančio antradienio, 

šiaur-vakarinėje miesto dalyje 
pradės važinėti gatveikarių 
kompanijos bosai, kurie pri
veš paisažierius prie įgatvėka- 
rių linijų.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARŲSH 

Physical Therapy & Midwife
Naujoj viętoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 5252

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

Pavyko užgesinti Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

KctiviiHadienį buvo įkilęs gai
sras prie 39 ir Ashland galtvių, 
tarp aliejaus ’kulbilų, fabrikų 
apiclinikėje. Bet ugnėgesiams 
pavyko gaisrai sulaihkyti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III._—O-----

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 

senas žaizdas, ligas rectal

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brandus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių. /

3307 Ąųburn Avė
CKĮICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—O-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

tose, įkyrios jums yna sveti
mos. Rodymas pinigų tokiose 
vietose tai pakvietimas kam 
nors pasdkti ir užpulti jus.

Pr įsidabokite kiekvieno, ku
ris minioje stumdo jus ir su
kinėjasi apie jus. Kišenvagiai 
patiria kur laikote pinigus ar
ba kitokius dalykus, stumdy
dami jus. Čekių knygelė yra 
daug saugesnė priemonė, ne 
kad nešiotis su savimi dides
nes pinigų sumas.

Kuomtit užsnuslate gatvėk> 
ryje, elevatoriaus vagone arba 
buse, tai jus tampate lengva 
aukai kišenvagiams. Padėkite

Sugavo nužiūrimą va
gilį viešbutyje

Penki |w>licininkai įsivijo 
Sigmundą Karpusinskį Į puoš
nųjį Stevens viešbuti. To ne
ganai, kas ten dar šovė. ‘Kilo 
didžiausias sujudimas. Vaikė
zais sugauta. Jis kaltinama tuo, 
kad mėginęs pavogti automo
bilį. Vaikėzas neseniai palei
stas iš pataisos ipokyklos. Nė 
vienas neprisipažįsta, kad šo
vęs.

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 10 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
G iki 9 vai. vak-

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS TK ‘ ' • ■■■
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt ‘2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

policijos departamentui apsau
goti jus turėdami visuomet 
omenėje duotus aukščiau pa-

Nudurtas Adam Male- 
nowski

tarinius.

Liaudies simfonijos 
orkestrą

Chicago Peoples Simphony 
Orchestrą duos 'koncertą sek
madienį, balandžio 20 dieną. 
Orkestrai vadovaus P. Mari
nus Pamišei); solistai! bus — 
('.baries Bijok, smuikininkas, 
j r M iria m Mesirosv, pianistė. 
Orkestrą išpildys Ą. C. Beeik- 
er, Vieuxilcmj)s, Arensky, Vi- 
vaildi, Paųlsen, Thomąs ir Rim- 
sky-Korsak(>w kurinius. Prad
žia 2:15 valandų po pietų.

Cicero policija rado nudur
tą Adam Malenovvski, savinin
ką minkštų gėrimų padori o 
įdresu 1921 West 31 streel. 
lis rasta subadytais. alėjoj ties 
trobesiu, kur laikė biznį ir kur 
gyveno.

Naujas šviturys miestui
Padaryta planai didžiuliam 

■;vi turini įtaisyti isjit Palm- 
olive trobesio. Jo spinduliai bu
sią taip galingi, kad jie maty
sis 500 mylių tolumoje.

Užtikta bravoriukas

Graboriai
BUTKUS 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. J8th Street 

Canal 3161

VINCENTAS VAIČIULIS

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
“ k ,

Graboriųs ir 
Balza jnuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAdo, ILL.

IGN. J ZOLP '

Pigiausias Įdetuvis 
Graborius ęhieagoj

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

■ - o--------

Vėl butleg’eriy sau-
dymasi

Pašautas ir sunkiai sužeis
tas Rciberl O’Brien, bartende 
ris Radio užeigos, Niles, Jll. 
..'o brolis, sakoma, nušautas. Po
licijai ieško tūlo (irom, kuris 
■turįs Wisconsin valstijoje bra
vorą.

Prohjibicin inkai užpuolė far- 
vną arti Palatine, prie Boseli e 
kelio. Užtiko bravoriuką 1,000 
galionų įtalpos. Rado taipjau 
cukraus nemažai ir kitokių reik
menų “gerai naminei“ virti. 
Areštuota 8 žmones.

Ir jos nepatenkintos 
gyvenimu

No r l h \ves t ern u n i versi teto 
slu(|sntėj priėmė rezoliuciją ir 
Įteikė ją universiteto vyriau
sybei. Rezoliucija reikalauja 
teisėj studentėms daugiau šo
kių rengti. Taigi ir jos, varg
šės, turi bėdų.

Septintą kartą turėjo 
mirti

Kaip vak-ir naktį buvo lai
kas. nugalalbjiti elektros kėdė
je George Hulburt, juodveidį 
sandalą. Tai jau septintą kar- 
ą jam teko rengtis išsiskirti 
š šio ipasi.iulio. Mat, šešius kar
us atidėta išpildymas mirties 
i nesprendžiu. Toks rengimąsi, 
tenka 'manyti, yra tikrai ne
malonus.

Persi ky?ė su šiuo pasauliu 
balandžio 7 dienų, 9:40 valan
da vakare, 1930 m., sulaukęs 
63 m. amžiaus, gimęs Pašveįj- 
nio parapijoj, Šiaulių apskr., 
Tūbiniu kaime. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. Paliko dide
liame puliudime brolius — My
kolų ii- Antanų, giminaičius — 
Joną. Robertą ir Onutę, o Lie
tuvoj seserj Nataliją Akulevi- 
čienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 171 No. 23rd Avė. ir Lake 
St., Melrose Pafk, III.

Laidotuves jvyks šeštadieny, 
balandžio 12 dieną, 10 vai. ryte 
iš namu į M't. Carniel bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j Mt. Car
inei kapines.

Visi A. A. Vincento Vaičiu
lis gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekaine, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Prabish, Tel. Melrose

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Chas. 
Syrewicze Co.

Gmboriai ir 
Balzamuoto  jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti; kaip Tamstos 

telefonas

Slapieji turės daugiau 
narių

“Primary” balsavimai rodo, 
kad prohibicijas priešininkai 
•jaIi tikėtis busimoj Illinois val
stijos legislaturųs sesijoj tureli 
padidėjusį skaičių blaivybės 
įstatymo priešininkų.

Gavo paaukštinimą ka
lėjime

Leopold, nuteistas visam am
žiui kalėti už užmušimą R. 
kranks, gavo paaukštinimą ka
lėjime. Jisaii ateityje bus pa
gerbi įlinkas kunigui ir padės 
jam ruošti sekmadienio pro- 
gramus kaliniams.

. I,.!

4070 Archer Avenue

Gėlės dėl Velykų
Altera’s Flower Shoppe
Vainikai dėl pagrabų 

musų specialybė
Lafayette 6651

Chicago, Illinois Į

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.'

OFISAS:
668 W. I8|h Street 
Tel. Canal 6174

3238 S. Halsted St
Tel. Victory 4038

Akią Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė '
3265 So. Halsted Street

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETiąSTĄS 

Egzųinipųoju Akis 
Pritaikuu Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------Q-----

-------------- n.,,,., . ----------------------------------------

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868 
-------o-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. Ą. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo j. iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Ąrtepian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z- ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-| 
čiu — viršui Bel.skio-RakŠčio aptie
kęs) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prpspect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarei.

Ofiso Telefonas Vlrginia 0030 
Ree. Tel. Van Buren 68B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedėliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

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 Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet

, Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323 <
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence Phone Hemlock 7691

Phone Armitage 174p 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 |£ąst 111-th Street 
Phone pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

x įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR, W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

/

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

Suąth Sl^ore 2238 ar Randolph 680(

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyrišku, 
vaiky ir visu chronišku liRU 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Kd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nud 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Sej-. ir Pėtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearltorn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. .
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Rooin 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington ąnd Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

■ Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV, Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—1
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

A. MONTVID, M. D.
1.579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Telephone Central 6926

W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Locąl Officę: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Midvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: PanėdSbais ir Ketvertais 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčipiuis 1 iki 6 v. v.

TeL Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Baiik Bldg, 

38 So. Dearborn Street

Vakarais 2221 W 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pet. 5-6. tel. Canal 2552



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos
lyvaujant skaitlingam 
gerų dainininkų ir tiek 
rų šokėjų. Neužmirškite 
kairo — Verbų dienoj.

Važiuojantiems

Čigonai

burini 
pat 
šio

ge- 
va-

Lie
tuvon žinotina

Iš kur jie atklydo j Europą 
— niekas tikrai nežino. Ar lai 
iš Egipto, ar lai iš Azijos. Jie 
pasiklydo po vii-.ą b'uropą; pa-1 Voi'ko 
inkškėse 
bėjo jų ypatinga, linksma, be
rūpėsi inga, ibt'il pilna aistros 
daina. Gimusi kariu su ramiu 
midko ošimu, išlieta aistrin

gos čigono sielos, daina buvo 
visai nauįja; nauji motyvai, 
naujas ūpas, nauja dvasia, 
l'aip skirtinga nuo visų kitų 
dainų, kaip skirtingas yra či
gonas ir visas jo klajoklio gy
venimas nuo visų kitų 
gyvenimo.

Didysis rusų poetas 
nas, ilgą laiką klajojęs 
sarabijos čigonais ir 
sau ieškojęs dvasinio 
juos apdaiinavo savo 
nemirštamoij poemoj,

pa

s e xv

šc<šlai(|;enį, balandžio 5 
ilpo 'telegrama iš Lietuvos 
.iunlinyhes \Vashrngtone, 
iesų susisiekimą tarp i

ir Klaipėdos palaikys 
ir ant kelių suskam-|švedų Amerikos Linija. Atro

do, kad tetelgraimoje įvykusi 
daiidi. Kiek mum žinoma, tai 
.lietoje “švedų Amerikos Lini
ja” turėjo budi — Skandinavų 
Amerikos Linija.

yra Svvedisli American 
Scandinavian Ameri- 
0 suitarlis yra pada- 
Seandinavian Ameri

žmonių

Puški-
Sll IŠ

poilsio,

savo
Ik urios duodasi kirpti

kūmutes yra dar kur gyvas ne- 'kyti tamsose gamykloje 
laisvėn paimtas, ir randasi ko- aveles, 
kios Agnieškos priežiūroje. vilnas visokiems juodiems ga-

Burding'bosis prašo burdin- nytojams.
gierių grįžti namo. Mat, škin- Tie juodieji ganytojai ave- 
die dėdiės Šamo žemėje yra sto-Įlių pašarą parduoda markele, 
ka gerų įburdingierių.
tas ar kiita« i A jų 
kiti ar kitos
nebeišleidžia.

Mat, 
Line ii 
jan Line, 
•yta su 

,‘an Line.
Lietuvių agentų susi vien y- 

no rengiama pirmutinė Eks
kursija išplauks gegužės 21 d., 
laivu Oscar 11, tiesiai į Klai-

’ Į Rusų kliubas Mayak 
nų aistringa muzika ir dainos (JUOS SaVO kOBCCrtą 
persikėle j puošniuosius salio- _______
mis. sostinių resitoranus ir tea- žinomas rusy <.Mayak” kliu- 
trus. Visi pamėgo tą ypatingą. L (|u0K savo koiK.€rl(! ne,lfų 
originale damą, kuri Itai už4 d Schoenho- 
širdies gridlna ir is akies ne- L 
prašytą ašarą spaudžia, lai štai 
urnai pereina i laukiniai link
simą llempą, tai vėl žaibu su-

žinomas rusų “Mayak” kliu-

Svetaingj, kampas Mihvau- 
ir Ashland Avės. “Mayak” 
pasižymėjęs savo gražio- 
tauitiškomis dainomis ir

yra 
mis 
gražiais kostiumais. Jie ne kar
tą yra dalyvavę lietuvių paren-

. .gimuosc. Reikėtų juos parem- 
ci'gonų dailiais. O jų s(> ti. Bilietai pigus ir juos ga- 
irgi tokie pat aisti ingi, hįma g^utį Naujienose.
pat pilni laukines eksta-
kaip itr jų dainos.

čigonų dainas ir jų šokius 
girdėsite ir matysite metiniame 
Chicagos lietuvių socialistų 
vakare alteinantį sekmadienį, 
balandžio 13 d., 6 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje. Kas nori 
užgirsti tuos stebėtinus moty
vus, tas nepapras-tas dainas, te
ateina j šį vakairą. Čigonų dai
nas ir šokius duos didelis ru
sų artistų 'k Ii ubas “Majak”, da-

žia, ugnimi degina krutinę. 
Nieko igcresnio nėra sukuntia 
už 
k i ai 
kie 
Zes,

so-

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Dienos nuotikiai

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPI

NES. Lotų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinas susirinkimas 
jvyks septintadieny, 13 d. Balandžio 
(April), 1930 m., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Bū
tinai atsilankykit I šj susirinkimą, 
nes randasi daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Prapuolė buiiKlingioHiis, gy
venęs namuose prie Union ir 
34 guiLves. Apleido jis mamus 
balandžio 5 Jicną, vakare.

Burdingbosis kreipėsi į “N.” 
reporterį prašydamas parašyti 
paieškojimą.

Nežinia kur jis dingo. Gal 
po stryitkariu pateko, gal au
tas pervažiavo, o gal kur pas

Automobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Penktadienis, bal. 11, 1930* • t ’

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, ivyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
jžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Roseland. — Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas jvyks ba
landžio 11 d., 7:30 v. v., svetainėje 
341 Kensington Avė. Susirinkime 
bus raportų, pranešimų, bus išdali
nama išvažiavimo dovanų tikietai ir 
bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai-rės ir kurie norite prisirašyti 
atsilankykite paskirtu laikų.

S'ekretorius.

Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas jvyks penktadieny, ba
landžio 11 d.., 7:30 vai. vak., Amal- 
gamated centro name, 333 S. Ash
land blvd. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, nes delegatų rinkimas 
j konvenciją bus.

F. P rusi s, sekr.

Kliubo
pėtny-

Simano Daukanto T. J. 
mėnesinis susirinkimas jvyks 
čioj, balandžio 11 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai atsilankykite ir 
užsimokėkite pomirtinę, nes yra 
miręs vienas mus narys drg. I. Se- 
reiva. S. H. Dyokas, sekr.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoj No. 1, laikys savo mėnesini 
susirinkimą, balandžio 13 d., 1 vai. 
po piet^r Antano česnos svetainėj. 
4501 S. Paulina St. Draugai ir drau
gės, malonėkite laiku atsilankyti, 
nes bus daug svarbių dalykų ap
tarti. Joe. Dabulski, sekr.

L .K. Kliubo susirin- 
sekmadieny. balandžio 

vai. dienos, G. Kren-
Šis

Joniškiečių 
kimas jvyks 
13 d., 1:30 
Čiaus svet., 4600 So. Wood St. 
susirinkimas bus vienas iš svarbiau
sių, nes jau ilgai laukta konstitucija 
yra atspausdinta. Atsilankiusieji 
užsimokėdami narinę duoklę jsigys 
puikią knygute. Taiogi yra i kliu- 
bą atėjęs svarbus laiškas. Komisija 
praneš apie įvykstanti šaunųjį ban- 
kietą. Visus narius meldžiu atsi
lankyt j š| susirinkimą.

Sekr. A. Ančiutė.

kai o avelėms išduoda žodžiu kaip
tai ir kokį i c- i ų, l>ul$ parapi-

pasigauna ir jonai, mirę, rasią -kur tai už 
t ddbesų, nežinomose aukšlybė-

* se, dangišką rojų ir ten gau-
“Prof. Kampininlkas” juodų- šią visą atlyginimą, — bei jau, 

jų brotliukų organe “Drauge” žinoma, po (mirties.
(No. 83) juokus krečia iš Pa- lai tokie juodų broliukų juo- 
sau’io Vergo, imk jis, Pašau- kai. Jie norėtų pašiepti sočia- 
lio Vengus, žvirblių kalbos ne- -listus iir ’Pasautlio Vergą, bet 
supratęs ties šv. Jurgio Dažny- nemokėdami, kalbat tik nesą- 
čia. Pasak “profesoriaus”, žvir- | mones.
bliai surengę siurpraiz parę..
Labai “m arka Ina”, kad “prof. 

Kampini nl< as”, būdamas kuni
gas ir užimdamas tokią aukštą 
vielą, nepajėgia atsakyti j 
“Naujienų” korespondento iš
tari! ą teisybę apie šv. Jurgio 
bažnyčią ir garsaus misionie
riaus nesąmones, 
bažnyčioje.

Ažuot atsiskyti, 
piininkas” tauzija 
nesątmonių, (kad

Skolinam Jums Pinigus
$1OO iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini 
mis mokestimią.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

to

Pasaulio Vergiąs

pasakojamas

“prof. Kam- 
dar daugiau 
tiktai palai-

! s s e x Challenger 
triumfuoja kur žuvo 

granadieriai
Specialistas gydymo chroniškų ir naujų ii- 

gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsllan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
itusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 

) yra

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus t

HNTERNATIONAL 
HNVESTMENT 
CORPORATION 

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

T niVn ('h n 1 Innanr savaite KUP , ,fl JU,ns RKaiuia. oet pats patLaike LiSsex cnailtnger savaites, p0 galutino išegzaniinąvimo—-kas junie 
kada buvo daromi sunkiausi tyrimai 
su tuo karu, Essex Coupe buvo iš- Dr. J. E. Zaremba 
vykęs išbandyti greitumą, jsibčgimo 20 w Jackson Blvd netoli State 
greitumą ir brekiavimą ant ledo. Kambarys 1016
Essex ši sunkų bandymą atliko kuo- Imkit elėvatorių
sėkmingiausia. Bandymas buvo da- CHICAGO, ILLINOIS
romas ant ezereho, kuris pasak pa
davimo, daugiau kaip šimtą metų | Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
atgal prarijo 
grenadierių, kurie buvo pasiųsti 
malšinti sukilusius indėnus, šis eže
rėlis yra vadinamas “Granadier 
Pond” ir randasi arti Toronto, On- 
tario, Kanadoje.

MisceUaneous
įvairus

St

i Povisą pulką Anglijos pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 
kurie buvo pasiųsti | lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

CLASSIFIED ADS.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Murder on the 
Roof” 

dalyvaujant
Dorothy Revier, Raymond Hatton, 

Margaret Livingston
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai 
..... . —... u.........  -u/

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintoj ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos' 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimai

PATENTAI, Copyright* — Išradimai 
šokio* rų&iea.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunewick 7187
------- O-------

10% PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stonu Darbas. Grei- 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

—-O_

C. CZEPUKAS
Malevojam, popieruojam 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131

fintus,

LAIVAKORTES

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

----- o-----

Aplankykit savo tėviškę šį pavasarį ar vasarą. 
Mes atstovaujame visas laivų kompanijas' —< čia 
jus galite pirkti kelionę tiesiog i Klaipėdą. Nė

ra jokių extra kaštų už musų patarnavimą..

Pirkite musų Travelers Cheąues, kad kelionėje 
apsaugoti savoi pinigus

Sis bankas yra atdaras visą dieną Subatoj, nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir Seredos vakare nuo 

6 iki 8 v. v.

Centraim1S:vBank
A TRUST COMPANY 

U10West35th Street 
AStateBank • • • • ACtearingHouteBank

MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 
10 skirtingu kalbų, minties skaity
toja; pasakų praeiti, ateiti ir dabar
tį'.

Atsako | visus klausimus.
SOPHIE NICHOLAS 
417 So. Halsted St.

Late
1929
1929

Autoinobiles
FORDS—FORDS

Teisingai Garsinami
5 dienų bandymas dykai ‘ 
Convertible Coupe, black $495 

Tudor; clean as new ....... $335
Fordor sedan. side mount,

trunk .................................. $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ................... $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr

$335 ir augš. 
?ackard 26 sedan, 6 cyl.
Buick 27, 
Nash 27, 
$20 iki % 
nėšių. 90

$395
4 door sedan ........... $275
coaęh ....................... $265
jmokėti, likusius j 18 me
dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J. Kelly, 4445 W. Madison 

------O—-
St.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
nis ištobulinimais, kokius tiktai 

NASH taip gali irengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer AVe.
. Lafayette 2082

-----o-----

—o-----
Flint, 4 Door Sedan, 4 ra- 
b rėk i ai .............................. $95.00
Peerless, 2 Door Sedan, 4

$135

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustoin rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto j 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

926
tų

926
ratų brėkiai ........................... I

927 Oldsmobile, 2 Door Sedan,
kaip naujas ..............................  $165

928 Reo Woverline Sadan, kaip
naujas .....................................  $385

926 Lincoln Sport Phaeton, tik
ras bargenas .......................... $450

928 Essex, 4 Door Sedan, neat
skirsi nuo naujo ................... $335

9& Willis Knight, 3 Door Se
dan, geras karas ................... $450
CAPITAL AUTO EXCHANGE

7601 So. Halsted St.
—O-------

Security Constr. Co.
Kontraktoriai ir budavotojai; remo- 
deliavimas senų ir statymas naujų; 
mūriniai ir mediniai garažai; namų 
pakėlimas ir pamatų. padėjimas. 
Cash ar mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Nevada 1916

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

PAVASARINIS IŠ-
PARDAVIMAS

Financial
Finanaai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių
" 2%.

ir
mūrinių namų. Komisas tik 

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St

1928
1928
1927
1927
1927

Coupe ........... $265.00
Sedan ........... $310.00
Coach ........... $150.00
Coupe ........... $175.00
Sport Roadster
....................... $225.00

Ųpach lst
$365.00
310.00

Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Oakland

Rumble seat
1929 Pontiac

series ___________
1928 Chevrolet Cabriolet
1929 Ford Model A Coupe

kaip naujas
1928 Ford Model A Tudor.... $295.00
1928 Hudson Sedan ............... $485.00
1928 Chevrolet Coach ........... $240.00

Daug kitų už bargenų kainas. 
Išmokėjimai.

6856 So. State St.

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St., 
tel. Columbus 0467

Atdara vakarais iki 10, nedaliomis 
iki 5 vai. vak.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU draugo John Joniko, 
Turiu svarbų reikalų. Maloniai pra
šau atsišaukti. Jis pats ar kas žino
te prašau pranešti. John Milius, 7202 
Stony Island Avė., Chicago, III.

------ O-,-----

PRAŠAU atsišaukti Antanų Ren- 
tauskų, ar kas žino kur jis dabar 
apsistojęs. Buvo girdėt, kad jis ran
dasi South Chicago. Jo žmona ir Še
ši maži vaikai yra didelėj bėdoj ir 
laukia jo sugrjžtant. Kitaip prisieis 
šeimynų išsklaidyti, nes žmona ne
pajėgia vaikus užlaikyti. Rašykite 
Mrs. M. Jurgelionis’, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
stikliorius. Turi mokėti nugreinuoti 
stiklus ir kalbėti angliškai. 5530 
Lake Purk Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.
-------o-----

PAIEŠKAU moteries prie namų 
darbo. P. PuČkorius, fotografas. 
Downers Grove, III. 928 Warren Avė.

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

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. Turi mokėti pa
gaminti valgų. 7 E. State St., Ge- 
neva, III. Tel. Geneva 673.

REIKALINGA moteris virėja i 
restaurantų, Broadway Restaurant, 
2 Broadway, Melrose Park, III. Tel. 
Melrose Park 624. Klauskite Mrs. 
Širmulis.

For Rent
RENDAI penki akeriai su daug 

medžių, Willow Spring Rd. ir 79 
Street; tinkama vieta dėl “barbe- 
kių”. A. Buchas, 216 Woodside Rd.» 
Riverside, III.

Furnished Rooms
KOTELIS. Kambariai naujai išpo- 

pieriuoti ir išdekoruoti, garu apšil
domi. Yra maudynės ir visi paran- 
kumai mieste, pavieniam $3, $3.50 
ir $4 j savaitę, dviem $5.

822 W. Madison St. 
įėjimas iš Green St.

P. Luke.

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai; visi paran&umai, 1115 E, 
61 St. Tel. Hydę' Park 3795.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, su ar be valgio. 
1980 Canalport Avė., 3 lubos, du
ris^ No. 3.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ŠTAI JŪSŲ PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

ir pelningiausių cigarštorių ir ais- 
kriminių seniausioj lietuvių koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigų. Savininkas turi kitų biznj. 
Tel. Roosevelt 7552.

PARDAVIMUI grosemė su namu 
ir vienu lotu. Išdirbtas naujoj apie- 
linkėj, geras biznis. P. M. 6545 So. 
Crawford Avė.'

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, cash biznis. PaTduo- 
siu pigiai arba mainysiu. 6001 So. 
Carpenter St. Englewood 2116.

PARDUODU bučernę ir grosemę 
geroj vietoj. Biznis yra cash ir ge
rai išdirbtas. 3158 So. Unibn Avė.

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda bučernė — 3657 
S. Halsted. ir namas — 3645 
Emerald, šalę tuščias lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį menesj, nes išva
žiuoju j Lietuvą.

šaukite:
Boulevard 0689

PARDUOSIU arba mainysiu Dry 
Goods ir batų krautuvę ant namo, 
arba. loto, nes apleidžiu ChicaRa- 4903 W. 14 St., Cicero, Telefonas 
Republic 4151. ---- o----

PARDAVIMUI grosemės stakas 
ir bučernės įrengimas geroj apielin- 
kėj, perą kompeticijos, duos ilgą ly
gą, pagyvenimas užpakaly. šaukite 
Virginia 0770.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, gerai biznis išdirbtas, parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patir- 
sit ant vietos, šaukite Virginia 0425.

Ėarms For Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ farma Michigan val
stijoj, gera žemė prie gero kelio, ne
toli miesto, parduosiu arba mainy
siu. Atsišaukite pas savininką. Agen
tų nereikia. 6001 So. Carpenter St. 
Englewood 2116.

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

148 akrai ant State Highwa" ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

ATVAŽIUOKITE IR PAMATYKITE 
musų iškirstas žemes Menominee 
paviete, Michigane. Geraiusias pie- 
ninkystės pavietas visoje Michigan 
valstijoje. Užtektinai dobilų. Už 
nedidelius kaštus žemė gali būti pa- 
vertsa i derlingas farmas. Galima 
pirkti tą žemę nuo $5 iki $10 už 
akrą, žiūrint' apielinkės. Geri ke
liai, 
arba

Geri ke-
Del platesnių žinių rašykite 

atsilankykit pas
WM. MAURER, 

13785 Leyden Avė., 
Riverdale, Chicago, III.
Tel. Intęrocean 9709

PARSIDUODA FARMA, 120 ak
ių žemės, 40 akrų dirbamos. Bu- 
dinkai nauji, pilna gyvulių ir maši
nų. Norintiems pirkti yra gera 
proga, nes parsiduoda labai pigiai. 
Gal sutiksime ir ant mainymo. Pau
liaus žinių suteiksiu ųrcr laiškų.

K. RUIBIS, 
Woodboro, Wis.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo naują murinę 

bungalow arba 2 flatų po 4 kamba
rius murini namą ant išmokėtų lotų. 
Bankas greitai parduos — foreclo- 
sins, todėl turite veikti greitai. Ra
šykite arba atsišaukite pas J. F. 
Tomala, 2650 W. 51 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St. 

Victory 4898 
Chicago, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam,, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. bįpra skirtumo apielinkės ir 
cur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir pąrupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

$500 ĮMOKĖTI, LIKUSIUS
. KAIP RENDĄ

2 flatų medinis, gerame stovyje. 
Maudynės ir elektra kiekviename 
flate, 1 karo garažas. Union Avė. 
gatvėj, arti 46 gatvės. Kaina $4,500.

H. MILLER, savininkas 
3543 W. 12th Place

Tel. Cravvford 2680 Po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI pigiai Storas ir 3 
flatų namas, šaukite

Yards 5310

MODERNIZUOTAS mūrinis na
mas puikiausius konstrukcijos. 5 
kambariai ir uždaryti 
porčiai; 
porčiais; viškos. 
$6,700.

2642 S. Homan Avė.
Tel. RockweH 3631

miegamieji 
beismentas su uždarytais 

Didelis bargenas.

2 FLATŲ, 4-4 kambarių, maudy
nės ir elektra; randasi 4503 So. 
Talman Avė. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas gyvena 4424 So. 
Richmond St., tel. Ijafayette 4751.

PARDAVIMUI ar mainymui 2 
augštų mūrinis namas ant nedidelės 
cottage, ar 5 akrų žemės. 25 my
lios nuo Chięjigos. 5150 S. Mason 
Avenue.

PARDAVIMUI restauranas arba 
pasirendavoja, su namu ar be namo. 
8814 Houston Avė., So. Chicago. Tel. 
So, Chicago 0789»

6 KAMBARIŲ mirunė bungalow. 
Ąžuolu trimuota, Chamberlain me
talinės weatherstrips, stiklai ir sie
telių porčiai, 1 karo garažas. Elė 
ištaisyta. Arti sankrovų, viešos 
mokyklos ir parko. Lotas 30x125. 
Kaina $9,500, įmokėti $2,500.

Agentų nereikia.
Savininkas 6413 S. Saęramento Avė,


