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Austrijos Fašistai Stato 
Vyriausybei Ultimatumą

Reikalauja, kad kanclerius Schober kraš
to valdžią perduotų fašistų Heimweh- 
rui, kad tasis galėtų sutriuškinti galin
gus socialdemokratus

VIENA, Austrija, geg. 22.
Heimwehras, kareiviška Austrų 
fašistų organizacija, įteikė kan
cleriui (min istorini pirminin
kui) Schoberiui ultimatumą, 
reikalaudamas, kad jis j>erdilin
tų valdžią į Ileimvvhero rin
kas, kol heinrwehrininkai nu
ginkluosią socialistus ir jų jė
gas sutriuškinsią.

Fašistai, kurie turi nuosavą 
armiją, aprūpintą šautuvais ir 
amunicija, reikalauja, kad kan

Britii-amerikiečiii Lenos aukso 
kasyklų koncesijos Sibire 
darbai sovietų valdžios sulai
kyti ”

fašistai.
Schober fašistų 

atsisakė priimti.

Maskva įsakė Anglą Prohibicijos priešai 
Amerikos inžinier. skaičium toli prašo- 

apleist Rusiją | ka prohibicininkus

RYGA, geg. 22. — Maskvos 
valdžios organas Izviestija pra
neša, kad Amerikos ir Anglijos 
inžinieriams, dirbantiems Lenos 
aukso laukų koncesijoj Sibire, 
sovietą vyriausybė įsakė aplei
sti Rusiją ir visi darbai Lenos 
aukso koncesijoj tapo sustab-

Lenos aukso koncesija, laiko
ma viena svarbiausių Rusijoj, 
buvo duota bendrai anglų-ame
rikiečių kompanijai. Ji opera
vo per keletą metų ir turėjo 
nemažo pelno.

Nesutikimai tarp kompanijos 
ir sovietų prasidėjo prieš ke
letą mėnesių. Jų tikroji prie
žastis nebuvo žinoma. Dabar 
gi Izviestija sako, kad sovietų 
vyriausybė norinti imti nagan 
kompaniją dėl to, kad ji ne
išlaikius 20,000 darbininkų Al
bano aukso laukuose, esančiuo
se Lenos aukso laukų kaimini- 
joj, ir aprūpinti juos maistu. 
Badaujantieji darbininkai dėl 
to, sako laikraštis, ėmė tuos 
laukus apleistu

Izviestija nei nesako, kad ap
rūpinti visą tą kraštą maistu 
butų iš koncesininkų reikala
vęs padarytas su sovietų val- 

kontraktas, bet sako, kad džia

tai p padaryti.
y t

Sovietai tad kaltina kompa
niją, busią ji sabotavus kon-

* » • Atraktą, ir dabar koncesininkai 
kažin ar beatgaus savo auksą 
iš sovietų valstybes banko.

&ORF)
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs oras ir daug vė
siau; vidutiniai ir stiprus žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63^ ir 840 F. »

šiandie saulė teka 5:23, lei
džiasi 8:10. Mėnuo teka 3:06 
ryto.
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Penki asmenys užmušti 
aeroplanui užgavus 

automobili
GUINTERD?, Čilė, geg. 22. 

•— Ką lik nusileidisį čia aero
planą pagrota smarkus vu.J ■ 
ir trenkė į vieną t’.ido/no'nlį, 
kuri cpverėė. Penki asmenys 
buvo užmušt', o septyni kiti 
skaudžiai sužaloti. Tarp užmuš
tų buvo trys moterys. Acrop'a- 
no pilotas, kap. Diego Solo, 
buvo pavojingai sužeistas.

100 žmonių žuvo pili
grimų laivo gaisre 

Raudonoj Juroj

[clerius tuojau nuginkluotų ka
reivišką socialistų organizaciją 
Schutzbundą ir pašalintų vice
kanclerių Dr. Schumy, kuris 
esąs pernuosaikus, o jo vieton 
kad pastatytų Ilcimvvchro va
dą. Jie taipjau reikalauja, kad 
tuojau butų atstatyti 
policijos vadų, kurie 
socialistais, o jų vietoj 
tų pastatyti

Kanclerius 
ultimatumą

desėikai 
einą su 
kad bu-

Litera ry Digest an kietoj iš ar
ti 5 milijonų balsų tik 31% 
paduota už prohibicijos iš
laikymą

Žurnalas Literary Digest, ve
dąs ankietą prohibicijos klau
simu, šios savaitės numery pa
skelbė 4,806,464 atsakymus į 
išsiuntinėtus 20,000,000 balin
tų. Atsakymai parodo, kad už 
dabartinės prohibicijos vykdy
mą balsavo 31%, tuo tarpu kai 
už prohibicijos panaikinimą ar
ba pakeitimą balsavo 69%.

Sakyti 4,806,464 Ivalsai pa
siskirstę šitaip:

Už prohibicijos panaikinimą 
paduota 1,943,052 balsai, arba 
40%.

Už pakeitimą 
'balsų, arba 29%.

Už’prohibicijos įstatymo vyk
dymą — 1,464,098 -balsai, ar
ba 31%.

Illinois valstija balsavo: už 
prohibieijos panaikinimą— 117,- 
547 (46%); už pakeitimą — 
75,051 (29'/); už vykdymą —’

1,339,314

Penkios valstijos, visos pie
tinės, davė absoliučią daugumą 
už prohibicijos išlaikymą, bū
tent: Arkansas, Hansas, North 
Carolina, Oklahoma ir Tennes- 
see. Ir taipjau penkios valstijos 
davė absoliučią balsų daugumą 
už visišką prohibicijos panai
kinimą: Connecticut, Louisia- 
na, Nevada, New Jorsey ir 
Rhodc Island.

darbininkai užmušti 
statomam trobesiui 
griuvus New Yorke
NEW YORKAS, geg. 22. — 

Westsaidės vidurmiesty šian
die sugriuvo naujai statomas 
trobesys, kuriame dirbo šim
tas darbininkų. Policijos žinio
mis penki (Jarbininkai buvo už
mušti ir 15 kitų sužaloti.

Dirižablis Graf Zeppe- 
lin atlėkė j Braziliją

PER'NAlMBUKAS, Brazilija, 
geg. 22. — Milžiniškas vokie
čių dirižablis Graf Zoppčlin, ku
ris praeitą antradienį išskrido 
iš Sevilijos, Ispanijoj, kelionėn 
per Atlanto vandenyną į Pie
tų Ameriką, šiąndie po pietų 
atskrido į Pernambuką.

FORT SUDANAS, Anglų- 
Egipto Sudanas, geg. 22. — 
Francuzų garlaivy Asia, plau
kusiame į Raudonos Juros uo
stus ir gabenusiame 1,500 pil- 
grimų (keliaujančių maldinin
kų), arti Jeddos 'uosto kilo 
gaisras ir, kaip praneša, apie 
šimtas žmonių žuvo.

Degąs laivas pasiekė Jcdldos 
uostą ir, kadangi pastangos ug
nį užgesinti pasirodė bergž

džios, laivas buvo apleistas. 
Šiandie po pietų prie laivo nei 
prisiartinti nebebuvo galima.

Maldininkai keliavo į Mek- 
ką, šventąjį musulmonų mie
stą.

[Garlaivis Asia, 3,655 tonų, 
išplaukė iŠ Frakcijos Marselės 
uosto balandžio 5 dieną ir at
vyko į Jeddą 28 dieną. Nuo 
to laiko jis pasiliko Raudonoj 
Juroj, gabendamas pilgrimus.] • z

Lloydąs žinią patvirtina
LONDONAS, geg. 22.—Lloy- 

do agentas Port ISludane prane
ša gavęs telegramą iš Jeddos, 
kad francuzų garlaivy Asia, 
kuris dabar dega Jeddos uo
ste, apie šimtas žmonių žuvo.

Prancūzai nugina žinią
MAlRSELĖ, Francija, geg. 22 

Fabre linija, garlaivio Asia 
savininkė, sakosi gavus iš to 
laivo kapitono bevielį praneši
mą iš Jeddos, kad visi pasa- 
žieriai ir įgula buvę išgelbėti.

Francija statys 6 pa- 
sažierinius karo 

laivus
PARYŽIUS, geg. 22.—Fran

cija nutarė pasistatyti šešis pa- 
sažierinius laivus Tarpžemio ju
ros tarnybai tarp Marselės ir 
Alžiro. Jie pastatyti pareis $6,- 
647,(XX).

Laivai bus taip pastatyti, kad 
karui atsitikus jie galės būt 
lengvai paversti pagalbiniais 
kreiseriais arba transporto lai
vais.

Visuotinis žydų protes
to streikas Palestinoj
JERUZOLJMAŠT geg. 22. — 

Žydų paskelbtas Visuotinis vie
nos dienos streikas Jeruzolime 
ir kituose didesniuose centruo
se Palestinoj protestui prieš 
'britų vyriausybės sustabdymą 
žydų imigracijos į Palestiną, 
prasidėjo šiandie vidurdienį ir 
tęsis visą dieną. /

Visęs -žydų įstaigos, krautu
ves etc. uždarytos ir visoks 
darbas paliautas.

Ties visais valdžios trobesiais 
pastatytos policijos sargybos ir 
viršum Jeruzolimo, Tel Avivo 
ir Haifos skraido aeroplanai.

BOZEMAN, Mont., geg. 22. 
— Po vakarykščios nepaprastos 
šiuo metų laiku kaitros, sie
kusios 75 laipsnius, šiandie šioj 
apielinkėj siautė sniego audra, 
privertus sniego penkis colius 
gilumo.

l Atlantic and Pacific Photo]

Owen J. Roberts, kurį prezidentas nominavo ir senatas pa-
0 tvirtino Aukščiausiojo Teismo teisėju

Stimsonas priešin
gas Filipinų ne
priklausomybei

WAiSIIINiGTONAS, geg. 22. 
— Valstybės sekretorius Stim
sonas, buvęs Filipinų salų ge- 
neral-gubernatorius, yra prie
šingas suteikįmui Filipinams 
nepriklausomybės.

Kalbėdamas šiandie senato 
teritorijų komisijoje Stimsonas 
pasakė, kad, girdi, suteikimas 
saloms nepriklausomybės butų 
didžiausia Filipinų žmonėms, 
nes dabartinė stabilizuota pa
dėtis ten imtų vėl visais galais 
irti, o Amerikos interesai sa
lose taip pat skaudžiai nuken
tėtų.

Bėgšta iš sovietų ro
jaus į Vilnių

VIENI! S. 22. — Pa- 
bėgus iš < ■ Rusijos, į Vil
nių alw ! ' v' "i > Juškevičių šei
ma, viso keturi asmenys.
Pabėgėlių pasipasakojimu, Juš- 

kevičiai turėjo Rusijoj geroką 
žemės ukį,» kuris tačiau buvo 
bolševikų konfiskuotas kolcho
zui (kolektyviam ukiui). Ūkio 
konfiskavimo metu Juškevi
čiaus žmona kirto bolševikų ko- 
misarui į žandą, už ką komisa
ras ją tuojau nušovė, o visą 
šeimą .suėmė. Kai pagaliau šei
ma ’ buvo paleista iš kalėjimo, 
ji nutarė bėgti iš bolševiki- 
jos. Po ilgo slapstymos ir var
go, Juškevičiams pagaliau pa
vyko prisigriebti prie sienos ir 
pabėgti.

Bentono kasyklos keti
na pradėti dirbti;
500 gaus darbo

BENTON, III., geg. 22. — 
Franklin County Mining kom
panija paskelbė, kad jos ka
syklos čia vėl pradės dirbti apie 
birželio 1 dieną. Darbo gaus 
apie 500 angliakasių.

Nusižudymai Jungtinė
se Valstybėse 1929 m.
•NEW YORIKAS, geg. 22. — 

Frederick Jloffman, vienos ap- 
draudos kompanijos statisti
kas, praneša, kad 1929 motais 
skaičius nusižudymų Jungtinė
se Valstybėse buvęs didžiausias 
nuo 1916 metų. 1929 metais 
iš kiekvieno 100,000 gyvento
jų buvę 18 nusižudymų.

Lenkijos žydų laik
raštininkų apsilan

kymas Kaune
VILNIUS, geg. 22. — J Vil

nių sugrįžo iš Lietuvos būrys 
Lenkijos žydų lai kraiti n inkų, 
viso šimtas žmonių. Kaune juos 
vaišino vietos spaudos organi
zacija, taipjau Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris suteikė 
ekskursijos nariams ilgoką in
terviu. žydų laikraštininkai taip 
pat turėjo pasikalbėjimų su Lie
tuvos švietimo ministeriu ir su 
buvusiu ministeriu pirmininku 
Voldemaru. -

1 Lietuvą žydų laikraštinin
kai keliavo per Latviją, bet grį
žo per vadinamą “žaliąją sie
ną,” neseniai atidaryta tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Sienoj jie 
buvo lenkų sargybos sulaiky
ti, bet įsakymu iš Vilniaus pa
leisti.

Francija suteikia Si
rijai respublikos 

teises
PARYŽIUS, geg. 22,—Fran

cija šiandie suteikė visai man
datinei Sirijai, išskiriant Li- 
vaną, respublikos konstituciją. 
Livanris jau dabar buvo respu
blika.

Francija, suteikdama Sirijai 
respublikos teises, pasilaiko ta
čiau pilną galią žiūrėti tvar
kos, ginti kraštą ir reguliuoti 
Sirijos užsienių reikalus.

Netrukus bus paskelbti par
lamento rinkiniai, kuriuose da
lyvaus visi piliečiai vyrai, su
kakę 20 metų amžiaus. Prezi
dentą rinks parlamentas tre
jiems metams. Nors preziden
tu galės būt renkamas tik mu
sulmonas, tačiau konstitucija 
patikrina laisvę visoms tiky
boms.

Britų lakūnė skrenda 
toliau i Australiją

(SURABAYA, Jąva, geg. 22. 
— Jauna anglų aviatore Miss 
A'my Johnson, (skrendanti iš 
Anglij(xsv į Australiją, 'šiandie 
išskrido iš čia toliau j Timoro 
salą.

KAUiNAS. — Valdžia esan
ti nutarusi naujakuriams pra
tęsti paskolų grąžinimo termi
ną. Be to, visas skolas iš nau
jakurių išieškoti esą pavesta 
Žemes bankui.

_____i_______— .............. ... ■ ■ - —

Italijos kariuomenė Al
banijos karaliui Zogui 

ginti
ZAGREBAS, Jugoslavija, geg. 

22. Praneša, kad į Skutari 
.atvyko U Rijos karo laivas ir 
išsodino Albanijos terilorijon 
2,000 italų kareivių, italų ge
nerolo komanduojamų.

Sako, kad Italija atsiuntus 
savo 'kariuomenę padėti Alba
nijos karaliui Zogui patrempti 
krašte maištus.

Sovietų agentas nu
sišovė, nenorėdamas 
. grįžti Rusijon

WIGIHITA, Kas., geg. 22. — 
Vietos viešbučio numery, kur 
jis buvo apsistojęs, nusišovė 
rusas V. A. Hačaturoyas, 37 
medų amžiaus. Sovie|| Husų 
valdžios jis buvo atsiųstas i 
Jungtines Valstybes nafto^pra- 
mones mętodų studijuotu

Hačaturovas paliko laiškelį, 
kuriame sako, kad jis nebe
galis pakęsti sovietų režimo, 
dėlto nusitaręs geriau mirti, ne
kaip grįžti atgal į Rusiją, kol 
ten viešpatauja bolševikai.

Muštynės tarp fašistų 
parlamento narių

ROMA, Italija, geg. 22. — 
Fašistų parlamente vakar įvy
ko muštynių tarp deputatų 
Marsanicho, kurs yra taipjau 
laikraščio Lavora Fascita re
daktorius, ir Rotigliani. Juo
du susirieję per debatus posė
džio salėj, o paskui išėję j bu
fetų ėmė muštis. Jie buvo ki
tų deputatų išskirti.

Dancigo protestas 
Tautų Sąjungai 

prieš Lenkus
LAISVAS DANCIGO MIES

TAS, geg. 22. — Dancigo se
natas įteikiu 'Paulų Sąjungos 
komisarui protestą prieš Len
kiją, kad ji nesilaiko Versalis 
traktato reikalavimų.

Proteste sakoma, kad Lcn- 
kija, ažuot 'liąudojusis Dancigo 
uostu ir įlanka, pasistačius nuo
savą Gdynės uostą, kuriame 
koncentruojanti savo interesus, 
tuo paraližuodama judėjimų 
Dancigo uoste.

VARŠUVOJ mirė žymus len
kų tapytojas Ed. Trojanovskis, 
Gražiojo Medo mokyklos pro
fesorius.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

No. 122

LIETUVOS ŽINIOS
Keičiamas Lietuvos dai

nų dienos laikas
KAUNAS. — Kadangi Lietu

vos muzikos ir dainos centro 
valdyba, paskutiniu laiku gau
davo iš chorų dirigentų laiškų 
su pageidavimais nuskirti atei
nančių vasarų D. iL. K. Vytauto 
Didžiojo garbei rengiamai dai
nų dienai tinkamesnį laikų, nes 
birželio 22 d. nėra visai tin
kama dėl daugely vietų tų die
ną iškilmingai švenčiamos Die
vo Kūno šventės, valdyba, šį 
klausimų apsvarsčius, galutinai 

’ zurini nuskyrė birželio 
20 dienų. Birželio 19 d. 16 vai. 
visi užsiregistravusieji chorai 
turi susirinkti dainų dienos es
tradoje, kur įvyks pirmoji re
peticija.

Susijungė dvi koperaty- 
vų sąjungos

KAUNAS. — Ligi šiol, kaip 
žinome, veikė dvi didžiosios ko- 
peratyvų sąjungos — Lietuvos 
žemes ūkio koperatyvų sąjun
ga, vadinamas “Lietūkis”, kuri 
apima žemės ūkio koperatyvus 
ir Lietuvos koperacijos bendro
vių sąjunga, kuri apima, varto
tojų koperatyvus.

Pereitą savaitę įvyko Liet, 
kop. bendrovių sąjungos narių 
įgaliotinių suvažiavimas. Šia
me suvažiavime nutarta susi
jungti su “Lietūkiu” į vieną 
bendrą koperatyvų sąjungą. 
Visus Kop. b-vių s-gos aktyvus 
ir pasyvus perima “Lietūkis”.

Nustatant 1930 m. darbų 
planą, nutaria: 1) Prekes pirk
ti iš pirmųjų rankų, 2) Palaiky
ti vietinę gamybą, 3) Imti tik 
garantuotas prekes, nors ir 
brangesnės butų, 4) Stengtis 
užsieny išsircklamuoti, 5) 
Stengtis įsigyti lietuvišką kli- 
jentufą, 6) Jei bus reikalas, 
įvesti naujus prekių sortimen- 
tus.

Smuikininką Leškevičių 
paskyrė notaru

—-----
KAUNAS. — Buvęs valst. 

teatro smuikininkas M. Leške- 
vičius paskirtas Šilalės notaru.

Socialdemokratų byla
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismas paskyrė gegužės 28 d. 
spręsti kelių socialdįemok. (Ga
linio, Jakubėno, Bartuškos) by
lą, kaltinamų, kad organizavę 
respublikai ginti komitetus.

H _____ .._______ ___________ .______ . ■ . , . - »..... -- ------ — -...... - - -----
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Racine, Wis.
Ramumas neilgai teviešpatauja

Atrodo, kad pas mus gali 
būti ramu tik tada, kai niekas 
nieko neveikia, kada visi snau
džia. Randasi pas mus stambi 
organizacija, kuri yra žinoma 
kaipo Lietuvių Brolių ir Sese
rų Draugija. Narių ji turi 
apie 25Q. Prieš kiek laiko prie 
draugijos susikūrė choras. Vis
kas, rodosi, tvarkoj. Draugija 
stengiasi būti bepartyvė, nes 
prie jos priklauso visokiausių 
pažiūrų žmonės. Joki politika 
jai nerupi. Draugijos choras 
irgi laikosi tokio pat nusistaty
mo. Jis visuomet yra pasiren
gęs patarnauti bile organizaci
jai, kuri tik jį kviečia. Chorai 
rupi ne kokia nors politika, o
tik dailė ir muzika.

Bet štai atsiranda žmonių, 
kurie nežinia kokiais išrokavi- 
mais stengiasi ardyti organi
zuotą darbą ir pradeda rašyti 
visą litaniją sugalvotų nusidė
jimų, — tiksliau sakant, pusti 
burbulą. Štai balandžio 24 d. 
"‘NaujieiiįF laidoj tilpo iš Ra
cine korespondencija, kur tie-

SENO DAKTARO 
IDĖJA YRA DIDE- 
LE PAGELIU SE
NESNIEMS ŽMO

NĖMS

1885 m., senas Dr. Caldvvell 
padarė atrtftdtrhą, už kuri visd 
pasaulio senesni žmonės giria 
jį šiaiidib!

Daugelio metų praktika įti
kino jį. kad daugelis žmonių 
stato pavojun savo sveikatą ne
rūpestingu pasirinkimu liuo- 
suotojų. Todėl jis pradėjo ieš
koti m kenksmingo recepto, ku
ris butų pilniausia veiksmin
gas, betgi negnaigytų ir nesu
darytų jokio Įpročio. Pagalios, 
jis rado ji.

Nuolatos ir nuolatos jis pri- 
rašinėjo jį, kada jis., rasdavo 
žmones kankinamas aitrumo, 
galvos sakudėjimo, be ūpo, silp
nus ar karščiuojančius; turin
čius padengtą liežuvį, stoką 
apetito ar energijos. Jis paša
lino kibiausia atkaklius atsiti
kimu®, ir betgi buvo švelnus 
moterims, vaikams ir senes
niems žmonėms.

šiandie tas pats garsus, veik
smingas receptas, žinomas kai
po Dr. Cakhv.eH’s, Syrup Pepsin 
yra pasaulio populiariškiausias 
liuosuotojas. Ji galima gauti 
bile kurioj aptiekoj.

■O—' 1............... ..................................................1

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo gir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno.

<!<♦! patarnavimo žrnonoms*. Tik 
isi vaizduokite sau — graž'ausios 
11CA Radiolos — Radio ir Phono- 
graphfcs — ir dan pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai] M’fcs esame už
pirko pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su Gramofonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATIVATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — IIOWARD 
SPARTON — I ADA — 

BREMER — TULLEY 
MAJESTIC ir kitokių Radio.
Dykai mechanikas nėr du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

Tai yra teisingas' ir sąžiningas 
Tasiulymas.

Krautuvė atdara kas vakaras ir 
nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockvvell St.

Phone Lafavette 6195 
CHICAGO, ILL.k------------------- ....

[Atlantic and Pacific Photo 1

Los Angeles, Cal. —Atidarymas paminklo prieš porą metų mirusiam krutamiijų paveikslų 
auktoriui Rudolph Valentino.

siog sakoma, jog esą Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugijos 
choras pradėjęs tarnauti bolše
vikams arba komunistams ir 
daryti jiems biznį.

Aš turiu tam Koresponden
tui pastebėti, jog musų choras 
daro bizni visiems lietuviams ir 
jų organizacijoms. Jis juk jo
kiai organizacijai neatsisakė 
patarnauti. Ir aš tikiuosi, kad 
neatsisakys nei ateityj. Pats 
Korespondentas pažymėjo tą 
faktą, kad prie choro priklauso 
net parapijonai. Tai tiesa. Dar 
pridursiu, jog pas. mus yra 
daug tokių dainininkų, kurie 
apie jokias partijas nenori nei 
girdėti. Aš tad jokiu badu ne
begaliu suprasti, kaip toks cho
ras gali parsiduoti bolševikams 
ar kam kitam? Jeigu, sakysi
me, jis vien tik bolševikų or
ganizacijoms tarnautų, o ki
toms ne, tai tada, žinoma, nu-, 
ai kitoks dalykas. Bet dabar 
Juk to nėra.

čia aš noriu šaltai ir beša
liškai parodyti, kode! musų cho
ras visur dalyvauja. Reikia ži
noti. kad .dauguma dainininkų 
susideda iš jaunimo. O jauni
mas, kaip žinia, myli dainuoti, 
šokti ir ^kitokius pamargini- 
mus. Choras tų pi ogų sutei
kia iki valios. Kada choras kur 
dalyvauja, tai jaunimui, kaip 
yra sakoma, tikras piknikas. L 
jis nori visur dalyvauti, ka
dangi turi progos pasilinksmin
ti.

Už dalyvavimą programuose 
choras kai kada gauna ir šiokį 
tokį atlyginimą, tačiau dažniau
siai dalyvauja dykai. Mat. cho
ristai supranta, kad jie,dar te
bėra naujokai ii’ todėl dėl atly
ginimo perdaug nesišiaušia.

Manau, kad dabar skaityto
jai supras, jog musų choras 
niekuomet nebuvo ir nėra par
sidavęs bolševikams.

Dar turiu priminti ir kitą, 
laktą. Vasario 16 d. buvo ap
vaikščiojama musų tautos šven
tė. Programą išpildė LBS cho
ras. Ir programas buvo tai die
nai pristatytas, — susidėjo iš 
patriotinių dainų ir Lietuvos 
himno. Nejaugi tai irgi rodo, 
kad mes ardome musų brangios 
tėvynės sunkiai subudavotą pa
matą ?

Kaip sau norite, bet tokią, 
išvadą padaryti liejami ima. At
virai kalbant, musų tikslas yra 

kiek galima labiau išpopllliari- 
zuoti musų tautinę muziką, 
musų kompozitorių dainas. Su 

’iietuvikomis (luinomis choras 
stengiasi supažindinti net sve
timtaučius. x

Kaip sau norite, bet korės-, 
pondentas neprivalėjo rašyti 
lokius dalykus, kurie niekam 
jokios naudos nedaro, o tik su
kelia bereikalingus vaidus. Aš 
esu tikras, kad Racine’o lietu
viai yra pakankamai inteligen
tiški žmonės ir nekreips i tuos 
šmeižtus jokio dėmesio. Jiems 
choro veikimas yra gana' gerai 
žinomas. Prie progos pridur
siu, kad musų choras yra pa
tarnavęs ir tai organizacijai, 
prie kurios priklauso ir Kores
pondentas. Kalbu apie SLA. 

kuopą. Ir kiek man žinoma,\ 
iš to parengimo, kuriame daly
vavo musų choras, kuopai liko 
gražaus pelno. Ir dainininkams 
už tai nei dokui nei išgrauš... 
Magaryčioms dar tos kuopos 
veikėjas ir Korespondentas i 
mus metė juodą šešėlį. Tai tik
rai savotiškas dėkingumas!

Dar ir štai ką turiu pasaky
ti: mus bolševikai gerai priėmė 
ir pavašino. Jie apsiėjo žmo
niškai. Negalime rujoti nei 
ant katalikų. Jie j mus irgi 
atsineša gerai. Tik taip vadi
nami liberalai kažkodėl į mus 
šnairuoja. Savo parengimuose 
jie mus nepriima, kaip reikia, 
o priegtam dar ir spaudoj sklei
džia apie mus visokius prasi
manymus. Būt mes esame kant
rus ir tvirti žemaičiai. Tačiau, 
kada žemaičiui pradeda lipti 
ant sprando, tai ir jam pri
trūksta kantrybes. Tąsyk jis 
irgi pasipurto.

štai “Naujienų” No. 118 
Korespondentas rašo, kad aš 
labai įtūžęs ant Korespondento 
ir viešai gegužes 4 d. iškolio- 
jes visus tuos lietuvius, kurie 
važiuoja Į musų brangią tėvy
nę aplankyti. Girdi, aš pasa
kęs, kad parvažiavę Lietuvon 

Le meiliem* ąue F on puisse 
acheter pour son argent

jie karėsią kariškiams laižyti 
čebatus. Tai begėdiškas ir 
šlykštus melas.

Jei aš taip bučiau pasakęs, 
tai tikrai bučiau skaudžiai nu
sidėjęs prieš m tisų tautą. Bet 
(aktas yra tas, kad tų žmonių 
aš visai nekliudžiau. Tatai gali 
paliudyti visi tie, kurie girdė
jo mano kalbą. Aš savo kal
boj patariau Racine’o Kores
pondentui gerai išmokti batus 
valyti, o paskui važiuoti į Lie
tuvą ir ten kariškiams batus 
valyti, kadangi toks darbas 
jam kaip tik geriausiai tiktų. 
Šiaip apie važiuojančius į Lie
tuvą žmones aš visiškai nepri
siminiau.

O gal ii* Korespondentas va
žiuoja į LK’ivą? Jeigu taip, 
tai aš dar kartą pakartoju sa
vo patarimą, išmokti valyti 
batus. Ir sakau: jei žmogus 
gali sugalvoti toki begėdišką 
melą, kaip tai padarė Korespon
dentas, tai jis tik debatų valy
mui ir tetinka.

, Paišus. N.ęužsimoka daugiau 
laiką bereikalingai aikvoti. Vi
suomenė, aš esu tikras, pama
tys, jog musų choras tapo ap
šmeižtas be jokio pagrindo. 
Nejaugi mes niekuomet nesu-

—galintys skaityti- fran- 
cuziškai »žino, kad tai 
reiškia' “geriausias ką 
pinigas gali pirkti”. Ir 
tie, kurie vartoja Bud- 
vveiser Barley-Malt Sy
rup žino, kad nėra ge
resnio produkto — ka
dangi jis neturi jokią 
substitutų, jokių prie
maišų, fillerių, dirbtines 
spalvos, ‘ar skonio. Jis 
yra 100 nuošimčių ty
rumo ir pažymėti niau
siąs ženklas kokybės.

Sendintas 3 mėnesius 
gaminant

veikslo imt viršau# 
kiekvieno# blekinOa.

Knygute* paduodanti 
receptus Kerų daly
kų valK.vtl bus pri
siųsta bilo kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

■«-,ar<’Hviiy5iainas visur / 

Anheuser-Busch 

Biidweiser 
Barley-Malt Syrup 
LIGHT OR DARK - RICH IN BODY - NOT B1TTER)

Western Sales Corporation
1525 Newberry Avė, 

Distributors, * * Chitago} III.
Phone,Canal7051 ų į

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Also Alakers oj Busch Extra Dry GingerAle ' BM-1S4 *'*

bręsime ir, neišmoksime rimtai 
darbą dirbti? Dabar viskas 
eina atžagariai: kuomet vie
nas dirba, tai kitas stengiasi 
tą darbą ardyti.1

Baigdamas dar turiu pasaky
ti, jog daugiau į jokias polemi
kas neisiu, nes laikas yra per- 
brangus. Reikia dirbti, o ne 
tuščiais ginčais užsiimti, ši 
kartą priverstas buvau prabil
ai. kadangi tiek choras, tiek aš 
asmeniškai be jokio pagrindo 
tapome Korespondento ap
šmeižti.

Pranas Steponaitis,
Lietuvių Brolių ię Seserų 

Choro pirmininkas.

Lietuvoj laukiama 
“Naujieną” ekskur

sija

“Naujienų” ekskursija — tai 
svarbus Įvykis Lietuvoje. To
dėl jai parengtas iškilmingas 
pasitikimas Klaipėdoje. Laivui 
“Baltavia” sustojus prie kranto 
keleivius pasveikins Lietuvos 
kariškoji muzika, paskui svei
kins iš Kauno atvykusi Komi
sija Ekskursijų Pasitikimui. Iš 
prieplaukos ekskursija vyks i 
netolimą viešbuti “Victorija”, 
kur bus parengtas puikus ban- 
kietas. čia pasakys sveikinimo 
kalbas aukštieji Lietuvos vai
dininkai ir žymesnieji veikėjai. 
Paskiaus, dovanai patarnaujant 
šaulių organizacijos nariams, 
ekskursininkai apžiuręs Klaipė
dos miestą, puikiausias jurų 
maudynes ir kitas įdomias vie
kas.

Kurių tėviškės nepertoli nuo 
Klaipėdos, tie keleiviai galės 
važiuot iš čia' stačiai j namus, 
nors jie kviečiami kartu su vi

Chicago North Shore 
and Mihyaukee Raihoad

l šiaurę 

sais važiuot į Kauną. Važiavi
mo visa naktis.

Atvykusią anksti rytą Kau
nan “Naujienų” ekskursiją pa
sitiks prie traukinio kariška's 
orkestras su Ekskursijų Priė
mimui Komitetu, kur vėl bus 
iškilipir-gai priėmimui, bankie- 
tas, kalbos ir t.t.

Po priėmimo iškilmių ekskur
sija apžiūrės Kauno žymiausias 
įstaigas ir išsiskirstys kas.sau.

NAUJIENAS 
Siųskit pinigus per

'įonik
DEL ISIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ 
Neprileiskite užsikržtimo! 
Gydykit kiekviena isipio- 
rną, žaizdą ar jsibrSžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Chicago Aurora and Elgin 
Railroad—The Sunset Lines

Į VAKARUS

( hieago South Shore 
aiųl South Bend Railroad

| RYTUS

The ERIE LIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIŠ KELIAS |
NEW YORKA

♦
Žemiausios Kainos

• • ' ' I
NEW YORK EXPRESS

! Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 11:00 A. M.
Pribuna i New Yoiką (Jerssy City Sta) 3:15 P. M.

THE ER1E LIMITED
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 8:45 "P. M.
Pribuna i New York (Jcrsey City Sta) 9:30 P. M.

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 10:20 P. M.
Pribuna i New York (Jcrsey City Sta) 6:00 A. M.

Del platesniu žinių ar rezervacijų kreipkitės:
( ITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLV1).

Telefonas Wabash 4600 
Dearborn Station, Telefonas Harrison 9830

arba
H. T. HARLOVV, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

ERIE RAILROAD SYSTEM

KELIAS ten Nuvažiuoti

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 

! mano vyras beveik miegodavo 
! prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 

j kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieųą jis buvo daug ge

nesnis. Jo skilvis ir viduriukai 
'pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Garsinkites “N-nose”
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LIETUVOS ŽINIOS
Eatviv nacionalistai už 

Pabaltijos sąjungą
KOPENHAGA. V. 5. (Elta). 

— Latvių seimo atstovas, na
cionalistų partijos vadas Ber
gas, kuris lankosi Skandinavi
joj, Kopenhagos konservatorių 
k limbe laikė referatų Ps bal t ės 
klausimais. Tarp kitko, jis pa
lietė ir Baltijos juros hegemo
nijos klausimus. Bergas primi-i 
nė, kad prieš karą kova dėl i 
hegemonijos vedė tarp savęs į 
Vokietija ir Rusijai Persvara 
buvo Vokietijos pusėj. Dabar 
Vokietija nebeturi vilčių pasi
daryti šeimininku Baltijos ju
roj.

Rusija, su kuria Pabaltė ir 
ypač Latvija nėra nei istoriš
kai nei ekonomiškai, nei poli
tiškai surišta, taip pat nega
dinti tikėtis hegemonijos Pa
balį ėj. Toliau Bergas kritika
vo, kad tarp Pabaltos va’sty-i 
bių vis nėra glaudžios sąjun-

gos. Bergas nuroti, kad Da-! 
pija neturinti teisės išleisti iš 
Isr.vo rankų rakto j Baltijos ju-| 
ra. $iuo matu Baltijos juroj 
neviešpataujant nė viena Pa- 
’ uttės valstybių. Faktiškai eg
zistuojanti Anglijos hegemoni
ja, bot ji savo padėtimi nė kiek 
nesinaudojanti. Sovietų Rusija 
siekianti hegemonijos ir ren
gianti agresyvią jurų progra
mą. Latvija nori, kad Baltijos 
jur? butų laisva ir kad raktas 
nuo jos butų Danijos rankose.

oro atveju, 'tautų Sąjungos 
agalbos nėra ko tikėtis. Pa- 

s?k Bergo, patyrimas mokąs, 
kad valstybės galinčios pasiti
kėti lik siavo jėgomis. Pakai
tės valstybėms reikalinga ne 
nusiginkluoti, o prisilaikyti tų 
reikalų, kuriuos diktuoja būti
numas apsaugoti savo intere
sus. 1

Vytauto Didžiojo metais butų 
jie “amnestuoti” nuo brandos 
kvotimų. Kaip teko patirti, 
daugelio gimnazijų abiturientai 
šsiuntė Šv. ministeriui “malo

ne.;” prašymus, kad ifibituricn- 
lai butų be kvotimų iš gimna
zijos išleisti.

Paleido plečkaitininką
Balandžio

mėn. 4 d. Respublikos Prezi- 
denlto malone iš Prnevėžio ka
lėjimo paleido Karo lauko teis
mo 1929 mt. spalių men. nu
leistų Šimonį Praną. Šimonis 
Pranas buvo nuteisiąs 2 met. 
paprasto kalėjimo; išsėdėjo vi- 

2 */2 mėnesių. Jis paleistas 
sąlyga, kad išvyks užsienin 
Brazilijon, nes jis pats 
pasigailėjimo prašyme

so
SU

vo 
prašęs.

sa
lo

Kauno komendanto 
pelno šaltiniai

Pastatė Kaune puikų 
automobiliams garažą

KAUNAS. — Amerikos Lie
tuvių Ako. B-vė pastatė naują 
didžiulį moderniškai įrengtą 
automobiliams g-araižų, kokio vi
same Pabaltijy i nėra buvę. Ga
ražas priima automobilius sto
vėjimui už 10 litų 
susitarus metams — 
nėšiui. Automobilio 
plovimas, tepimas ir

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Motor

Sales
4492 Archer A ve.,
'A. KASIULIS, navininkas

Buy gloves with what
it savęs

N'Vft reikalo monėti 50<- ar 
<h>.oriau. lr«l gruil' ger.j 'latrų 
koM'i. Listei inn Tool i I’a' P . 
didelis tnb.'u* parsiduoda u* 
t!'e. Ji valo ir .i>> iu;’ » dan- 
t;.. B.-- t<> •zalli" sntnuiiioti

l.ainbci'l Phm ni.u al

mėnesiui. 
30 lt. rri'“- 
priežiura, 
t.t 30 lt.

menesiui. Ten pat automobiliai 
aprupinami benzinu, tepalu 
visa s kitais reikmenimis.

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

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Užklausimas dėl pažiū
rų į Europos jungtines 

valstybes

SUTALPINA NEĮKAINUOJA
MUS SKALBINIUS

999 Lake Shore Drive, Chicagos 
garsiojoj Aukso Pakrantėj, gyve
na daugelis Amerikos turtingiau
sių moterų. Kokiam muilui jos patik', 
savo brangiuosius skalbinius? Tiktai 
American Family Flakes. "AA visuomet 
vartoju American Family Flakes skalb
dama p-nios tVillett puikiuosius lininius, 
nėrinius, linžeriją, Šilkus ir ploniausius 
audeklus.“ sako France* Ooetz, p-nios 
W. D. VVillett tarnaitė. “Šios Flakes yra 
tiek pat malonios mano rankoms, kaip 
ir tualetinis muilas.’’ Indų plovimą pa
daro lengvą. 3 nemažo didumo pake
liai. Pas visus pardavėjus.
Išdirba James 8. Kirk & Co., Chicago.

KAUNAS. — Kauno karo ko
mendantas už kurstymą vienos 
visuomenės dalies prieš kitą 
nubaudė Chaimų Molerovičių 
2,000 lt. arba 2 mėn. kalėji
mo; už agitavima darbininkų 
streikuoti Dveirą Klebanskaitę 
— 3,600 lt. arba 3 mėnesius 

/ kalėjimo; už dalyvavimų slap
tuose susirinkimuose po 2,000 
lt. arba 2^mėn. kalėjimo nu-

E. Šeferaitę, Cli. Kacai- 
Cimermanaitę, J. Eis- 

bergą ir M. štolcą.

IPacitlc and Atlantic Photo]

Rose Jacobs, Siox indi jone, 
kuri studenčių kohteste Kau
šas universitete laimėjo pirmą 
vietų.

Pabėgusios iš Zarasų 
kalėjimo keturios komu
nistės sudarė karjerą

i tę, J

Lietuvos emigracija 
sumažėjo

metu menesius Lietuva aplei
do 3794.

Lietuvos degtukui
Belgijon

KAUNAS. —- Visos 
!•:oimuB.’stės pabėgusios 
su kalėjimo tuojau 
SSSR. Dabar tenka

keturios

atsidūrė 
sužinoti,

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Lietuva ir kilos Europos 
valstybės gaus iš Prancūzų užs. 
reik, ministerio Aristido Bria
no klausimų lapų apie Paneu- 
ropos galimumą. Prie tos au
klėtos bus pridėtas memoran
dumas, kurį dabar išdirba Quai 
d’ Orsay (Paryžiaus U. B. M-

Lietuvos vyriausybė, kaip ir

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

4600 So. Wood St

KAUNAS. — Praeitą mėne
sį emigrantų skaičius vėl smar
kiai sumažėjo — tik 525 
vietoj 1202, išvažiavusių kovo 
men. Daugiausia reikšmes tam 
faktui turėjo įvažiavimo Pietų 
Afrikon uždarymas. Kovo mėn. 
ten važiavo 482, gi balandžio 
mėn. tik 5! Į Argentiną 192 
bal. mėn. (kovo m. — 255) 
Brazilijon praeitą mėn. 79 
(kovo mėn. 93), Kanadon 132 
(200), į Urugvajų 53 (68), j 

Jungtines Valstybes 57 (72) į 
Meksiką 2, į Palestiną 2, į

viso pirmus keturis šių

UŽ JŪSŲ SENĄ PROSĄ
PERKANT

ELEKTRIKINĮ PROSĄ
>HI4H ( 

VMltMUMę 
5 iow (

šis naujas 6 svarų Master Automatic 
Sunbeam turi, visur kur pagarsėjusį, il
gai atlaikantį šildymo įtaisą; atšaldomą 
rankieną ir automotišką kontrolę. Nie
kad perdaug neatvėsta — niekad ne
perkaista — jis automa/tiškai palaiko 
vienodą karštį. Lengva pirštų kontrolė. 
Turi atramą padėjimui, šniūrą ir plūgą, 
tiktai $7.95

Vidurmiesty—72 West Adams Street—132 South Dearborn Street 
V.si telefonai: RANdolph 1200—Local 1227

Broachvny—4/562 Broaduay AhIiIiukI—4834 South Aihland Avenue
Irvinu 1’ark—1833 IrUiijc Purk Boulevard South State—3100 South State Street 
I.orimi Sųuare—‘/B 18 Mlhvaukee Avenue Englewood—8fl2 West B3rd Street
MarilM>n-Crawford—3935 West Mndison St. ’ 50 Kast 92nd Street

Koseland—lt 110 South Michlgan Avenue 
Prie visų pirkinių ant iSaimokėjimo pridedama# “carrylng charge”

E
.‘COMMONWEALTH EDISON £

LECTRIC SHOPJ
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FEDERAL COUPONS GIVEN

KAUNAS. — Prekybos 
parlamentas praneša, kad 
’ aland. 13 d. išvežami į Bel- 
giją Lietuvos degtukai turi bū
ti siunčiami su kilmės liudiji
mais, imi tvirtintais iBclgijos
konsulato. Degtuk.mis b? kil
mes bus taikomi aukščiausi 
muitų tarifai.

nuo

Tinginiai prašo am
nestijos

KALNAS. — Jau nuo kurio 
laiko visų gimnazijų paskuti
niosios klasės mokinių eina di
delė akcija už tai, kad šiais

MADOS

J3115 &TMFJ
3115—. Paprasta, bet elegantiška 
suknelė. Galima siūdinti iš byle pa
prasto bet raiboto šilko. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 86, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
ftkvmu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No----------- —
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

kad jos ten jau ir karjerą esan-.kilos bus .prašoma suteikti at- 
č’cs sudariusios. •Antai, p-lc j *jpkymą skubiai artimiausiu 
Chcdosaitė, žinomojo Ka(uno nenešiu bėgyje, kad Tautų Šą
lamų savininko duktė, užiman
ti komiu terne aukštą vieta.

jungos šių metų plenumas ga
lėtų jau išsitarti dėl gautų iš

an-Nuo Chodosaitės r.eatsiliekanti' įvairių šalių atsakymų j ta
r Greifenbcrgionė.

Lietuvos komunisčių atvaizdus, 
o korespondentai daro su jo
tu i s pa s i k a l b ė j i i n u s.

Dauginusia korespondentams 
interviu duoda p-lė. Chodosai- 
lė, kuri 'Lietuvos valdžią tepa 
juodžiausiomis spalvomis.

Esą Lietuvos atsakymas 
;iąs rezervuotas ir jame

bu- 
bu-

* ią paminėtas Vilniaus klausi
mas ir ekonominės kliūtys Pan- 
europai. Aišku, kad Europos 
susivienijimas Jungtinių Val
stybių formoj reikalauja pirmon 

(eilėn muitų panaikinimo.

25 oi. Sukaktuvės
Old Dutch Cleanser savo 25 
metų Sukaktuvėse švenčia di
džiausi aitsiekimą moderniško 
valymo veiklume—S veiką 
Švarumą.

1905
1930

metai atgal Old DutchDvidešimt penki 
buvo išrastas, kad padaryti namų valymą 
lengvesnį ir paprastesnį, labiau patogų ir 
ekonomišką ir suteikti namams apsaugą 
sveiko, higieniško švarumo.

Dėlei progreso ir vystymosi, vartojimas Old Dutch nuo
latos augo su nuolat didėjančiu reikalavimu augštesnio' 
švarumo ir saugumo švarume, šiandie Old Dutch yra 
pripažintas kaip didžiausia atsiekimas moderniškame va
lymo veiklume ir kaipo kėlrodjft į Sveikų švarumų.

Vartokite Old Dutch, saugų, moderniškų būdų valyti sin- 
kas, maudynes, tile, virtuvės sudynus, geležinius peilius, 
kamaraites, grindis, refrigeratorius, marmurų, medinius 

‘"indus, molinius puodus, metalinius daiktus, stiklinius 
daiktus, langus, malevotas sienas, medžio darbus ir t.t.

0

Tel. Virginia 0117
| 809 W. 35th St.

Tel. Boulevard 0611

3114 So. Halsted S t.
Victory 4898

Hemlock 8099

Tel. Yards 6894

Republic 8899

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 3140

J. N. Zcwcrt & Co
3335 So. Halsted St.

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

w.
2419

H. Kelps
West 69th St.

3514*16 Rooaevelt R<1 
arti St. Louia A v* 

CHICAGO. ILL.

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

® S. P. Kazwell & Co.
® 2839 W. 63rd St.

Perkam, parduodam ir mainomi 
I-amus, farmas ir lotus. Greitas ari 

teisingas patarnavimas 'pas 
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

Tel. Prospect 2102 0

B. R. Pietkiewicz g
& Company g 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

MmeiH \ W;' 
“ v

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Apdrauda

01d Dutch 
CleanseL

Old Dutch padaro valymų netikėtai 
lengviu dalyku. Jo pleskuotas, plok
ščios dalelės nusineša atkaklius pur
vus, riebalus, ir nevalumus. Jis ap
saugo namų su Sveiku švarumu pa- 
pašalindamas pavojingus sveikatai 
nematomus nešvarumus.
Old Dutch neSuhraižo, kadangi jis 
neturi smilčių ar kietų žvirgždų. 
Taupinkite pinigus ... Old Dutch 
yra ekonomiškas ... trupučio išten
ka ilgam.

Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 We«t 26 Si., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Taipgi gyvastį.
•

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevclt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

flOH
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chieagoje — paštu:

Metams ..............-..............
Pusei metu .................... .
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija ......................  3c
Savaitei ___________ ___ ___  18c
Mėnesiui ............................. -.....~ 75c

Suvienytose Valstijose; ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..........................  $7.00
Pusei metų .........-—............ - 8.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ...........   1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............—................. $8.00
Pusei metu ..............   4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 ,
4.00 bėti,
2.00

.. 1.50
...... 75

bendro kultūrinio darbo Lietuvoje ir Amerikoje.”
Tai yra svarstytinas sumanymas. Reikia dar paste- 

, kad ir LDLD. yra panašioje (jei ne blogesnėje) 
padėtyje, kaip T. M. D.

■■ii—ii ~~i~i——~~Tr——

Apžvalga
ST. SEIMO MINĖJIMAS

IRGI “TAUTŲ LAISVĖS GYNĖJAI

Stalino klapčiukai New Yorke šaukia mitingą pro- 
testuot prieš Anglijos valdžią, kad ji neduodantį laisvės 
Indijai.

Dabartinė Anglijos valdžia, kaip žinoma, nėra pa
vergusi Indiją. Per.daugelį gentkarčių Indijos 'gyven
tojai buvo valdomi Anglijos, ir kada MacDonaldas at
ėjo į valdžią, Indijos padėtį jisai nepablogino; priešin
gai, jisai pareiškė, kad valdžia eis prie suteikimo Indi
jai plačios autojnomijos teisių — daug-maž tokių, kokias 
turi anglų donTinijos — Kanada, Australija ir Pietinė 
Afrika.

šituo tikslu yra numatyta konferencija su Indijos 
atstovais ir, kaip telegramos šiomis dienomis pranešė, 
jau dabar eina tarpe Anglijos valdžios ir Indijos tauti-

Žinoma, tautų laisvės šalininkai turi pamato reikšti 
savo nepasitenkinimą, kad Indijos klausimas yra spren
džiamas taip lėtai. Butų buvę daug maloniau, jeigu 
Anglijos darbiečių valdžia jau pernai, pirma negu In
dijoje pradėjo kilti riaušės, butų pakvietusi jos atsto
vus ir pasiulusi jiems išdirbti naują konstituciją Indi
jai, paremtą dominijos teisių pagrindu.

Ar darbiečius už šitokį jų žinksnį nebūtų nuvertę 
konservatoriai su liberalais, kurie turi parlamente dau
gumą, tai kitas klausimas. z

Bet ką gali MacDonaldui prikišti bolševikai?
Sovietų Rusija valdo Gruziją, Azerbeidžaną, Ar

mėniją ir Ukrainą, kurios yra ne mažiau priešingos 
svetiniam jungui, kaip Indijos žmonės. In šitas šalis da
bartinė sovietų Rusijos valdžia pavergė, užkariaudama

Gruzija ne tik buvo pasiskelbusi nepriklausoma, 
bet buvo jau išrinkusi ir savo Steigiamąjį Seimą, kuris 
posėdžiavo Tiflise ir rašė krašto konstituciją. Steigia
mojo Seimo sudaryta valdžia buvo padariusi “taikos ir 
draugingumo sutartį” su Rusija, Ta sutartis buvo abie
jų pusių ratifikuota, ir abi pusės buvo apsikeitusibs pa
siuntiniais. Kai į Tiflisą atvyko Maskvos pasiuntinys, 
tai jisai, sovietų vyriausybės vardu, sveikino laisvą 
Gruzijos respubliką ir reiškė vilti, kad santykiai tarpe 
tų dvejų valstybų busią kuogeriausi.

Bet už keleto savaičių po to sovietų raudonoji ar
mija įsilaužė į Gruziją ir pradėjo karą!

Gruzijos kariuomenė tuo metu, kai šiai Kaukazo 
respubliką užpuolė 200,000 Maskvos raudonarmiečių, 
buvo sukoncentruota priešingoje krašto pusėje, ties 
Turkijos siena, nes turkų diktatorius, Mustafa Kernai 
Paša, kėšū$osi atplėšti dalį Gruzijos teritorijos. Šitaip 
iš pasaių užkropta, Gruzija, žinoma, negalėjo atremti 
milžiniškas Maskvos plėšikų gaujas ir buvo užkariauta. 
Jos valdžia turėjo bėgti į užsienį, ir tą šalį dabar) valdo, 
su pagelba armijos ir Čekos, sovietų Rūsijos diktatoriai,

Bot tų diktatorių čebatiaižiai ir apmokami agentai, 
komunistai, kalba apie “pavergtų tautų laisvę” ir kėlia 
protestus prieš Anglijos MacDonaldą! Nė pas jėzuitus 
nerasite didesnės veidmainybės.

VERTAS DĖMESIO SUMANYMAS

P-as P. Mikolainis vakar “Naujienose” iškėlė su
manymą, kad amerikiečiai, užuot bandę atgaivinti Tė
vynės Mylėtojų Draugystę, susidėtų su Lietuvos “Kul
tūra”. Jisai sako:

“ ‘Kultūroje’ bendradarbiauja virš 30 inteli
gentų — profesorių, daktarų, docentų ir šiaip 
mokslo vyrų, kurie ‘Kultūroje’ rašo apie kapitaliz
mą, socializmą, demokratiją, fašizmą, bolševizmą, 
komunizmą, evoliuciją, revoliuciją, progresą, fiziką, 
techniką, astronomiją, chemiją, zoologiją, botaniką, 
matematiką, politiku, tikybas ir kitus reikalus, taip 
kad skaitytojai per metus gauna apie 700 puslapių 
didelio formato gausiai iliustruotą knygą (64 pos
lapių kas mėnuo). v

“Amerikiečiai taip įvairų žurnalą niekad neiš
leis.

“Taigi susidėję su ‘Kultūra’ daug apsišviesitne 
patys, kaipo ir kitus apšviesime; perduodami 
(jiems) perskaitytus numerius. Priegtam padidin
simu ‘Kultūros’ materiates

Vai. liaudininkų 1 dienraštis, 
“L. žinios”, dėjo kiekvienam 
savo numeryje gegužės men. 
pradžioje atsišaukimą per visų 
pirmą puslapį: “Ruoškimės ge
gužės 15 d. minėti Steigiamojo 
Seimo 10z m. sukaktuves.”

A menkoje tokią agitacijų ve- 
tiktai “Naujienos”.

Antra, nė vieno žodžio Van- 
dervelde’o straipsnyje nėra apie 
tai. ką socialistai darysiu 
jame ateinančiame kare”, 
čia, yra 
“Laisvės” 
socialistai 
si kardo

da-
so-

ko-

dė

MELAGIAI

lyse 
listų 
mot

“Laisve” kalba apie socialis
to Vandervelde’o straipsnį, ku
lis 'tilpo gegužės 17 d. New 
Yorko socialistų savaitraštyje 
“The New Leader”.

To straipsnio autorius, prof. 
Em. Vandervelde, yra Belgijos 
socialistų vadas ir Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo pir
mininkas. Brooklyniškis kom- 
organas paduoda iš jo rašto,ši
tokia citatą:

“Beveik visose Europos ša
po karo Darbo ir Socia- 
Partijos — ypač kuo

jų rankose būna val- 
—=• turi varyti politiką

konservacijos (tai yra lig
šiolines tvarkos palaikymo), 
o buržuazinės partijos turi 
varyti politiką reformų.”
“Laisvė” tečiaus nepasako, 

kad šitie žodžiai yra ne paties 
Vandervelde’o, bet kito asmens, 
būtent, buržuazinio politiko 
Henri de Man’o, kurį Vander
velde cituoja. Pakartodamas sa
vo straipsnyje tuos de Man’o 
žodžius, autorius pastebi, kad 
jie yra “paradoksališki”, t. y. 
kad juos nereikia suprasti tie
sioginėje prasmėje.

Kokią gi “konservacijos poli
tika” turi omėneje pats Van
dervelde. minėdamas tą de 
Man’o pareiškimą? Jisai apibu
dino ją labai aiškiai tam pa
čiam paragrafe, iš kurio paim
ta aukščiaus paduotoji citata. 
V andervelde sako:

“...Kuomet gi, aplinkybių 
spaudžiami, socialistai būna 
priversti dalyvauti valdžioje, 
tikslu apginti respublikos Įs
taigas, užkirsti kelią fašistų 
Užmačioms arba neprileisti 
prie valiutos arba finansų 
katastrofos, tai jiems tenka 
net dar labiau skaitytis su 
buržuazijos jėgomis, kurios 
ne visos būna opozicijoje.” 
Tai ve apia kokią “konserva

cijos” politiką čia eina kalba: 
apie išlaikymą respublikos įs
taigų, kuomet grasina pavojus 
iš monarchistų pusės, apie de
mokratinės- tvarkos apgynimą 
nuo Leistų pasikėsinimų ir 
apie išgelbėjimą krašto nuo .pi
niginės arba finansinės kata
strofos. Tuo 
sakoj a, kad 
na palaikyt

jėgas, prisidėsime prie Irę”.

gi tarpu “L.” pa- 
Vandervelde ragi- 
kapitalistinę tvar-

“Laisvės” “kriti-štai kitas 
kos” pavyzdys. Ji rašo:

“Socialistai yra pasirengę 
būt savo imperialistų ricie- 
riais ir naujame, ateinančia
me kare, nes kaip Vander- 
velde persergsti: ‘paskutinis 
karas yra nepraėjęs, bet sto
vi mums priešakyje.’ Jie jau
čiasi tinkamiatisi kardo nešė
jai ir prieš Sovietų Respub
liką.”
Nieko panašaus Vandervelde’o 

straipsnyje nėra. Socialistinio 
Internacionalo pirmininkas ne 
persergsti, kad karas stovi 
mums priešakyje, bet pažymi, 
cad didžiosios valstybės, kurios 
□asirašė Kelloggo “amžinos tai
gos” paktą, netiki, jogei 1914- 
18 metų ikaras buvo paskutinis 
<aras, nes Londone, jurų gink- 
uotūs apribavimo konferenci

joje, jos nutarė “humanizuot 
subinarinų vartojimo būdą ka-

nau- 
Tre- 

tiesiog begėdiškas 
prasimanymas, kad 
jaučiąsi. “tinkamiau- 
nešėjai” prieš sovie-

tus. Socialistų Internacionalas, 
khrio priešakyje stovi Vander
velde, nesiliauja kėlęs balsą 
prieš visokius sumanymus 
ryti ginkluotą inlervėųciją 
vietų Rusijoje.

Taigi ar gražu Brooklyno
munistų organui ši'taip per akis 
meluoti? Juk kiekvienas 'gali 
paimti tą “The New Leader” 
numerį, kuriamo, tilpo Vander- 
velde’o straipsnis, ir pastebėt, 
kaip “Laisvė” apgaudinėja sa
vo skaitytojas.

Andrejs Upits

V aivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Urnai sudardėjo fortepijonas.

Traškantieji garsai šokinėjo 
sienomis ir lubomis. Skambin
toja' mušė lyg pasiutusi, vis 
smarkiau, vis smarkiau.

Kai muzikos dundesys pasie
kė aukščiausiojo laipsnio, pro
žektoriaus šviesos ruožan stai-

gerėjimą, palinkėti laimę. Už
kaitę veidai, žibančios akys, 
šlamantis kvėpavimas. Ūžesys 
ir stumdymasis lyg karčiamoje.

ga įšoko du šokėjai, žiūrovams 
susidarė* įspūdis, kad jie iššoko 
iš sienos arba' čia pat iš sėdin
čiųjų eilių. Bet tikrumoje jie 
išbėgo iš tamsaus koridoriaus 
pro iš anksto paruoštąjį plyšį.

Pirmuoju akimirksniu ji aud
ringai sukėsi, tai kiekvienas at
skirai, tai vienas aplinkui kito. 
Buvo 
čiosios 
mingai 
lankai.

pa-

nu-

plačiu 
ir skrybėlė 
buvo Kres- 

šoko ponios 
ir iškombi- 

balėto
keitėsi su 

triukais ir 
ekstravagantišku-

tiktai trumpesnius 
nugaro-

įmatomos tiktai virpan- 
kojos ir rankos ir rit- 
gulantieji ir kylantieji 

Bet kiek nusileidus
smarkiesiems taktams visi 
žino. Toji juodais rūbeliais, 
sa, nuogomis rankomis ir 
ga'ra buvo ponia Sluoka. O
sai — toreodoro rūbuose, trum
pomis kelinaitemis, siaurai ap- 
čiauptomis kojinėmis, 
aksominiu švarku 
ant galvos — toji 
linių Dzintra. Jos 
Sluokos sugalvotų
nuotą šokį, žinomųjų 
veikalų vietos ten 
nematytais ritmo 
plastiškais
mais. Pastoralė ir kankana, 
mirštančioji gulbė ir apašų šo
kis. Šokėjos čia susikabino lyg' 
kovai, ten išskėstomis ranko
mis susiglobė erotiškiems gla
monėjimams. Tada vėl išsiskyrė 
ir vaikėsi, prie ko pasikeičiant 
viena viliojančiai ir erzinančiai 
rangėsi, o kita' vis augančia 
aistra stengėsi ją pagriebti 
piktomis rankomis.

Vyrų rankos instinktyviai iš
sitiesė. Nuužė plojimų viesulą 
—■ lyg iš vienų delnų. Bet ta
da atūžė dar dvi Spruksti- 
nių Lase ir Vaida'. Tos turėjo 
tokius pat rubus, kaip ir ponia 
Sluoka
ir labiau iškirptomis 
mis. Prasidėjo išnaujo pirmykš
tis verpetas, tik labiau kompli
kuotas ir labiau akinantis. Nu
rimo ir susisukę iš naujo. Aki
mirksniui tai atrodė lyg gie- 
dinčių vienuolių procesija pro 
kryžių pakelyje. Bet tuojaus tai 
vėl buv^ raganų šokis Valpur- 
gijaus nakty. Basosios kojos 
virpėjo lyg žalčiai. Nuogosios 
rankos lankstėsi ir išraugė lyg 
raudonos liepsnos. Dabar tai 
toreodoras vis buvo centre, su
silaikantis ir šaltas, o jį iš vi
sų pusių supu pašėlusios raga
nos,

žiūrovai sulaikė kvapą. Tik 
šokėjų kojų pėdai takte minkš
tai poškėjo ant parketo. Skam
bintoja prie fortepijono lyg su
sikaupė paskutines jėgas. Po
nia Sluoka nuvirto atgal — tie
siog į rankas toreodorlii. Liku
sios dvi atsimušė ir pasiliko 
sustingusiomis, aukštyn išties
tomis rankomis. Bet ponia Sluo
ka gugėjo išspaustais keliais, 
gulsčiai ištiestu liemeniu ant 
toreodoro rankos, atmesta gal
va ir aukštai'iškelta krutini.

Robertas buvo savo jaunąją 
žmoną taip sugniaužęs, kad to
ji jau nebegalėjo atgauti kva
pą. Karštas dūsavimas svilino

ko savo abiem rankom vyro 
ranką. * ‘

“Ar tu pasiutai!.. Kam tu 
čia taip smaugi?.”

Bet jis nei nesiklausė. Pašo
kęs, lyg pašėlęs ėmė ploti kar
tu su kitais ir šaukti bravo.

Sale vėl nušvito žiburiais. Vi
sas pulkas apspito šokėjas — 
paspaUsti ranką, išreikšti pasi-

Jaunoji ponia, trukčiodama 
pečiais ir raukydama nosį kaž
ką šnibždėjo motinai. Rober
tas to nepaisė. Kiaurai per su
sirinkusiuosius' jis skverbėsi į 
ponią Sluokų. Toji vis dar sto
vėjo atsirėmusi į savo toreado
rą, truputi suprakaitavusi, už
kaitusi. Robertas nusitvėrė ją 
už rankos.

“Puiku!.. Stebuklinga!., 
sta — genijus!...”

Ji truputį pakėlė savo 
tinguosius vokus ir kiek 
vomis
berto link.
tuojaus palenkė galvą. Bot jos 

atsakymas į rankos paspaudi
mą įlyjo Robertui 
verdantis lašas.

Jis nei nejuto, 
i

trauko ųž .panko vės. 
tik tuomet,
Škerbeliu jį atskyrė nuo ponios 
Sluokos. Tai buvo Dzintar- 
ni'cks, kokia tai kvaila ir sumi
šusią išvaizda. Lyg- ko išsigan
dęs, lyg kuo prasikaltęs.

“Pone Nelke... pone Nelke...

Tam-

klas- 
krei- 

akimis žvilgterėjo Ro- 
Nusišypsojo ir vėl

delna'n lyg;

Alsi žiu rojo 
kai prabaščius su

Robertas instinktyviai išsinė 
n3 iš minios vis žvilgterėdamas 
atgal kur protarpiai pamirgėjo 
ponios Sluokos šviesioji galva. 
Velnias, ne moteris!.. Ragana!..

Tik tuomet pastebėjo priešais 
einanti sekretorių.

“Ką Tamstai reikia? Ko 
Tamsta nori?”

“Vieną žodį... Jis prašo...”
Robertas sustojo koridoriaus 

duryse.
“Kokis jis? Ar ton yra kas? 

Kam Tamsta leidi — šį vaka
rą ?”

pcckclis Tamsia,
Aš* šįvakar nelu- 

užsiiminėti kokieįhs
Teįu jam vir-

“Tai ne aš lur būt koki 
nors iš tų svetimųjų tarnai
čių. Aš jam sakiau, kad atei
ti rytoj... Neina laukan. Jam 
Jbutinai šįvakar...”

“Na, ir 
Dzintarniek. 
riu laiko
lai elgetomis., 
tavoje paduoda ką nors.”

Bet Dzintarnit'kš bevilčiai vėl 
sugriebė jam už rankos.

Pasižiūrėjęs į sekretoriaus 
sujaudintą veidų, jis truktelė
jo pečiais, žvilgterėjo atgal ir 
skubiai žingsniais įėjo svečių 
kambarin.

žmogus maždaug jo ūgio. 
Susivėlusi barzdelė, trumpai 
apkirpti plaukai. Nudilęs švar
kelis, kelnes ant kelių net lyg 
užlopytos. Stovėjo vidury kam
bario, skrybėlę rankose sukineA 
itaąias ir nedrąsiai pažvelgė 
Roberlan. Atrodė lyg kur ma
tytas. Bet kas gi gali prisimin
ti visus, kur kadaise matyti. 
Nepadoriai lendąs — tas jis bu
vo. /

“Na? ko 'tamsta nori? Aš 
neturiu laiko.”

Tas momentui pasiliko vie
toje. 'Tad nelauk lai smarkia pa
žengė žingsnį pirmyn, atmetė

!; o-

Deadvvood, S. D. — Richard Clark 
mirė turėdamas 83 metus amžiaus.

populiariškų vakarų
i

(Deadwood Diek), kuris 
Jis buvo vienas labiausiai 
pionierius.

pažvčlg.edū, visai begėdiškai 
jam akysna. Ir xar 1 
buvo šypsena — loki plokšta 
ir gelsva — kuri ten nusiran- 
gė palei lupas. T'uoj/u.s jos ir 
prasivėrė. Lyg su ironija xy- 
rūkas nusilenkė.

“Robertas Nelke.”
‘ Rota las išsitiesė įvertinda
mas padėti.

“Taigi, aš lai esu.”

lėtais pirštais bandytų užspau-

aš lai esu!”

nesu- 
pirmyn, lyg 

nebūtų gcrr:

Robertas nugirdo, bet 
[.ra to. Pasilenkė 
tas ten priešai, 
rma tomas. Tada ♦

“Ir... Tamsta... RoL*ertas 
Neikė?”...

Tas šįkart neatsakė, arba ne
įstengė atsakyti. Išlengvo pa
kelė akys į savo antrininką. 
O lada jose sužibėjo loki ne
žmoniška neapykanta, pasi
bjaurėjimas ir grasinimas, kad 
Robertas piasitrauke iki stalui. 
Bei tada pamažu grįžo nujau
timas ir vidujine lygsvara — 
kaip ^kiekvienam, kuomet jo 
gybyvū pavojuje.

“O ko Tamsta čia ieškai ?”
“To paties aš norėjau Tam- /štai klausti.”

glušomis
hm na
b* staiga lyg 
s.iis nubėgo iš 
są kūną. Lyg

ą. Bei tas stovėjo 
akimis, pračiaupta 
lyg užhipnotizuotas.

smegenų per vi- 
kas nors dviem

Buvo girdeli, kad Dzintar- 
nieks giliai atgavo kvapą. Ro
bertas buvo jau visai susi val
di:; s. Ranka vėl įkabinta į lie
menės iškarpa.

(Bus daugiau)

LIETIMU 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

departamentas mie- 
prisiruošti jūsų be

Central^&^Bank
ATRUSTCOMRANY 

1110 West3Stl> Street 
AStateĮtank * * * * AClcarii^HouKBaak

Ar jus ruošiatės kelionei 
savo tėvynėn?

TŪKSTANČIAI teiraujasi apie lai
vus ir išplaukimų dienas ruošda

mies prie senai pageidautų atostogų 
savo tėviškėje.

Musų kelionių 
lai pagelbės jums 
lionei.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 6-to apskri
čio suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje O-to apskričio suvažiavi
mas Įvyks sekmadienį, gegužes 
25 dienų, 1 valandų po pietų, 
adresu 3707 Deodor Street, In
diana Harbor, Ind.

Šis suvažiavimas yra vienas 
iš svarbiausių, nes turime tin
kamai prisirengti prie S. L. A. 
seimo šių vasara, taipgi paren
gimų seimui, būtent, bari kieto, 
koncerto, įšok i ų ir išvažiavi
mo.

Visi delegatai prašomi suva
žiuoti prie 63-čios ir South Palik' 
avenue, lies White City —- ne 
vėliau, kaip 11 valanda ryte. 
Iš čia visi važiuosime kartu Į 
Indiana Harbor.

z'Geo. J. Stungis, pirm.
J. Vaišvila, sek r.

tenka savo sunkiai uždirbto tur
to. »

Kad išvengti šitos skaudžios 
nelaimės, reikia savo turtą ir 
net gyvastį apdrausti pilnai at- 
sakomingose apdriaudos 'kom
panijose.

Naujienos, matydamos, kad 
šitas reikalas yra labai svarbus, 
nutarė ateiti žmonėms į pa,gei
bų, įvesdamas Apd raudos sky
rių. Naujienos jums patarnaus 
apdrausdamos puo ugnies jū
sų namus, rakandus ir kitokį 
turtų. Apdraus automobilių nuo 
ugnies, pavogimo ir kitokių ne
laimių. Apdraus taipgi ir jūsų 
gyvastį pigiau ir geriau, nei 
kas kitas lai padaro, todėl kad 
Naujienos turi padariusios su
tartį su geniausiomis šios ša
lies kompanijomis.

Del jūsų parankamo telefo- 
nuokite Naujienoms — Itoose- 
velt 8500 arba praneškite atvi
rute. Naujienų atstovas atsi
lankys ir suteiks jums visas 
informacijas veltui.

Darykite tatai šiandie, ncati- 
dėliokite iki ryt dienos, nes ne
laimė bile valandų gali jus at
lankyti.

Purk darže, prie Tautišku ka
pinių. Kadangi dabar yra be
darbė, tai Draugija nutarė su
teikti savo nariams įžangos ti- 
kietus į pikniką veltui. Ir jei 
;;asitaikys graži diena, tai Įriera 
abejonės, kad piknikas bus sėk
mingas, nes prie Draugijoj 
klauso apie astuoni šimtą 
rių. Taipgi galima tikėtis, 
atsilankys nemažas skaičiuj 
čių. X.

pątalnįiiijnų šio pąi’eiškimo.
L. T. K. 0^‘nyčios klebonhs1 
kuri. Linkus ir Komitetas.

Šie vaistai kasdie įsigy
ja naujus draugus

pri

kve

Vaistai, kurie atlaike daugiau kaip 
40 metų bandymų, turi turėti , savy 
vertę. Tokie vaistai yra Nuga-Tone, 
kurių išdirbėjai nuolatos skelbiasi 
šiame laikraštyje ir skelbia sveikatą 
ir stiprumų silpniems ir liguistiems.

Nuga-Tone atlieka pastebėtiną 
darbą iv kasike.’ teigiju' 
gų.. • Jie pŲnubda naują |šneką n’ jė
gą paginusiems ir ' silpniems ir 
tiems jaunesniems, kurie yra silpni 
ir nusikamayę. Tūkstančiai musų 
vientaučiu galį paliudyti šių Maistų 
ddžiąją. vertę -n sugrąžinime Papra
sto apetito, nuc'aię.llme virškinimo 
pakrikimų, sustiprinime silpnų ner
vų ir muškiilų ir atsteigime poilsįn- 
go miego. Skaitytojai, kurie nėra 
geriausios sveikatos, turėtų nepra
leisti sveikata teikiančių Nuga-Tonę, 
kuriuos galima gauti kiekvienoje 
aptiekoje.

an

į®

Ypatiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ
PRJSIjDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 

kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 
mirties sukaktuvių

D. L. K. VYTAUTO
Išplaukiant

Atsakymas n visiefkis
W m TT v I ;

L. T. K. Bažnyči 
šmeižikams i

Jųn kelis kartus tūlas Zjiiibk 
ir kiti “Niau j ienose” bandė sklis
ti musų klebonui ir tautiškai 
■bažnyčiai, prasimanydami vi
sokių nebūtų daiktų. Mums gin
čytis nėra išrokavinio. Mes vi
siems geros valios lietuviams 
šiuomi pasakome, kad Zulink 
nėra musų .parapijos kunigas, 
jokių -teisių musų parapijoj ne-’ 
turi ir neturės.

L. 'I\ K. Bažnyčia gyvuoja 
kaip ir gyvavusi ir joki kur
stymai

Apsidrauskite nuo 
nelaimės North Side

jos 
Ačiū

darbuotei nepa- 
‘Nau j ienoms” už

-
Holland America Linijos

veliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko

Nužeminta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelionė ir 
malinus patarnavimas. Tiesioginis gelžkclių susisiekimas i 
Klaipėdą per -RottcMainią.

iriformaciijų alsiklauskit įms Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Asociacijoj; nąrius
MISS J. LEONĄ 1TE, “Amerikos Lietuvio” Ag.,

14 Vepion St., Worcėster, Masą.
J. AMBRAZIEJUS, 11>8 Grano sį., Brooklyn, N. Y.
“VIENYBE”, 193 Grąnd Št.. Brooklyn, N. Y.
J. VAŠIU AUŠR AS, 81 I Bank St., Waterbury, Conn.
A. S, TREČIOKAS, 197 Adams St., Nev/ark, N. J.
J. SEKYS, 226 Park St., HftrtJoM, Conn.
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chicągo, Tll.
A. VELECK1Š, f)02 fcouth Avė;, Bridgeport, Conh, 
r. BALTUTIS, 3327 So. Halsted St., Cbicagd, III.
“DIRVĄ”, 6820
K. MAKAREVl 
K. VAIŠNORA, 
J. 
P. 
J.
J.

Mes visi dažnai skaitome į- 
v?irias žinias laikraščiuose apie 
įvykstančias žmonėms nelaimes, 
kaip tai, sudegimų jų namų, 
rakandų, drabužių ir automo
bilių. Taipjau skaitome apie iš
vogimų daugelio jiems reika
lingų; jų mėgiamų ir brangių 
daiktų.

Šitokios skaudžios nelaimės 
žmones ištinka todėl, kad jie 
palys nesirūpina savo bran
gaus turto likimu. Daugelis 
žmonių laiko savo namus, ra
kandus, dr bužius ir automo- 
b'lius visai neapdraustus nuo 
ugnies, Ipavogimo arba kito
kių nelaimių. Del tokio neat
sargumo ir apsileidimo daugelį 
svkių tie nelaimingi žmonės tu
ri skaudžiai nukentėti, kuomet 
juos ištinka nelaimė ir jie nb-

O’iicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. susirinkimas ir Piknikas

Antradienį, gegužes 13 d., 
Masonic Temple svetainėj, Chi
cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos turejoi susi
rinkimų. šiame Draugijos susi
rinkime priimti nauji nariai, 
taipgi padavė keli kandidatai 
aplikacijas.

Šiuo laiku Draugijoj randa
si penki ligoniai. Kaip Drau
gijos Dr. S. Biežis savo raporte 
pranešė, visi jie yra teisingai 
sergantys, bet nekuriu baigia 
pasveikti ir turės tuoj atsimal- 
dauti.

Svarbesni apkalbėjimai šia
me susirinkime buvo tai pri
sirengimas prie pikniko, kuris 
Įvyks gegužės 25 d., Justice

Turkiškos, Rusiškos 
Sulftirines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Trcatmentai visokių ligų, reuma

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

Mineralines, 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. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552
*"" . ................. . 1 i .... , niiZ—................ ..

VYRAI IR MOTERYS
Bukit Gražiai Apsirengė

F. MICKAS

Mes siuvam siutus ir kautus vyrams: 
puikiai, stipriai, iš geriausio ir naujau
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi 
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
bus pigiai.

Dabar taipgi siuvam dreses ir kautus 
moterims naujausių stylių. Musų kostu- 
meriai visuomet yra užganėdinti.

Taipgi valome, prosįname ir taisome 
visokius rubus( greitai ir atsakančiai.

Malonėkite atsilankyti pas mus, tikriname, kad busite 
užganėdinti musų patarnavimu.

F.MICKAS
4146 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9832
B■■ra»•rararam■■■■MMRnraDMI

AAU.ŠKAS, 8
P1ČIOKAS, 197 Adams, St., Mev/ark, m. j.
S, 226 Park St', Hftrtfo*rd, Conn.
CNOS”, 1739 So. Halsted St., Chicągo, Iii. 

502 fcouth Avė;, Bridgeport, Conh,

Supdrior Avė., tleveland, ObitL
MUS, 95 Liberty St., Ansortia, Conn.
Frąnklin Savlngh &-Tnist Co., Pittsburgh, Pa.

J. URBSZO. 187 Oak St., Lavvrenęe. Mass.
24th .'St., Detroit, Mich.

! vVelšt Lėng St., DuBois, Pa.
Paulina St., Chicago. IH.
. š?55 Šri. Halsted St.. ChjHgo. UI.

" Carson St., Pittbrirgh, Pa.

MOLI Su 1730 -t-
G. BOGDEN, 322 
ZOLP, 4559 So.
M. STULPINAS, . 
VARAšTtJS, S. 12 & C

“TARPININKO” Arfejitura, jA. Kupstas.
322 W. lfroaav$y, So. Boston, Mass.-

MISS J. RODIS (įtariktytč)./50 SterlinR SL. Worcester, Mass.
N. GENPROhlUS, 305, )J|roadway. So. Boston, Mass.
J. KAŽBMEKAS.i 793-/97 Bank St.. Waterburv. Conn.
P. BARTKEVIČIŲ^ (178, Nį Main St., Montello. Mass,
K. SIDABRAS, 815 Cambridge SL. Cambridge, Mass.
.1. VITKAUSKAS, Rich’rnond Tnist Co..

270T E., AHeghėny Ave^, Philadclphią, l’a.
MATAS BIEKŠA, “Sandams” Ag. vedėjas,

373 Kenšingtbn: Aveų RoSeland," Chica’go, 111.

■■■■■■ii* i, ■■■> 1 i u r • ’ —•-------------------------------- -

| Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone ..smilčių ir cementą dėl beismento 
ar žalygatvio, arba mes galime ''parūpinti plasterį ir kalkes dėl 

sienų. Mes taipgi aprokuojame’ visą darbą. 
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0.
14th Street & Western Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ona Vilkiute
(Keletas pastabų apie ją ir jos 

koncertų)

Worsted Siutai
dėl

Vasaros Dėvėjimo
Vienos ar dviejų eilių siutai iš vvorsteds ir 
serges puikiausios kokybes, kokių' tik par
davinėta už mažiau kaip $50... audeklai, 
kuriais jus galite pasitikėti, kad jie laikys 
savo formų ir ilgai devėsis. Betgi jie sto
rumu yra užtektinai lengvus, kad suteikti 
jums vešų komfortą, visą, vasarą.

Šie siutai yra rūpestingai pasiūti musų 
pačių dirbtuvėse geriausia išlavintų adatos 
darbininkų, kurių didžiausias troškimas 
yra jus patenkinti, kadangi jie yra dali- 
ninkai-savininkąi šio biznio.
Nežiūrint ar jus esate augštas, ar žemas, 
lieknas ar storas, mes galime pritaikinti 
jums iš plataus pasirinkimo naujausių pat- 
ternų ii- spalvų. Čia jus rasite kaip tik 
tokius drabužius, kokių jus pageidaujate 
Decoration Dienos išvažiavimui sekamų 
savaitę.

Tiesiai jums iš musų dirbtuvės 
...Nėra tarpininkų pelnų.

EXTRA KELINĖS
$2.50 - $3.00 - $4.00 - $6.00

Kelinės dėl darbo, ar žaidimo, ir dėl išeigos... 
šimtai puikiausių audeklų kiekvienos pagei
daujamos spalvos ir rašto.

Kad autoriai tų dainų, kurių 
•paslėptą turinį savo jauslumu 
ir turtingu bei lanksčiu balsu 
oerdavė musų dainininke Ona 
Vilkiute, butų sėdėję Lietuvių 
Auditorijoj pereitą trečiadieni 
jie be abejo butų bėgę scenon 
išbučiuoti artistę.

Ona Vilkiute tai nebe mo
kine bailiai kartojanti s-avo pro- 

fciorių lekcijas, kupina abejo
nių ar kartais ji kur nekly
sta, kokių mums tekdavo gir
dėti lietuvių scenoje. Ji yra 
pilna artistė su visai nepriklau
soma idividualybe. Ji liuosai su 
puikiu i pasitikėjimu savim val
do savo balsą, ji giliai supran
ta išreikštinas melodijų švelny- 
bes ir ji taip savotiškai gra
žiai išreiškia jas, kaip mums 
dar neteko girdėti iš lietuvai
čių dainininkių. Jeigu jai ko trū
ksta, tai tik gal materialių iš
galių mesti stenografės darbą 
ir pilnai pasišvęsti savo numylė
tai dailei.

Kad galima butų tąip rašyti, 
kaip Ona dainuoja, gal iš ypa
tingos, žodžių moduliacijos skai
tytojams -butų pajaučiamas ža
vėjimas. Bet plunksna yra be- 
jiegė išreikšti balso dailės ypa
tybes. Tat turime pasitenkin
ti mažai ką išreiškiančiais api
budinimais ir pažymėjimu i- 
spudžių.

Savo dainavimu Ona moka 
išsyk paniaikinti jautimą realy
bės, ir, tikrųjų artistų pobūdžiu, 
nubloškia raus įsavo nemateria- 
lėn sritin, kur tik balsai alp
sta, kugžda, banguoja ir siau
bia, kur juokas ir verksmas 
ypatingai skamba, kur širdis 
i širdį kalba pasakišku bildu. 
Ji visa gyvena dainoje, mes jau
čiame. tą iš kiekvieno jos bal
so, iš jos alsavimų, iš jos pa
sijudinimų,, irsti malonumu pa
siduodame jos burtams.

Taip, ištiktųjų, Ona yra gy
va, karšta, egzotiška. Tokia* ji 
yra dainoje. Toks jos ir dainų 
pasirinkimas ir dar labiau toks 
jos jų išreiškimas. Ji rodos 
mėgsta rusiškas ir ispaniškas 
dainas. Už tai turbut jos artiz- 
mas pasiekė' savo puikiausios 
išraiškos, kada ji dainavo — 
i k, ir kaip žavėtiniai ji dai
navo — “Estralita” (žvaigždu

tę), rodos ispanišką dainą.
Kaį kur Onos dainavime ga

lima buvo pastebėt man nesma
gių it diškos mokyklos žymių, 
o būtent, vietomis perdidelį ir 
visai nereikalingą balso forsa
vimą. 'Pečiaus Ona yra neabe
jotinai savystovė artistė ir sa
vo tolesniame besitobulinime 
mokės atsikratyti tokių sveti
mų intakų, kokios jai asme
niškai nebus patinkamos. Ji 
yra ir f.us savotiška artistiška 
individualybe.

Ona Vilkiute savo koncerto 
suteikė mums jausmą, koki žmo
nės tur būt turi netikėtai už
tikę neapsakomai bram-ų radi
ni. K. J.
i_________________________________________________

Specialistai gydyme chroniškų ir naujų U- 
IH). Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atmlan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ificgzamlnavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aA apsi- 
Inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaininavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT 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.

JIS IEŠKOJO TOKIO 
VAISTO PER METŲ 

METUS
“Pittsburgh, Pa., Mąręh 23. — Aš 
ieškojau vaisto prieš nervingumą ir 
nemiega per keletą metų. Malonu 
man neprašomam pareikšti, kad 

TltlNEKIO KARTUS VYNAS 
yra toks vaistas. A. H. Dehler”. šis 
įstabus viduriu tonikas laikys tvar
koj justi vidurius, kepenas. jusle ir 
pilvą. Bandyk. Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

KIEKVIENAS BIZNIO SIUTAS, 
TOPKAUTAS, GOLFO AR IŠEIGOS 
SIUTAS KIEKVIENOJ RICHMAN 
BROTHERS SANKROVOJ VISOSE 
JUNGT. VALSTIJOSE YRA UŽ 

VIENĄ IR TĄ PAČIĄ KAINA

THE RICHMAN BROTHERS CO.

6400 S. Halsted St,
4011 W. Madison St.
3220 Lincoln Avė.,

114 S. State St
U/ENNERSTEN
W W Vienatinis Moltas su Tikrais Apyniais jame!

DYKAI
šis gražus su išgaubto

mis lupomis vandens 
uzbonas

UZBONAS DYKAI 
su kiekvienom 2 blekinėm 

WENNERSTEN’S
Nereikia kuponų ar lebelių
— nieko nereikia rinkti ar 
taupinti. Nereikia laukti
— jus gausite sau uzbona 
kada pirkaite WENNER- 
STEN Moltą.
VIENATINIS MALT EXT- 
RACT TURINTIS SAVY 
TIKRUS APYNIUS'.
WENNERSTEN’S Malthop 
yra skirtingas nuo visu ki
tu. Jis yra padarytas pa
tentuotu procesu, kuriuo 
tikri apyniai įmaišomi kada 
moltas pilamas, j blekines 
Šis procesas suteikia pilna
apyniu skoni, daug geresni, 
negu kitu moltų. Užsisa
kykite dvi blekines šiandie
— gaukite sau uzbona — 
tada atidarykite blekinę ir 
pamatykite, pauostikite ir 
paragaukite tikrus apynius.

Del tu, kurie to pagei
dauja, * WENNERSTEN’S 
surado naują procesą Hop- 
Fląvored Malt pagerinto 
skonio — prilygsta tikrajam 
VVENNERSTĖN’S MALT
HOP. Tikri Apyniai sen
dinti Riebiame Molto.
JeŲu jūsų pardavėjas nega

li parūpinti, kreipkitės
HENNING VVENNERSTEN 

INCORPORATED 
2760 Archer Avė., Chicago, 

Tel.. Calumet 3536

Penktadienis, geg. 23, 1930
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Aplankykit savo gimtinę šia vasarą ir dalyvaukite Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 Metu Mirties

Minėjime
Amerikos Lietuviu Laivakorčių Agentų Asociacijos ir Brooklyno 

Lietuvių Tautininkų Kliubo

Didele Ekskursija į Lietuvą
Populiaru Puikiu Motoriniu Laivu

Statytu 1927 m... Įtalpos 18,000 tonų

Didžiausias Laivas Paskirtas Šiais Metais Plaukti į

IŠ NEW YORKO PENKTADIENY, BIRŽELIO 27 DIENA 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

(Pcįr Gothenburgą, Švediją) ,
SkersaiTAtlantiką, šiaurės Jurą ir Baltijos Jurą, Tuo pačiu dideliu vandenyno laivu, be persėdimo 

vienu keliu iki Klaipėdos, čia keleiviai bus iškelti į krantą.

Šioji Didelė Lietuvių Ekskursija vedama 
garbės vado, Mažosios Lietuvos Tėvo, 
MARTYNO JANKAUS.
Visiems žinomo ir mylimo kiekvieno lie
tuvio, kaipo užsitarnavusio už nenuils- 
tanti’ darbavimąsi Lietuvių Tautai. Bus 
lydimas Lietuvos Šaulių Sąjungos spau
dos atstovo p. J. V. Adomaičio ir Švedų 
Amerikos Linijos atstovo Kaune, p. K. 
Puodžio. Šie vedėjai visu keliu iš New 
Yorko į Klaipėdą dalyvaus keleivių 
tarpe.

Vėlesni išplaukimai* iš New Yorko:
Laivas

Drottningholm Liepos 16, Rugp. 23, Rūgs. 20, Spalio 18
Gripsholm ...... Rugp. 9, Rūgs. 6, Spal. 4, Lapkr. 1
Kungshtflm .... Rugp. 16, Rūgs. 13, Spal. 11, Lapkr. 8

Laivakorčių kainos iš New Yorko (ar Bostono) į Klaipėdą:
Trečia klase į ten $107; ten ir atgal $181 
Antra klase (Cabin) į kiekvieną pusę $152.50

Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti, ir tt. kreipkitės j arčiaus} švedų Amerikos 
Linijos agentą, arba bet kurį musų Linijos ofisą.

VIETAS GERIAUSIA UŽSISAKYTI DAGAR PAS SEKANČIUS AGENTUS:
J. AMBRAZIEJUS,

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“VIENYBĖ”,

J93 Grand St., Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St., Waterbury, Conn.
A. S. TREČIOKAS,

197 Adams St., Nevvark, N. J.
J SEKYS

226 Park St., Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS”,

. 1739 S. Halsted St., Chicago, II.
A. VELEČKIS,

502 South Avė., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS,

3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,

6820 Superior Avė., Cleveland, O.
K. MAKAREVIČ1US,

95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA,

Franklin Savings ir Trust Co., Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS.

187 Oak St., Lawrence, Mass.
P. MOLIS,

1730 — 24th St.. Detroit, Mich.

MISS J. LEONAITĖ, “Am. Liet.” Ag.,
14 Vernon St., Warcester, Mass.

J. G. BOGDEN,
322 W. Long St., Du Bois, Pa.

J. ZOLP,
4559 S. Paulina St., Chicago, III.

V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III.

A. VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittburgh, Pa. 

“TARPININKO” AGENTŪRA, A. Kupstas, 
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., VVorcester, Mass.

N. GENDROLIUS, z
395 Broadvvay, So. Boston, Mass.

K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Conn.

P. BARTKEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mast.

K. SIDABRAS,
875 Cambridge St., Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS, Rįcjunond Trust Co.,
2701 E. Alleghenv Avė., Philadelphia, Pa. 

MATAS BIEKŠA, “Sandaros” ag.-ved.,
373 Kensington Avė., Roseland, Chicago, III.

Swedish American line
21 State St., New Vark
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Curtis 
jis

idant gauti jiems val- 
konlraktų. Adv. Curtis, 
neišpildęs prižadų. Pats 
aiškina dalykų taip, kad 

ėmęs koutrp.ktorių bylas,
b?t savo įtaką nežadėjęs pa
naudoti ir nenaudojęs, idant 
kontiaktoriai gautų kontrak
tus.Vice-prezidento sūnūs 

turi trubeliij

ney duoda Yisu piliečių niionio-1 
nes kalbama klausime. Bet jis 
gin aiškiai parodo, kaip žiuri 
į blaivybės įstatymą, didžiuma 
balsavusiu lo laikraščio 
skelbtuose balsavimuose.

Gaisras gelžkelio 
kieme

pa

kurie Uhicagos kontrak-

vice-prezidento Curliso

Kai 
toriai 
stijų 
sūnų — Chicagos advokatą II r-
ry K. Curtisą. Jie kaltina, buk 
advokatas apsiėmęs jiems pa
tarnauti panaudodamas sjvo, 
kaip vice-prezidento sunaus,

Išpardavimas
Pranešu visiems lietuviams 

waukegaiuečiams ir taipgi vi
siems aplinkiniams, kad aš esu 
priverstas išparduoti savo krau
tuvu dėl sveikatos sumažėjimo. 
Tad dabar gera prbga įsigyti 
krautuvę geroj vietoj gerų 
žmonių tarpe ir apgyvento] per 
daug metų. Meldžiu atsilanky
ti ir datirsite. O 
chicagiečių įkyrėjo 
ir norėtų ramaus 
Tai tokiam kaip 
mano vieta.

kai kam iš 
didmiestis 
gyvenimo, 

sykis tiktų

UI.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

i ' ■* . ,
Akių Gydytojai A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Aver.ue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Darinėti Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų. G iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Nnmų telefonas. Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatheroiia

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

Kuone paskendo šeši
Penki vyrai ir viena mote

ris išvažiavo į ežerą pasiva
žinėti laiveliu. Jų laivelis ap
virto. Penki įsikabino laivelio, 
o šeštasis ėmė plaukti į kran
tų pagelbės ieškoti. Pagelba 
pribuvo laiku ir išgelbėjo plu- 
daruojanęius, nors jie buvo jau 
žymiai pavargę.

Laikė mergaitę silpna
pročiu namuose

Teisėjas David paliuosavo 
merginą Grace Molkentine iš 
įstaigos pamišėliu riki, kurioj ji 

■ šl.-avo (» metus. Mergaitę bu
vo pasiuntę į silpnapročių na
mus dėl to, kad ji nenorėjo 
’ankyti mokyklos. Teisėjas Da
vid pasakė rusti) pamokslą pa- 
siuntusiems ja ten.

Atėmė $3,080

Kilęs Niekei Plati* gelžkelio 
kieme gaisras (prie 92 gatvės 
ir Blackstone avė.) padarė nuo
stolių $20,000.

2,726 viety uždaryta
Ryšyje su palaikymu, blai

vytis-s įstatymo, nuo 1925 mė
lti iki pabaigos kovo mėnesio 
1930 metų, uždaryta 2,726 biz
nio vicčiii.

Automobiliams žino
tina

Motorists Association of Illi
nois. atidarė naują biurą turis
tams prie State ir Madišon gat
vių. čia bus teikiama visokios 
informacijos, reikalingos auto
mobilistams. Ofisas yra adresu 
7 West Madison st., kambarys 
1192.

\

Graborlai

Undertaking Co. 
p. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

CanaI 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių khrštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste., 
Prirengia teisingai akinius. Visuosė 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i 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—-

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

slaptis ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas rcctal

Dr. J. W. Beaudette

Teatruose

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

jog 
jos

Ofiao Telnfona* Vlrriofa 0080 
Rm. Tel Vau Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRDRGA'S

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. NedUlom nuo 10 iki 12 din-Į ■a. Namų ofina^ North 8ide 

3413 Franklin Blvd.
Valandof 8:30 Iki 41:30 vakaro

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 do piat
Telefonas CanaI 0464

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South Wcstern Avcnso

Tel. lafayette 4146
VALANDOS:

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

Dabar aš darau 
Viską parduodu 
Daug itavoro parduodu pigiau, 
negu mokėjau.

Tavorų turiu dėl moterų, j 
merginų ir vaikinų — šiušių, 
pančekų. dresių, adatinių ir vir
šutinių ir kitokių visokių daik
tų visiems gyvenime reikalin
gų.' Vyrams kelnių, marški-' 
nių, šiušių. Negaliu visko, ką 
turiu išpasakoti, 
j u tą, kad viską 
paprastai pigiai.

Visą krautuvę
visai žemą kainą.

Ateikite ir pamatysite, kad 
dabar pas mus pirkdami sučū- Į 
dysite du pinigu. Ateikite vie
tiniai ir iš apylinkių.

Keturi banditai padare hold- 
apą soft drinks parlorc, 
Su 9.398 Kreitor avė. 
rio savininko,išpardavimą

labai pigiai, atėmė $1,280
ątėme $1,800. 
imli iš banko 
darbininkams, 
’inkes dirbtuvėse.

adre- 
Iš parlo- 

Joseph Gan, jie 
o iš bartenderip 
Pinigai buvo iš- 
išm uiyti čekius 
kurie dilba apie-

^Probišenai” veikia
Probišenai padarė kratą 

krautuvėje. 
Jie konl'is- 

parduodu ne- i;avo malto ir kitokių reikme
nų alui padaryti vertės $20,000.

parduočiau už i

Illinois prieš blaivybę
Laikraščio “Litanary Digest 

^skelbtuose balsavimuose (k

J. MATULĖNAS
kie rezultatai Illinois valstijoj: 
k’iUatmesti blaivybės įstaty
mų paduota 117,517;

906 - 8 Lincoln St 
Waukegan, III.

gegužes 23 dieną bus rodoma 
paveikslas “Divorccc’1, kuria
me svarbiausiąja rolę vaidina 
Noimi'i Shearer; scenos pro
dukcija; kitokie numeriai.

McVickers teatre šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Ali Quict on the \Veslern 
jb'ronl”; paveikslas padl.i rytas 
pagal siužetą garsiosios apysa
kos tuo pači iv vardu, kurią pa
rašė Erich Maria Remarque; 
vieną svarbiausių rolių vaidina 
pasižymėjęs darmų vaidinime 
’.ktorius Louis \Volheim; kito-* 
kie numeriai.

United Artisls teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis paveik- 
sla.s “One Romantic Nighl”; 
svarbiausiąją rolę jame vaidina 
Lillian Gish; kitokie numeriai.

Iioosevetl teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis pav 
las “Mammy”; svarbiąją rolę 
jame pildo paskilbęs akltorius 
ir dainininkas Al. Jolson; ki
tokie numeriai. .

Oricnlal teatre — pradedant 
<’> diena, vėl pasiro- 
Ąsh ir jo orkestrą; 
'bus rodoma “Young 
Manhattan’’; kitokie

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apė1* 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei

Dr. A. K. BLUMENTHAL

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher A ve.
Valandos: 2-—4 po piet 
Phone Lafayette 0093 .

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

• Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų lip'ų 

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

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

Advokatai

abejoji apie savo akis, eik pas

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

-----—O-

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

4740 Dorchestcr Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

L- SUGIS
ADVOKATAS 

'MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ry to

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
f i •

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama
3319 Auburn Avenue

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRLSTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis

’v5rs>-‘ Pritaikau Akinius
4650 South * Ashland Avenue 

Phone Boulevard 7878

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Asldand
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Rczidence Phone Hemlock

Avė
vakaro.
7691

CHICAGO. ILK

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

132 10. 49th et.

Telefonas
Cicero 8724

1646 W. 46tih St.
4 / !• •,1

Telefonas
Boulevard 5203

Lietuviai Gydytojai

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------

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Fast 1 ll-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

Phone Franklin 24G0
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. LDavMonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

R. A. VASALLE 
(VASILlkpStAS) 

ADVOKATAI
11 S. La Saliu Street, 

Room 1701 
Tcl. Randolph 0331.

Valandos nuo 9 rytu iki 5 vak.

3211 S. Halsted Street 
Tel. Victory 05G2 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Sųbatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčiof vDr. Samuel Kruchevskv persimainęs j

DR. S. K RUSE
DENTISTAS

1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė. 
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pūtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientu. Atsilanky- 
kit j mano ofisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo

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

Room 298
Tel. Franklin 4177 •.

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868^

balsavimasSuprantama,

Phone Boulevard 4139
Įvairus GydytojaiA.' MASALSKIS

MS4009

M.

tai-

Tcl. Republic 9723

The Favorite o f-fa H- Nationalities

3238 S. Halsted St. 
Tol. Victory 4088

kai
mu

Mes 
liniu 
mis. 
liūs, 
kios

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

Valandos,: 10-1 ir 6-9
vai. vak. Seredomis ir Ned. susibarus

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki
Nedėlioj pagal autarti

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KA11N
t

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po plot,
7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Piaza 3202

Akių Gydytojai

The All-Amcrican 
20th Century 

Citizen of 
U. S. A.

Man of 
numeriai

Lietuvės Akuitm
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turimo išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South VVallace Street

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue 

darnios: 712 ki 2 Tr 6 iki 8 P. M.
Scnedos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

Del kokybės ir kiekybės jus negalite vir
šyti Blatz Bohemiųn Malt Syrup. 100% 
grynas miežių molta* naujose, didėlėse 3 
svaru blvkinė^y — 20% daugiau s-y r ii po kiek
vienoj hlekinėi, užf/krinto 79 melu patirinui 
gaminimo milto.

VAL BLATZ BREWtNG CO. 
MILWAUKEE 

(Established 1851)

fyat’s$lįaį&!

Įspėjimas nuo seno Europos kailininko
K:mi laukti iki jūsų kailinius suos kandy#?? Kuo
met už visai mažus kaštus, tik 3c i dienų, mes 
apsaugosime jūsų kailinius musų moderniškuose 
vaultuose, pilnai apsaugotuose nuo ugnies, kan
džia ir vagiu.
Mes užsiimame vien tik kailiais per pastaruosius 
24 metus, «pecializuodamies remoileliavimu ir 
symu už labai žemas kainas.

užlaikome pilna pasirinkimu jau pasiutu 
ir antkaklių. Ateikite ir susipažinkite su 
Pamatykite lųusų dirbtuvę ir gražius mode-

Mqs mielai jums viską parodysime be jo- 
pareigos iš jūsų pusės.

Jūsų senas kailininkas

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NOllMAL 5150

Phone
Hemlock 9252

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. CanaI 6174

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CanaI 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.

Tųl. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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 naūjau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ,

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 3114)
Rezidepcjjos telefonui

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, 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. Nedčl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų

Phone Midway 2880

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

• 2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

/ Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washingtoh Street 

Cor. Washington and Clark Šta, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

1 LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 \V. 22nd St. nuo 6-1

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

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki G vai. vakare.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Illdg,. kamp. 18 St. 2 aukštas 

T'astcbekit mano iškabas
Valandos nuo 9:3Q ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų * valandų. Room 8, 

Phoue CanaI 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-RakšČio aptie
kus) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 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
tarti.

DR, J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
CanaI 2330 

9

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Tulrnan Av.

Tel. Prospect 3525

, Rezidencijos Tel. Midvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.l).

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cųnal 1713-0241 
Valandos: l’anedeliais ir Ketvergai*

3 iki 8 vai. vųk. Utarninkais ir 
Pėtnvčimnis 1 iki 6 v v

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 Šp. Dearborn Street 
Viii.: 10 rvto iki 4 p<» pietų 

Vakarais! 2221 W. 22 Street 
Vai.: 5 iki 8; ser, ir petn. 5 iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. Tel. CanaI 2i>52

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentist

4901 Wes( III.

J0SEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
ud 2S00



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, geg. 23, 1930

CHICAGOS7
įvairias valdvietes ateinanti ru
denį, “slapieji” nenori pasiduo
ti “sausiesiems — pro’bišenams“, 

, kad jų kandidatai laimėtų. Lie
tuviai gali pareikšti nusistaty
mą tame klausime, kūne yra

PRANEŠIMAI

S*. S. C. C. kuopos susirinkimas 
šeštadieni, Gegužės-May 24 d., 

1739 So.- Halsted St.

Policija darysianti revi-l z Chicagos sveikata

ninkus SiUO yra iŠ veika tos. n

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I

Cook pavieto prokuroras pa* 
grąsino Clr.cagos policijai, idant 
ji stropiau prižiūrėtų s'diunus- 
karčiamas, gembleryslę. ir tt. 

n ti
ni ie-

,i prokurorui 
ji iš tikrųjų,

Taigi policija, sakoma 
sutarusi padaryti “reviziją’

tai namas, pa- 
sve'k.rtos reika- 
namas yra bun-

SKvansonui

boja.

Slapieji veikia
Vakar, miesto rot ūžės 

linkėję, “slapieji” dirbo 
juosę, rankiojo piliečių var-' 
dus, pavardes ir adresus, k u- j 
rie tik pritaria ir nori alaus j 
su šnapsu sugrąžinimo.

Besiartinant balsavimams

apie- 
išsi-1

Apšvietus paroda Coliseum tro- 
bėsyje^. 'tarpe kitų pavyzdžių 
yra vienas, kuris {'hicai’os gy
ventojams turėtų buli ypatui 
jai įdomus — 
Matytas sulig 
lavimais. Tas
galas, pastatyti ne brangus, be! 
sveikatos žvilgsniu įrengtas kaip 
reik Jauja medieinis mokslas.

“Musų kaimynai, ka’bantys 
svetimomis kalbomis, bus ypa
tingai suĮdomiinti lokiu namu 
ir jo įrengimu, kadangi .jie yra 
tikri namų prižiūrėtojai ”, saki' 

; l)r. Ke/iel, (sveikatos komisio-
| nierius.

Pamatvkile ta sveikatos na- v
J mą kalbamoje parodoje. At
lankykite parodą. Paroda atda- 
jia kasdien po pietų iki atei
nančio sekmadienio vakaro. Su
augusiems įžanga tik 50 centų; 
vaikai, kartu su vyresniaisiais, 
įleidžiama vėlinu

Jis išgyveno 150 metu

35tb and Halsted Streetu

Šiandie
Dvigubas programas

Gražu*, kalbantis paveiksią.* 
ant Magna-Screen

“Temper Tower”
ir

“Ridin’ Law
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

99

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes, naujus viršus ir kas 
reikalingų prie mašinos 

padarom.

sėdy- 
tiktai 
viską

Drillings Auto 
Body

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

Radios

BUDRIKO DIDELIS PIRKIMAS 
IR DAUGYBĖS PARDAVIMAS 
PADARO GALIMU PARDUOTI 
RADIOS UŽ TOKIAS ŽEMAS 

KAINAS:

RCA Radiola AC 7 
$150, su tūbomis, 
su viskuo ......... .....

tūbų, vertės

$39.00
Atwater Kent, 
su viskuo ..... . $36.00
Majestic 8 tūbų, 
viskuo 
už .... .
Sonora
vertes
Philco 
viskuo,
UŽ ....

Kombinacija 
$350, už ....

8 tūbų

Dynamic, su
$49.00
$98.00

Dynamic, su

$49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver-
‘T ...........$98.00
Bosh 8 tūbų Super Dynamic. su 
uvįskuo.......................$75.00
Parduoda ant lengvų išmokėjimų, 
Jus girdite Budriko Programas 
kas nedėldienį iš W. C. F. L., kas 
ketvergas iš W. H. F. C.

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted SL<
TEU BOULEVARD 4705

■ . .......................... . —»

Times 1929 m. užrekorda- 
; 43 žmonių, gimusių prieš 
taigi jau virš 100 m. se- 

Tais pačiais metais Times 
žmones, mirusius 

Per pastarųjų 
London Times rekordais 

mirė sulaukę virš 90

London 
i vo mirtis 

1829 m., 
I numo.
užrekordavo 468 
virš 90 m. amžiaus. 
15 mėtų 
5,087 žmonės 
m. amžiaus.

.Rekordai parodo, kad ilgiausia gy
venantys žmonės paeina iš .tarpo 
klerki,!, kunigų, smulkių biznierių, 
kuriu pajamos vra tiek mažos, kad 
ios neleidžia jiems nuolatos persi
valgyti. Nemažai paėjo ir iš el
getų prieglaudų, kur jie valgė tik 
paprastą valgi betgi kartu buvo 
liuosi nuo visokių rupesnių.

Turbut ta turėdamas omenyje, 
garsusis Anglijos medikalis autori
tetas Sir W. AiJUuthnot Lane ir pa
sakė, kad tie kurie nori ilgai, iki 
gilios senatvės gyventi, geriausia 
padarytų apsigyvendami Anglijos 
elgetynuose.

Thomas Parr gyvenimas pilnai 
įrodo, kad nuosaikumas valgyme ir 
gerime labai prailgina žmogaus am
žių.

Thomas Parr yra palaidotas West- 
minster Abbey, Ix>ndorie. Jis Tnirė 
1635 m. sulaukęs 150 metų amžiaus. 
Jis gal būt dar daug ilgiau gyve
nęs, jeigu Arundelio didžiūnas ne
būtų sumanęs atsivežti jį į Londonu 
parodyti karaliui Charles I nepap
rasto senumo žmogų. Parr nepratęs 
perdaug valgyti, buvo gerai kara
liaus dvare maitinamas ir mirė nuo 
persivalgymo. Daktarai padarę skro
dimų rado, kad visi jo svarbiausieji 
organai buvo visiškai sveiki.

Jeigu senis Parr, vieton persival
gyti, butų “siekęs Lucky”, tai gal 
dar daug metų butų gyvenęs. “Ka
da jus esate gundomas persivalgyti, 
kada jūsų akys būna didesnės už 
pilvą”, sako Lucky Strike išdirbė
jai, “vieton to siekite Lucky”. Ir 
tai yra geras patarimas, nes mes 
visi perdaug valgome.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražią dresiuke 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.

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame 
cemento ir 
Pakeliam senus 
fundamentus, apmurinam medi
nius po vienų plytų, dedam said- 
vokus. Parduodam i* mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Ijafayette 7674

muro, 
karpenterių darbus, 

namus, dedam

Fram Youfli to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitS 
subręsta i. moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E. Pinkliam’® 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

IYDIA flJįttlNKfiAM’S 
VĖG ETA B Lg( O M PO UJ'i D 
LYillA e. PlNKHAM ęO^ LYNN. M ASS.'

GARSINKITE
NAUJIENOSE

bus* 
‘‘Naujienose”.
Pradžia 7:30 v. v. Maldnėkite būti
nai dalyvauti šiame susirinkime, tu- 
ic. ime apkalbėti reikalą rengimo ap
vaikščiojamo paminėjimui 25-kių 
metu nuo VU NIAUS SEIMO ir 
isteigimo LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS. Bus ir daugiau kitų 
svarbių reikalų aptarti.

Draugiškai kviečia,
L. S .S. C. C. Kp. Valdyba.

Chicagoų Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės l’ašclpos įvyks piknikas ne
dėlioj, gegužės 25 d.„ Justice Parke, 
Archer ir Kean Avė., prie tautiškų 
kapinių. Piknikas bus vienas iš 
puikiausių šį sezonui daugybė įvai
rių žaismių: kaip tai traukimas vir
vės vilniečių su suvalkiečiais, taip 
su kauniečiais.

Bėgtinės jaunų vaikų, mergaičių, 
moterų ir suaugusių vyrų. Bus duo
dami prizai laimėtojams. Visiems 
bus daug juoko ir smagumo ant 
tyro oro. Puiki orkestrą po vado
vyste Barčiaus griež visokius šo
kius. Kviečiame atsilankyti skait
lingai praleisti smagiai laikų.

Kviečia Rengėjai.

Pirinas Linksmas 
rengia Draugystė Atgimties 
vių Tautos Moterį) 
lioj, gegužės 25 d 
činsko daiže, Justi< 
b.ainoji publika. 
Kviečiami seni ir’ jauni i 
j mūsų linksmą išvažiavimą, kur tu
rėsime saldaus 
užkandžių, o prie 
muziką, prie kurios galėsite links
mai laiką praleisti. Pradžia 12 vai. 
po pietų. Kviečia Komitetas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Partnery VVanled
Pusininkų ivtiKia

Business Chance*
laidavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Išvažiavimas, 
Lietu- 

ir Vyrų nedė- 
., 1930 m. Ku
če Park. Ger

si rd ingai esato 
jauni atsilankyti

giinmo ir gardžių 
to turėsime gerą 

galėsite

Pirmą Gegužini išvažiavimą ren
gia Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj, nedėlioj gegužės 25 
d., S. Savalamio b’arnio.į, Keane Avė. 
a- 87 St., Justice Park, III. Pradžia 
10 vai. ryte. Bus puiki muzika iš 
Kauno, atsilankę visi busite užganė
dinti.
i

Naujiems nariams* Įstojimas 
Kliubą veltui.

Kviečia visus Komitetas.

Northsidiečių domei. — Kurie no
rite važiuoti su troku i Chicagos 
Lietuviu Draugijos S. P. pikniką 
nedėlioj, gegužės 25 d., turite užsi
registruoti pas J. Mittsku. 1508 N. 
Leavitt St., ne vėliau kaip iki 9 
valandai subatos vakare.

Komitetas.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

h—w—1—1111 ■ 1 KLV.anu Mir■»

CLASSIFIED ftDS.]
Baby Chicks

Vištukai

VISTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už 
kai 
kų.

šimtą. 25 svarai lesalo dy- 
su kiekvienu šimtu vištu-

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimas

Roulevard 6520 Res. zYards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 

miestą. Teisingas patamavimrs
1706 W. 47th St.

CHICAGO----O---
PATENTAI, copyriKhts — išradi

mai visokios rųšies.‘ B.' ŲELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

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

BRIDGEPORT 
PAINTNGCO.

Malevojam, Popieruojųm ir
Dekoruojanti

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

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

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste, Kėdžių 8463,

MES pastatome garažius, porėtus, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
ea ir apšildymų. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 Įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highvvay) Tel. Avenue 
.8600. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

REIKALINGAS pusininkas į va
lymą ir taisymo krautuvę. A. Yu- 
shas, 4457 So. Talman Avė. Tėl. 
Lafayette 2536. ,

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė su namu, arba mainysiu i pri- 
vatiškų namų. 6001 So. Carpenter 
St. Englewood 2116.

Situation VVanted
Darbo ieško

IEŠKAU darbo prie namų už gas- 
padine, esu patyrusi. A. M. 1422 S. 
49 Ct., Cicero.

PARDAVIMUI moderniškas res
taurantas, 65 vietų. I žabai geroj 
vietoj, geras lysas. Rašykite Box 
1200, 1739 S. Halsted St.

Namų Remocleliavimas 
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalovv viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50. 

Visų darbų galima padaryti su
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais. 
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

Zeleznik Const. Co 
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1321. 

Vakarais Capitol 1442. 
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v.

Miscelianeous
įvairus

$5

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.

E, Selemonavičius.
b04 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

PARSIDUODA biznis, ar pasiren- 
duoja su visais fixturiaiš, kaip stovi, 
Hotelis ir Restaurantas, ant didelio 
bizniavo streeto ir prie geležinkelio 
Stoties. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. o

2 Broadway, 
Melrose Park, III. 

Tek Melrose Park 624 
Klauskite Mrs. Širmulis

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Njpra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimai
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių flatais už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas {mokėjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

vak.

Pinančiai
r ionnsai Pankoli**.

Paskolos suteikiama 
i vien0 diena

2- RI MORGIOIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATliONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

----- o-----

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W 47th St

Arti Marshfir»'fi Ava --o-------- -

ii

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile 

moję; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

su-

NAMŲ SAVININKAI
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių,

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tol. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/2 nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

2231

Miscelianeous for bale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI Toy Boston Bull 
3 metų amžiaus šuo, prijaukintas 
prie namų. Savininkai išvažiuoja.

3009 Union Avė, 2 floor

Automobiles
PRANEŠIMAS 

z'LUtomobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirnj pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimarš, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 
---- O------

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausia ...........
1930 Tudor; vėliausis ..... .........
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ..............................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuota tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupes ........ .....
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ............     $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison 

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

$495
$550

$350

$595
$335

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

1633 Milwaukee Avė.

Furnished Rooms
kambariai ant 
ieškau bile kokj

FORNIŠIUOTI 
rendos. Taipgi 
darbų. 6011 So. Peoria St. 2 lubos, 
antros duris.

PASIRENDUOJA kambarių garu 
šildomas, dėl vaikino, turi būt šva
rus. šaukit po 6 v. v. 1804 So. 50th 
Avė., 1 floor, Cicero, III. Telefonas 
Cicero 652J.

KRIAUČIŲ Storas, darantis gera 
biznį. Siuva siutus ant užsakymo. 
4.0 minučių važiavimo iš Chicagos, 

HARRY WHITE & CO.
230 S. Wells St., Chicago

PARDAVIMUI groserne, daržovių 
ir vaisių sankrova, arba vien tik 
bučernė, arba priimsiu partnerį. 
Tel. Pullman 9223.
s—T--------- į---------------------------------- -

BARGENAS; Pardavimui bučer
nė, kainuoja apie $3001). Parduosiu 
ųž jūsų pasiūlymų. Visi įtaisymai. 
Tel. Lafayette 4227, arba Hemlock 
9113.

PARDAVIMUI kendžių. ice cream, 
cigarų ir smulkmenų krautuvė, 4 
pagyvenimui kambariai. Gera pro
ga vedusiai norai. Priežastis, ap
leidžiu Chicagų. Kreipkitės Box 1199 
Naujienos.

PAMATYKIT 200 VIŠ
TŲ PADEDANČIAS 

145 KIAUŠINIUS
Į DIENĄ

Jus galite turėti tų patį. $150 
įmokėjimas pradės jus; kada jus tu
rėsite $650 įmokėję, jus galėsite įsi- 
kraustyti; 5 kambarių namas ant di
delio žemės ploto, su gasu> vande
niu, elektra, cementiniais takais; 
vištininkas; vandentiekis, lesintojai, 
guštos ir kitokis įrengimas, priskai- 
tant 200 vištuku; rašykite tuojaus 
dėl platesnių informacijų.

H. WAKERLY 
7826 Lowe Avenue, 

CHICAGO.

Farms For sale
Ūkiai Pardavimui

MEDINIS 2 flatų po 5 kambarius 
namas, pečiais šildomas. Randasi 
5238 S. Lowe Avė. Kaina $5,500, 
įmokėti $500. Tel. Triangle 5349.

EXTRA, TIK TRUMPAM LAIKUI
120 akrų, ant Michigan ežero 

kranto, vidutiniai budįnkai, puikus 
sodnas, 40 akrų girios. Kaina, kaip 
stovi $3,300. /

40 akrų ūkis, molis ir juodžemis, 
nauja gera stuba, taipgi kiti budin- 
kai, gyvuliai, padargai, upė teka, 
puikus sodnas, ant cementinio ke
lio. Kaina $3,400, vertas $6,000.

80 akrų ūkis, gera žemė, geri bu- 
dinkai, upė, miškas, gyvuliai, padar
gai, viskas kaip stovi, $4,000, vertas 
$7,000.

158 akrų ūkis, 30 akrų sodnas, di
delė gera barnė, taipgi miškas, 1 
mylia iki miesto, ant gero kelio. Kai
na $3,500.

95 akrų ūkis, puikiausi budinkai, 
gyvuliai, padargai, apsėti laukai, pa
čiame meste.
$8,500. Vieni gyvuliai beveik 
verti.

Šie 
turiu

NAUJIENĄ DEL IŠMINTINGŲ 
INVESTORIŲ

Gatvekarių linija yra vedama iki 
nuosavybių. Nuosavybės yra pri
nokę statybai už pusę tikrosios jų 
vertės. Del faktų rašykite:

J. J. KOHN,
322 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė kampinė bungalovv; 
porčiai; 
garažas, 
pievelė, 
davimui.

2101 S. 60th Court, 
Cicero.

uždaryti 
aliejumi šildoma; 2 karų 

Medžiai, krūmai, graži 
Labai pigiai greitam par-

Kaina kaip stovi 
tiek

ūkiai nėra ant maino, 
ir mainymui gerų ūkių.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, 

Pentvvater, Mich.

Bet

DIDELIS BARGENAS, 2 flatų 
Maręįuette apielinkej po 4 kamba
rius, naujos mados, moderniškas, 
parduosiu $1500 mažiau negu kaina
vo. Kreipkitės po num. 6822 So. 
Talman Avė, 1-mos lubos.

160 AKRŲ farma su budinkais, 
gera žemė. Parduosiu arba mainy
siu. Savininkas, 1021 W. 60 St. 
Englcvvood 2116.

NEĮTIKĖTINAS BARGENAS 
MES GALIME PARDUOTI Už

$2,950

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI ar mainymui ant 

pęapertės čeverykų Storas ir taisy
mo šapa. Sena, išdirbta vieta. 
Kreipkitės 4358 S. \Vestern Avė. 
Agentų nereikia.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Naujų moderniškų 2 augštų fur- 
nasu apšildomų medinį 5 kambarių 
namų, lengvai vertų $5,500. 3 me
tų senumo. Lotas 45x125. Nau
jai malevotas. Galima tuojaus ap
sigyventi. Reikia tik $500 įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. 
Šį namų taip pigiai galima pirkti 
todėl, kad mes likviduojame staty
tojo skolas.

Agentas ant vietos subatoj ir 
nedėlioj.
11235 South Central Park Avė.

arba šaukite
F. BROGNI, 

Tel. Canal 5292

SAVININKAS priverstas parduoti 
bizniavų lotų ant 71 
(juette Park. 
mažu įnešimu.

St., arti Mar- 
parduotas suBus

i KAMBARYS ant rendbs dėl že- 
notos poros be vaikų, šviesus, garu 
šildomas ir visais patogumais. Mrs. 
Jonik, 1050 W. 57 St.

Avė. arti Mar- 
ant Bungalow.

Lotas ant Western 
ųuette Rd.t mainysiu

2 flatų muro ndmas po 6 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
platus lotas, arti Western 
Marųuette Rd, 
ant

išmo-
24iPaskolas suteikiam

Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Ųpstairs”

Telephone Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-paisai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už didelį pa
aukojimų. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais, namie iki 10 
vai. vak. Apleidžiu miestų.

3052 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
, Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už sutaupliną mažiausia 

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
katnb. apartniento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuveSlme jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomis goriausiomis kompa
nijomis Chlcagojc. Saukto Columbus 0467. 
M R. WEI>LS dėl platesnių žinių.

BARGENAS — 5 kambarių ra
kandai, seklyčios setas, miegamojo 
ir valgomojo kambario setai, baby 
grand pianas, elektrikinis radio, 
9x12 Wilton kaurai, Oriental kaurai. 
Parduosiu atskirai.

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKĄU brolio Jono Skrabu- 
no, iš Rabikių kaimo, Krekinavos 
valščiaus. Dirba miškuose* Wiskon- 
sine. Labai svarbus Reikalas dėl 
brolio mirties.

KAZIMIERA SKRABUNIUKĖ, 
3838 W. 61 st Place, 

Chicago, III.

DORA pasiturinti moteris paieš
ko gyvenimo draugo — vaikino ar 
našlio. Meldžiu atsišaukti ypatiš- 
kai, 9333 JJottage Grove Avė.

■m

IŠSIRENDUOJA kambarys, gra
žus, šviesus, prie pat Garfield par
ko. 528 So. Lawndale Avė . Savininkas 

mažesnio namo ar loto.

Avė. ir 
mainys

PARDAVIMUI 8 kambarių cotta
ge, furnisu apšildoma, garažas. 
$4,500. Atsišaukite vakarais. 5615 
S. May St,

For Reni
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25j 22 St. arti 
Rockwell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lawndale 4949.

WEST Side apielinkej, rendon 
Storas tinka bile kokiam bizniui, 
arba kas nori mainysiu šį bizniavę 
narna ant bile ko. Parenduosiu ne
brangiai, už tai kad namą prižiūrės. 
1613 So. 50th Ct.

PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva
rus kambariai, $15 i mėnesį; elekt
ra, gasas, toiletas. 913 W. 20th St.

PASIBENDUOJA 3 kambarių 
šviesus fialas, garu apšildomas, su 
maudyne, renda pigi 3301 Wallace 
St.

Business Chancet* 
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi , parduoti be- 
kernę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namų su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitų 
biznį. $9,000 iki $10,000 paims jį. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Engletvood 4678.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geriausias biznio tos rūšies šioje 
apielinkeje. Su visais moderniškais 
Įrengimais. Kaina pardavimo pa
gal paties nuožiūrą, 1980 Ųanalport 
Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų 
aiskrymo, prie didelių mokyklų, biz
nis išdirbtas per ilga laikų. Prie- 
žastį patirsite ant vietos. 221 W. 
62 St.

kamba-nauji bungalow 5 ir 6 
su vėliausios mados įtaisymais

2
rių.
arti gatvajkarių ir Marųuette Parko, 
įnešti reikia $1,000.

Mes turim daug kitų bargenų. 
Tųigi norėdami įsigyti namų arba 
lota Marųuette Parko kolonijoj, 
kreipkitės par mus

A. N. MASLJE1S, 
(>641 So. Western Avė.

Bepublic 5550 '

5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, randasi ant 68th netoli 
Western Avė. Savininkas mainys 
ant 2 flatų arba kitokio namo. Ne
paisant kiek mergičiu nebūtų.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751
Res. Boulevard 0127

EXTRA BARGENAS
base-

2 ka-
63 ir

TURIU PARDUOTI
5 kambarių murinų bungalovv, 30 

pėdų lotas, apšildoma, arti 
Mozart gatvių. Pinigais 
$1,500.

Speciali kaina $,6,500.
Kreipkitės

2608 W. 47th St., 
Tel. Lafayette 1083

54 ir 
reikia

6 kambarių cottage,, geras 
mentas, furnasų apšildomas, 
rų garądžius, randasi netoli 
Crawford. Kaina $4,500.

6 kambarių medinis, 5 kambariai 
basemente. Visi improvementai iš
mokėti. Randasi arti 63 ir Ashland. 
Kaina $4.500.

Taipgi turi nauju, puikiu bunga- 
low 5 ir 6 kambarių netoli Marųuet- 
te Park, už labai prieinamų kainą.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 3699

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Ant mažos farmos ar miesto pra- 

pertės, moderninis mūrinis namas, 1 
Storas. 2 flatai, karštu vandeniu šil
domas, garažas. Matvkit adresu 

6515 S. Ashland Avė.
Atsišaukite adresu 

6621 S. Ashland Avė., 
Tel. Hemlock 8716

BARGENAS, —, Inouemin..- 
rinis, naujas dviejų flatų. 
kambarius. Karštu vandeniu 
mas. Elektriniai Frigidaire.
leum virtuvėje. Kainavo
$16,000. Paaukosiu už daug 
giau, nes man reikia pinigų.

Kreipkitės
1641 Gunderson Avė. 

Telefonas Rerwyn 3966 R.

Modemiškas mu- 
Po 6 
Šildo- 
Lino- 
man 

0i-

PASIUDYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalovv, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumu. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

5 kambarių bungalovv, furnasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai pauja mūrinė 6 
rių bungalovv, 
karštu 
lotas.

kamba- 
norčiai, 

50 pėdų

803

miegamieji 
vandeniu šildoma.
$9,500.
J. H. SCHAFFER

Ridge Avė., VVillmette, III.
Tel. \VilImette 364

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas ir Storas. 2 metų senumo. 
Tel, Republic 5257,

BRIGHTON PARK. Pardavi 
mui mūrinis moderniškas 2 fialų na 
mas. 4 kambarių, beismentas ir viš 
kos. Bargenas. .J. Plechsmid, 3145 
W. 23rd St.


