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Buvęs Floridos Gubernatorius Kal
tinamas Del Pinigų Dirbimo

Catts, kuris yra ir baptistų kunigas, ir ke
li kiti asmens grand jury inkriminuoti 
dėl miliono dolerių sąmokslo

JACKKONV1LLE, ria., bal. 
10. — Federalinis grand jury 
inkriminavo buvusį Floridos 
gubernatorių Sidney J. Catts’ą, 
kuris yra taipjau baptistų ku
nigas. Jį kaltina dėl finansa
vimo tam tikros pinigų padir
bėjų kuopos, bandžiusios pa
leisti apyvarton milioną dole
rių netikrų pinigų.

Kartu su buvusiu gubernato
rium tapo inkriminuoti kaip pi
nigų dirbėjų padėjėjai tampa 
miesto advokatas Julian Diaz, 
didelis Catts’o bičiulis; Maizoį 
Mir, Armando Domingucz ir 
Miss Modeline l.eah Bu-rwcll, 
buvus Diazo sekretorius.

Diaz, kuris, sako, buvęs są
mokslo galva, pastatytas po

Studentai norėjo tu
rėt ‘fonių’, padarė 

riaušes
23 riaušininkai areštuoti
PHILADELPHIA, Pa., bal.

10. — Policija suėmė dvide
šimt (ris Pennsylvanijos Uni
versiteto studentus^ kaltinamus 
dėl riaušių kėlimo. Praeitų nak
tį, mat, keli šimtai studentų, 
pradėjo gatvėse per daug triuk
šmauti, ir kai policija bandė 
trukšmini nkus nuraminti, jie 
pradėjo muštynes su policinin
kais, bomba rd uoliam i juos ak
menimis ir pieno buteliais. 
Riaušininkai buvo išsklaidyti 
tik atvykus policijos rezervams.

“Tokių ‘fonių’ [linksmos 
pramogos] mes jau seniai se
niai neturėjome,” paaiškino vie
nas areštuotų studentų, pa
klaustas, kas buvo jų riaušių 
priežastis.

Rado garlaivy tris slap
tus keleivius nutroš- 

kusius garais
ST. TIKUMAS, Mergelių Sa

los, bal. 10. — Iš Brazilijos at
plaukusiame Amerikos garlai
vy Munorleans, kuris čia buvo 
karantinuotas ir įsakytas dezin- 
fektuoti smilkymu, po dezin- 
fektavimo rado nuodingais ga
rais nu troškusius tris brazilie- 
čius, kurie, matyt, norėjo turė
ti dykų kelionę ir buvo laive 
pasislėpę-

Dawes skiriamas J. V. 
ambasadorium Anglijai

WASHINGTONAS, bal. 10.— 
Girdėt, kad Alansono B. Hougli- 
tono vietoj Jungtinių Valsty
bių ambasadorium Anglijai 
skiriamas Cliarles G, Dawes, 
buvęs J- V. viceprezidentas.

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

Gali buti lietaus; vėsu; api- 
stipriai, daugiausiai žiemių ry
tų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40° ir 45° F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 6: 25. Mėnuo leidžiasi 
8:32 vakaro.

Kaina 3c.

$35,000 kaucijos, o visi kiti in
kriminuotieji — po $17,(HM).

Catts yra vienas aitriausių 
prohibicininkų Floridoj. Jis 
taip pat yra Ku-Klux-klaniečių 
vadas.

Vedant kvotų buvo iškelta j 
aikštę, kad apie praeito gruo

džio mėnesio vidurį, kai Diazas 
su savo sėbrais pradėjo dirb
ti netikras $100 notas, buvęs 
gubernatorius Catts — jis pats 
ir baptistų kunigas — davė 
jam $5,000 presui nusipirkti, 
ta sąlyga, kad jis gaus $25,000 
dirbtų pinigų. Catts buvo jau 
susitaręs su vienu New Yorko 

.banko tarnautoju, kuris buvo 
apsiėmęs dirbtinius pinigus iš
leisti taip greitai, kai]) lik jie 
bus jam pristatyti.

Šveicarija balsuos 
gėrimų klausimą

Priešinga prohibicijai, valdžia 
skelbia dėl jos referendumų 
gegužės 11 d.

GENEVA, Šveicarija, bal. 10. 
— Kad ir nenorėdamas, Lot 
svaigiųjų gėrimų užgynimo ša
lininkų verčiamas, Šveicarijos 
Seimas paskelbė visuotinį bal
savimų prohibicijos įvedimo 
klausiniu, kartu patardamas pi
liečiams balsuoti prieš projek
tuojamą įstatymą. Balsavimas 
nustatytas gegužės 11 dieną.

Valdžia nepritaria prohibici
jai dėl to, kad iš svaigiųjų gė
rimų gauna per metus apie 300 
tuksiančių dolerių pajamų.

Bombos Rooseveltui 
“atradėjas” areš

tuotas
Pašto tarnautojas, negras, kal

tinamas dėl siuntinio bom
bos, kurią jis pats “rado”

NEW YORKAS, bal. 10. 
šiandie tapo čia areštuotas paš
to tarnautojas Thomas Calle- 
gy, negras, kuris praeitą sek
madienį “užtiko” tarp pašto 
siutimų vaikišką “bombą,” ad
resuotų gubernatoriui Frankli
nui I). Rooseveltui. Pašto ins
pektoriai susekė, kad tą “bom
bą” pats Callegy siuntė ir pats 
ją “atrado,” tuo “atradimu” 
norėdamas gauti paaukštinimą 
tarnyboje.

Nori aukštų muitų A- 
merikos automobiliams

SYDNEY, Naujoji Pietų Va- 
lija, bal. 10. — Gyvulių Augin
tojų asociacija priėmė rezoliu
cijų prašyti, kad vyriausybė ap
dėtų dideliais muito mokesniais 
imjortuojamus iš Jungtinių Val
stybių automobilius ir filmus 
dėl to, kad Jungtinės Valtsybės 
imu aukštus muito mokesnius 
nuo į Ameriką eksportuojamų 
Australijos vilnų ir sviesto.

Pamišėlis kvotė: Kur
Poincare, užmušiu

- - - /

PARYŽIUS,, bal. 10. — Ties 
finansų ministerija buvo suim
tas vienas pamišęs kondukto
rius. Jis klausinėjo, kur galįs 
rasti premjerą Poincare, kurį 
jis norįs nugalabinti.
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Vaizdelis iš McMinnville, Tenn., potvynio

Meksikos sukilėliai 
baigiami vyti laukan 
iš Chihuahua krašto
Federalinė kariuomenė, genero

lo Almazano vedama, užėmė 
Juarezą ir Chihuahua miestą

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
10. — Federalinė Meksikos ka
riuomenė baigia užimti visai 
Chihuahua valstiją, taip kad 
sukilėliams dar pasiliko tik So- 
nora ir maža šiaurinės Sina- 
loa valstijos dalis.

Gen. Juan Almazan, federali
nės armijos vadas šiaurėje, va
kar vakarų įėjo į Chihuahua 
Miestų, iš kurio sukilėliai, pa
būgę besiartinančių federalų, 
jau prieš dvidešimt keturias va
landas buvo visai iš jo pasi
traukę.

Sukilėliai pabėgo taip pat ir 
iš Juarez miesto, kurį jie bu
vo prieš mėnesį laiko paėmę ir 
iki šiol laikė savo rankose. 
Traukiniais, pilnais grobio, žmo
nių, arklių ir karo pabūklų jie 
išdūmė vakarų linkui, kaip me
nama, į Sonorą, kad ten susi
jungtų su vietos sukilėlių jė
gomis.
Sukilėlių “prezidentas” gen. 
Escobar atlėkė į Agua Prieta
AGUA PRIETA, Sonora, Mek

sika, bal. 10. — Praeitą naktį 
aeroplanu atvyko į čia “provi
zorinis prezidentas,” gen. Es- 
cclhar, vyriausias sukilėlių va
das. Sako, kad jis pats paims 
vadovavimą sukilėlių armijoms 
Sonoroje, į kurią pradėjo plau
kti sukilėlių būriai, genami lau
kan iš Chihuahua ir Sinaloa 
valstijų.

5 asmens traukinio už
mušti Vokietijoje

BERLYNAS, bal. 10. — Ba- 
bensausene, Vestfalijoj, trau
kiniui užgavus automobilį bu
vo užmušti Heinrich Hiauck, 
turtingais f abrik mitukas, ir ke
turi kiti jo šeimos nariai.

MASKVA, bal. 10. — Rusų 
Mokslų Akademija projektuoja 
šiemet daugiau 'kaip šešiasde
šimt mokslinių ekspedicijų. Vi
sos jos betgi bus vien SSSR te
ritorijoj.

Šeši studentai išguiti iš 
III. universiteto

CHAMPA1GN, 111., bal. 10. — 
Illinois Universiteto taryba pa
šalino iš universiteto keturis 
studentus ir dvi studentes. Du 
jų pašalinti už girtavimą, du 
už vagystes, vienas už falsifi
kavimą popierių ir vienas už 
dažną lekcijų nelankymą.

Papa deras dėl kon
kordato su Vokietija

VATIKANO MIESTAS, Itali
ja, bal. 10. — Monsignoras Pa- 
celli, papos nuncijus Berlyne, 
turėjo ilgoką pasikalbėjimą su 
papa Pijum. Konferuota ry
šy su pevtrak t arijomis dėl kon
kordato tarp apaštališkojo so
sto ir Vokietijos.

Didelė traukinio katas
trofa Meksikoje

Trys asmens užmušti, 30 sužei
stų, daugelis pavojingai

MHEKSJKOiS MIESTAS, bal. 
10. — Meksikos Miesto ir Ve
ra Cruz geležinkelio linijoje su
sikūlė mišras pasažierių ir pre
kių traukinys. Du traukinį ly- 
dėj usios sargybos kareiviai ir 
vienas traukinio tarnautojas 
buvo užmušti ir apie trisdešimt 
pasažierių, isjJužJnjlcį^ Jų tarpe 
devyni tur būt mirtinai.

Nelaimė atsitiko ties Fortin 
stotim, netoli nuo Cordobos.

Nova Scotia irgi nebe
nori prohibicijos

HALIFAX, Nova Scotia, bal. 
10. — Provincijos legislaturoj 
(seime) įtapo įneštas bilius, ku
riuo einant vyriausybė turėtų 
pavesti piliečiams visui'tinui bal
savimu išspręsti. klausimą, ar 
įstatymas, kuriuo svaigiųjų' 
gėrimų pardavinėjimas krašte 
yra užgintas, turi ir toliau pa
silikti, ai- turi būt panaikintas.

Dabartiniu blaivybės aktu, 
kuris Nova Scotia provincijoj 
veikia jau kelinti metai, dauge
lis labai nepatenkinti.

ROMA, bal. 10. -— Čia ir vi
soj šiaurinėj Italijoj buvo jau
stas žemės drėbsimas.

Diplomatų rateliuose
Washingtone pasi-

bai “svarbi” kova
Kova ėjo dėl to, kieno bobai 

priklauso pirma vieta diplo
matų pokyliuose

WASHINGTONAS, bal. 10.— 
Per pastaras dienų dienas 
Wasbingtono diplomatiniuose 
rateliuose ėjusi “svarbi” kova 
dėl diplomatų moterų pirme
nybės pokyliuose ir oficialinė- 
se funkcijose, pagaliau pasibai
gė. ponios Edwardienės Everelt 
Ganu, viceprezidento Curliso 
sesers, laimėjimu.

Paprastai diplomatiniuose 
pokyliuose pirma vieta buvo 
pripažįstama Jungtinių Valsty
bių viceprezidento žmonai. Da
bartinis viceprezidentas Curtis 
yra nevedeiis. Jo rezidencijoj 
šeimininkė yra jo sesuo, Mrs. 
Ganu.

Kilo klausimas, ar Mrs. Gana 
taip pat turi buti pripažinta 
pirma vieta diplomatų žmonų 
tarpe, nors ji, kad ir viceprezi
dento šeimininkė, bet šiaip yra 
tik privatinio piliečio žmona?

Buvęs valstybės sekretorius 
Kellogg, prieš pasitraukdamas 
iš vietos, buvo išsprendęs, kad 
Mrs. Gano tokia pirmenybe ne- 
gal naudotis. Viceprezidentas 
Curtis, tatai išgirdęs, supyko. 
Jis pareiškė, kad Kelloggo 
sprendimas esąs savavališkas, 
ii’ nieko nereiškiąs. Jis ape
liavo į Kelloggo vietą užėmusį 
valstybes sekretorių Sitimsoną.

Stimsonas atsidūrė keblioj 
padėty. Norėdamas išlįsti iš 
bėdos ir rankas nusiplauti, jis 
dalyką pavedė išspręsti pačiam 
diplomatiniam korpusui.

Diplomatinis korpusas, ap
svarstęs klausimą ir nenorėda
mas užgauti viceprezidentą, ma
loniai nutarė, kad Mrs. Ganu 
reikia pripažinti tokia pat pir
menybė oficiaflinėse funkcijose, 
kokia paprastai butų pripažįs
tama viceprezidento žmonai.

VALDININKAS NUSIŽUDĖ

LOS ANGELES, Cal., bal. 10. 
— šokęs pro langą iš penkto 
viešbučio aukšto užsimušė John 
Tipton, federalinių mokesčių 
agentas.

Switalski busiąs Len- L 
kų premjeras

VARŠUVA, bal. 10. — Len
kų Telegrafo agentūros žinio
mis, ministerių pirmininku bu
siąs paskirtas Svvitalskis, dabar 
buvęs švietimo ministerių. 
Svvitalskis turįs visišką marša
lo Pilsudskio pasitikėjimą.

4 asmens žuvo aero
planui sudužus

Katastrofa įvyko lėktuvui ban
dant pakilti į orą

BROWNSVILLE, Tex., bal. 
10. — Gauta pranešimas, kad 
Tampico užsimušė keturi as
mens, jų aeroplanui susikalus. 
Nelaimė atsitiko aeroplanui 
bandant pakilti i orą kelionėn 
į Brownsvillę.

Žuvusieji yra: du pilotai, 
Ne\vcom'b ir Taylor; G. A. Fra- 
zier, inžinierius, ir vienas mek
sikietis vardu Fernandez.

Australija užgina 
paukščių ir žvėrių 

eksportą
CANiBERRA, Australija, bal. 

10. — Vyriausybe paskelbė, kad 
daugiau nebebus duota leidimų 
eksportuoti i'š Australijos pauk
ščius ir žvėris dėl pelno. Tik 
užsienių zoologijos daržams 
bus leista įgauti spesimenų.

Davė Tennessee davat
koms balną, prideda 

ir kuiną
NASHVlLiLE, Tenn., bal. 10. 

Kaip priedą prie anti-evoliuci- 
jos įstatymo, valstijos senatas 
šiandie priėmė dar bilių, ku
riuo reikalaujama, kad viešose 
valstijos mokyklose butų skai
toma biblija.

6,000 kepyklų darbinin
kų streikuoja

IUO DE JANEIKO, Brazili- 
ja, bal. 10. — čia kilo didelis 
kepyklų darbininkų streikas. 
Sustreikavo viso apie 6,000 ke
pėjų, reikalaudami 30 n uos. 
algos priedo.

Gardiną valdo žydai
GARDINAS, Lenkija, bal. 10. 

— Ką tik įvykusiais rinkimais 
į miesto tarybą iš 35 viso ta
rybos narių skaičiaus išrinkti 
19 žydų, jų tarpe keturi socia- 
listai-bundisitai. 
■— ■ lllll I ■ ■—■—■■■ ■ ..................  '■■■■■■II —

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Mažina statybai 

pašalpą
KUPIŠKIS. — Panevėžio ap

skričiui 15)28 metams, pašalpos 
statybai besikeliantiems į vien
kiemius piliečiams buvo skirta 
205,000 litų, iš kurios sumos 
Kupiškio valsčiui teko 51,250 
litų.

šiais metais apskritis gavo 
tik 55,000 litų, taip kad vals
čius tik gauna 13,750 litų.

IŠSIKEPĖ SENUKAS.

Salako valsčiuj gyveno vien
gungiu senukas, kuris, dide
liems šalčiams užėjus prikūre
no gerokai pečių ir atsigulė 
miegoti. Vargšas taip smar
kiai miegojo, kad nejautė, kaip 
išsikepė.

Papildomos žinios apie 
nužudymą Jonišky

KAUNAS. — Kovo 8 d. Jo
niškio mieste pas pil. Bubnius 
atvyko kaimynas Vladas Kum- 
parskis, kuris sunkiai sužalo
jo pil. Mykolą Buknj, 80 metų 
amžiaus, jo sūnų Juozą 40 me
tų amžiaus ir dukterį Feliciją. 
Dukterį Feliciją išbėgdamas 
Kumparskis iš Bubnių buto re
volveriu peršovė, kuri vėliau 
rasta negyva. Sužaloti Buk
inai Mykolas ir .Juozas polici
jos buvo nugabenti ligoninėn. 
Kaltfoinkas Kumparskis Vladas, 
policijos sekamas, įbėgo j gy
ventojo Tamulio Lutą ir save 
revolveriu persišovė, dar bėgęs 
iš buto ir j šulinį Įkrito. Buk- 
niai, pavojingai sužeisti, guli 
be žado.

Guatemalos aviatorius 
sukulė savo lėktuvą

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
10. — Leit. pulk. Oscar Mora
les, Guatemalos aviatorius, ku
ris norėjo šį rytą išskristi iš 
Meksikos Miesto j Guatemalos 
Miestą, bandydamas pakilti į 
orą sukulė savo aeroplaną. Pats 
aviatorius išliko sveikas.

Už 26 centus plėšikas 
gavo 5 metus kalėjimo

ST. LOUIS, Mo., bal. 10. — 
Ed. Boland, 32 metų amžiaus, 
kuris teisme' prisipažino api
plėšęs gatvėj žmogų, l>et radęs 
pas jį tik 26 centus, tapo nu
teistas penkeriems metams bau
džiamojo kalėjimo,



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Į KORESPONDENCIJOS Iš SLA. organizato 
riaus darbuotės

Meksikoj

mokyklos stalus. Viduryje sto
vi suoleliai. Vienas labai įdo- 

pada- 
ręs vienas kareivis iš didelio 
medžio kamieno su kirviu ir ki
tais mažais įrankiais. Pačiam 
viduryje stovi mažas pečius, o 
ant sienos kabo juoda toblyčia, 
ant kurios stovi da nuo anų lai
kų parašytas su kreida užrašas 

ir

Valley Forge, Pa
Si istoriška vieta randasi nuo mus krėslas, kurį, sako,

Philadelphijos apie 20 mylių 
atstume. Kelias su mašina va
žiuoti gana geras, ir apielinkės 
gamtiniai taip puikios, kad va
žiuojant daro labai malonaus 
įspūdžio ir norisi jomis kuo il
giausia gėrėtis. .

Valley Forge įlankis yra gani “The old camp school , 
didelis. Iš visų kraštų yra gam-'tam tikras piešinys, 
tos apsuptas aukštais kalnais, 
o viduryje randasi platus slėnis, 
kur žaliuoja graži veja, o vieto
mis puošnus žali medžiai šla
ma. Po visą šį didelį žemės plo
tą ištaisyti gražus keliai, ku
riais žmonės su mašinomis va
žinėjasi ir atlanko istoriškas 
vietas, čion 1777 m. Jurgis Va
šingtonas vedė karą su Anglija 
ir jos armiją galutinai sumušė. 
Kad skaitytoją supažindinus su 
virš kalbama vieta, tai parašy
siu kiek plačiau.

V ašingtono partas

Slėnyje, ant aukštumos, 
vi gražia veja Vašingtono

sto
Po r

Pečius duonai kepti
Slėnio pakraštyje į pietus sto

vi labai originalus pečius, kur 
buvo kepama duona. Pečius pa- 
budavotas ant žemės iš mažuV 
akmenų, iš kurio išvestas ma
žas kaminukas. žiūrint į tą ma
žą pečiuką, reikia suprasti, jog 
mažai jame tegalėjo duonos 
kepti, — nei tiek, kad galėjus 
nors ir mažą armiją pasotinti.

Karo ligonine
Pietų krašte, už aukšto kal

no, stovi pabudavotas mažas iš 
apvalių medžių namelis. Name
lis, matomai, pabudavotas be 
jokių įrankių — tik su kirviu 

, o tarpai pri-tas. Čia sudaryti tam tikri ap- sukirstos sienos, 
kasai, tai p kulių stovi origina- teptį molio. Vidu

Kaip lietuviai pasidarė 
biznieriais

jau esu rašęs, 
Mieste darbo beveik 
gauti. Pertat kiekvie-

kad

tam
Vie- 
cen-

--------------- ------------ _ ketvirtadienis, bal- 11, 1929 
pončikų kelionei. Na, ir pradė- 
jome ruoštis išvažiavimui. Visi Skelbimai Naujienose
nutarėme važiuoti į Nuevo Ro- duoda nauda dėlto 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

lės anų laikų kanuolės. šitam, padarytų iš rąstų ir iš to- 
porte Jurgis Vašingtonas turč- pa|. ske]tų rąstų padaryta 
jo vyriausį karo stabą. Tas šta-! įovos dugnas ir pagalvė. Čion 
bas vadovavo anų laikų karino-1 vaizcįns šiurpus ir gailingas, 
menei, kuri kovėsi su šalies už- * Tajp, regis, ir matai, kaip tie 
puolikais anglais. Stovint ant; ne]aimingi žmoneliai sužeisti 
šios istoriškos vietos, nei nepa- j ]<are gUp anį medinių grindų ir 
sijunti žmogus, kaip tavo vaiz- vajįoja nuo skausmo ir žaizdų, 
duotėje susitveria reginiai ii , q žmonės, kurie dabar čia at
matai tarsi tuos žmones beka- Vyj<sta> mažai apie anų nelai- 
riaujant su šalies priešais. O mingų kančias prisimena, ir 
kokis baugus, kokis kruvinas mažai ]<as nulenkia galvas prieš 
tas vaizdas! Mažai kas šiandien jtJ ųapUS Matote, žmonės grei- 
ir prisimena apie tuos varguo-|^aj užmiršta viską ir apie pra
bus, kurie čion 152 metai ątgaIjeitį mažai kas prisimena, šita 
liejo savo kraują ir atidavė sa-. jstOriška ligoninė yra tik 15 pė- 
vo gyvastis, kad apgynus Su-Į pločio ir 25 pūdų ilgio. To- 
vienytas Valstijas nuo plėšikų. h.įas ligonines turėjo kiekviena 
Kiek toliau stovi Jurgib Va-! irt.io.ada.

Observacijos bokštas
Del publikos, kad galėtų ge- 

Namelyje riaus šią istorišką vietą matyti, 
rakau- yra pabudavotas observacijos 
gulėjo bokštas. Šitas bokštas pabuda

votas ant gana aukšto kalno, 
kuris stovi kuprą ištempęs 425 
pėdas aukščiau juros paviršiaus. 
Bokštas turi 75 pėdas aukščio. 
Įlipus į jį, kuoaiškiausia matai 
visą slėnį ir net tolimas apie- 
linkės. Mano Kazys 150 svarų 
užnešė ant pat viršaus ir gėrė
josi visais matomais vaizdais. 
J. Grinius, kuris negalėjo užva
žiuoti su mašina, gavo save už
nešti į viršų be jokios kitų pa
gelbės. Garliauskas užbėgo gan 
smarkiai, bet jau švilpaut ne
galėjo, tik dūsavo ir džiaugėsi 
tuom, ką mato. P-ia Grinienė 
pabijojo save nešti į viršų ir ji 

kalno

toliau stovi Jurgib Va-I 
Šingtono mūrinis namelis, ku
riame buvo visas karo štabas. 
Namelis gan vaizdingas ir daro 
smagaus įspūdžio, 
randasi visi originaliai 
dai ir lova, ant kurios 
Jurgis Vašingtonas.

Karo mokykla
Nedidelis namukas, pabudavo

tas iš akmenų, be jokių grindų. 
Pasieniais stovi iš lentų sukalti 
aukšti suolai, kurie pavadavo

Radios
Pasirinkimas

Majcstic, 8 tūbų, dynamic speake 
ris, už

tik pastovėjo ant aukšto 
nugaros.

budelės
randasi daug* 

budelių, kurios 
pabudavotos iš 
medžių. Tuose

177 kuopa

Kovo 22 d. generalis organi
zatorius A. Žukas turėjo pasi
tarimą su SLA. 262 kuopos vei
kėjais Waukegan, III.

Ant rytojaus, kovo 23 d., Ke- 
nosha, Wis., buvo surengtos or
ganizatoriui prakalbos. Prakal
bas rengė 212 SLA. kuopa. Su
sirinko gan gražus žmonių būrys, 
nežiūrint to, kad “maskviečiai” 
buvo nutarę organizatorių Žuką 
boikotuoti. Prakalbas buvo gy.- 
vos ir žmonėms patiko. Atsilan
kė ir vienas maskviškių su klau
simais, į kuriuos organizatorius 
tinkamai atsakė. Publikoj matė
si ir jaunuolių. Po prakalbų 
organizatorius su jais pasikal
bėjo asmeniškai ir prižadėjo į 
Kenoshą pribūti bal. 12 d. Mat, I 
tą dieną, yra rengiamas didelis 
vakaras, kuriame jaunuoliai tu
rės ir savo pramogą. Organi
zatorius, tikisi su jaunuoliais tu
rėti pasitarimą ir prirašyti juos 
prie Susivienijimo.

Kovo 25 d. organizatorius Žu
kas aplankė 100 kuopą Racine, 
Wis. čia įvyko prakalbos, ku
rios gan gerai nusisekė, nes da
lyvavo apie 100 žmonių. Žuko 
kalba žmonės buvo pilnai pa-1 
tenkinti.

Kovo 26 d.

surengė prakalbas Milwaukee, 
Wis. Žmonių atvyko gerokas 
būrys. Org. Žuko kalba, kaip 
ir paprastai, lietė išimtinai Su
sivienijimo reikalus. Tad ir 
“progresyviai”, kurių buvo gal 
dauguma, negalėjo jam nieko 
primesti. Tik vienas narys pa
klausė, kodėl Centras nemoka 
pašalpos nariui, kuris sirgdamas 
geria svaigalus. I tai Žukas tin
kamai atsakė.

Kovo 29 d. organizatorius ap
lankė Sheboygan, Wis., 330 
kuopą. Prakalbų nebuvo reng
ta. Mat, ta kuopa turi vos 14 
narių, tad buvo manoma, kad 
prakalbos vargu galės nusisek
ti. Vietoj to p. J. Zalesko na
muose organizatorius turėjo 
pasitarimą su kuopos nariais.

Kovo 31 d. organizatorius lan
kėsi Rockford, 111., ir turėjo 
pasitarimą su SLA. 77 kuopos 
veikėjais. Prakalbų nebuvo 
rengta, nes tą dieną, buvo Ve- 
ykos, todėl nesitikėta publikos 
pritraukti.

Bal. 2 d. organizatorius Žukas 
aplankė Aurorą, Ilk, SLA. 300 
kuopą. Įvyko prakalbos, kurios 
pilnai pavyko, žmonių buvo ne 
mažai. Žuko kalba jie buvo pa
tenkinti.

Bal. 3 d. organizatorius ap
lankė Joliet, III., kur 167 kuopa 
surengė jam prakalbas, žmonių 
juvo netoli šimto. Dalyvavo 
taip pat ir būrys jaunuolių, ku
riuos Žukas stengiasi suorgani
zuoti į jaunuolių kuopą.

Bal. 4 d. organizatorius Žukas 
aplankė Ilarvey, III., ir kalbėjo 
289 kuopai po jos susirinkimo. 
Prakalbos pavyko; žmonių buvo] 
gan geras būrys,
kalbą užbaigus jie nusikvietė ir 
prašė dar daugiau kalbėti. Jų 
prašymą jis mielai išpildė. Po 
to dar buvo atsakinėjimas į 
klausimus. Viskas puikiai nu
sisekė.—Reporteris.

. Seniau 
Meksikos 
negalima 
nas griebiasi šiokio tokio biznio
išbandymu savo lamės. Mano 
draugai irgi sugalvojo kabintis 
į biznį ir išbandyti savo giliu- 
kį. Kalbino ir mane prisidėti 
prie jų kompanijos, bet aš griež
tai atsisakiau. Tąsyk ir jie at
šalo. Jų biznio planas buvo 
toks : kepti duoną ir pardavinėti 
ją. krautuvėms ir turgavietėse. 
Kadangi vienas jų buvo duon
kepis, užtat taip ir planavo.

Kuriam laikui praslinkus, at
vyko iš Lietuvos dar vienas ke
pėjas—tai Adomas Granžas, pu
sėtinai sulenkėjęs lietuvis, kuris 
lietuviškai labai silpnai kalba. 
Nežiūrint to, jis save skaito tik
ru lietuviu. Pradžioj jis dar 
svajojo važiuoti į Australiją ar
ba Afriką. Tuo reikalu buvo- 
va nuėjusiu pas agentus. Man 
teko būti perkalbėtoju. Vienoj 
vietoj paklausė, kokios Graužas 
yra tautos. Aš norėjau sakyti, 
kad lenkas, nees jis vis lenkiš
kai kalbėjo. Bet dėl visko at
siklausiau jo paties. “Sakyk, 
R«t<l lietuvis”, pareiškė jis.

Pas agentus patyrčva, jog iš 
Meksikos neveža į viršminėtas 
šalis. Tik iš Europos kraštų 
tegalima ten važiuoti, 
jova taip 
negalima 
Ameriką, 
ti į New

žas tapo vedėju ir vietoj duonos 
pradėjo kepti “pončikus” (Ame
rikoj juos vadina “Birsmar- 
sks”), nužiūrėdamas, ‘kad 
tavorui yra nebloga rinka, 
nas “pončikas” kainuoja 5 
tavas.

Mano draugai pasinėrė bizny j. 
Vienas kepa,, kitas pardavinėja, 
o trečias pristatinėja krautu
vėms. Prabėgo viena ir kita 
savaitė. Mano biznieriai pra
deda rokuoti ir pelną, kurio ne
padaro. Likęs vienas, aš vaikš
čioju po miestą ir dairaus. Kar
tais nueinu ir pas biznierius 
kokį “pončiką” suvalgyti.’ Ant 
galo, nutariau važiuoti kur to
liau laimės ieškoti.

Pranešiau apie savo sumany
mą ir draugams. Jie tuoj pa
reiškė noro kartu su manim 
važiuoti, atsižadėję net biznio. 
Prie biznio jie rengėsi palikti 
tik vieną Adomą. Tačiau pir
miausia reikėjo atsiskaityti. Ro- 
kundai neapsiėjo be piktumų, 
kadangi visiems bendrai teko 
biznio nuostoliai padengti. To
dėl ir kilo piktumai. Pagalios, 
šiaip taip susitaikė be vainos. 
Adomas pridėjo dar po krepšį

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

Žukui savo

$137.50

Brunswick, 7 lubų su viskuo,

$95
Freshman, ,7 tūbų, už

$69
Atvvater Kent, 8 tūbų, 

$83

už

už

Mes užlaikome Hovvard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4703

Oficierių
Po visą slėnj 

originalių mažų 
beveik visos yra 
sukirstų apvalių
mažuose nameliuose gyveno ka
ro vadai-oficieriai.
Vašingtono atminčiai koplyčia

šiaurinėje slėnio dalyje ran
dasi pabudavota ypatingai gra
žaus štilio Vašingtono koplyčia, 

' svetainė, bokštas ir knygynas. 
’ Visos šitos įstaigos sujungta į 
daiktą ir kaip išorinėj, taip ir 
viduryje daro nepaprasto įspū
džio lankytojams.

Po visą slėnį yra pristatyta 
[daug stovylų pagerbimui žuvu
sių generolų ir kitų karo vadų. 

' Taip pat yra pastatyta daug pa
minklų nuo atskirų valstijų su 
tam tikrais parašais.

Varpų muzika
Tūlos valstijos yra čion paka

binę savo varpą. Toki varpai 
numatoma gauti nuo kiekvienos 
valstijos. Varpai tam tikru lai
ku skambina sekančią melodi
ją: “Star-Spanglcd Banner”.

i Kol kas varpų tėra tik nuo pen- 
Ikiolikos valstijų, bet tikimasi 
gaut nuo visų valstijų po vieną

I varpą. —Liutkų Kazys.

Dzimdzi-Drimdzi

17
19
21
26
28

1929 in. Balandžio
d. Detroit, Mich.
— Cieveland, O.
— Rochester, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Brooklyn, N. Y.
1929 m. Gegužės

1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — Ncvv Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norvvood, Mass.
12 — Boston, Mass.
15 — Montello, Mass.
19 — Loweil, Mass.

(po piet)
19 — Lavvrence, Mass.

(vakare)
23 — Woree«ter, Mass.
25 — VVorcester, Mass.
26 — Athol, Mass.
29 — \Vestfield, Mass.

1929 m. Birželio
— Hartford, Conn.
— Nevvark, N. J.
— Ansonia, Conn.
— Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— VVilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Mahanoy City, Pa.

i
2
5
8

12
14
16
18

Sužino- 
pat, jog iš Meksikos 

važiuoti ir į Pietų 
Reikia pirma važiuo- 
Yorką, o tik iš ten

galima plaukti į Argentiną, Bra
ziliją ar kur kitur.

Bet grįžkime prie Graužo. 
Atvykęs iš Lietuvos, jis dar tu
rėjo apie 300 dolerių. Iš amato 
jis buvo, kaip sakiau, kandi- 
tierius, t. y. mokėjo kept ne tik 
duoną, bet ir visokius keksus. 
Dagirdo jis, kad musų kompa
nijoj yra kepėjas ir nori įsteig
ti kepyklą. Susipažinęs su juo, 
sušaukė mitingą.. Antrame- pa
sitarime tapo nutarta atidaryti 
kepyklą. Susirado sau ir vie
tą—užsidariusią kepyklą. Aš 
bandžiau perkalbėti, sakydamas, 
kad ir jie gali susilaukti tokio 
pat likimo. Bet je tokiu dide
liu entuziazmu stvėrėsi darbo, 
kad trumpu laiku žodis stojosi 
kunu—atsirado kepykla. Grau-

jimą Nuąra-Tone aS nefalSjau išdirbti vi
są dieną bo didelio nuovargio ir iš ryto 
atsikėlęs aš nosijaundavau, kad galiu pra
usti dirbti. Bet dabar yra kas kita. A6 
visuomet pasirengęs darban ir juo sun
kesnis darbas yra tuo aš jaučiuosiu ge
riau ir visai nuo to nenuilstu.” John 
Brundage. Bellovuo, la.

Nuga-Tone suteiks jums geresnę sveika
tą, daugiau Htiprumd ir energijos. Jos 
padarys turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, labiau stipresnius ir vikresnius vy
rus ir moteris. Jau vlrfi miliono žmonių 
jos puikiai pagelbėjo ir jei jus esat silp
nas ir sergantis, nervuotas ir turite silp
nus organus, greitai nuvargstate, negalit 
tinkamai nukti pasilsėti, turite silpnus 
inkstus ir pūsle, prastų apetitų, prastų 
virškinimų ar panašius nesmagumus, var
toki! Nuga-Tono ir pastebėki! dideli pasi
taisymų kuris apsireikš l keletą dienų. 
Nuga-Tone yra parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėly), reikalaukit, kad jis už
sakytų jums iš olselio vaistinės.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojama paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkah geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
■— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryfi sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit 
Prastesnis produktas 
veikti tiek gerai.

“Milk of Magnesia”
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtaltuno Chas. H 
Phillips nuo 1875 m.

tikrojo.
gali ne-

buvo J.

“BROOKLYN, n.'

šitą, anglies kasyklų apielinkę 

-—Perėjūnas.

PAimPELtER
Neapleiskite
Persalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. Atsi^tikyte 
peršalimo naudodami rn-irv 
EKPELLERĮ su pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiški
mu, Du ar trys išsitrynimai 
suPAIN-EXPELLĘRIU su
teiks jums neįkainuojamą pa- ■; 
galbą.

PATN.EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir< 
iŠ j£ pralinksmins jui Jis. lu-

I suteikiat jums daugiau galios pasipnesmti bgpms. Jis su 
i kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirg 

Influenza Netenka — Savo Galios 
Vnmnet PAIN-EXPELLERIS «toja Įumi pagel- 

Muskulu Gėlimai ir Skaudėjnnat pranyksta. 
v«di«knas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 

v,PAIN-EXPELXERIO išsitrynimu su- 
j* ««• 

ir sutvirtintas. .
PAIN-EXPELLERIS įrodė savo nandmgun^ 

irs šešiasdešimt metų laikotarpiu. Dėlto )’•

Sp~X Neuralgijos, Strtadieglio 

“ i — kainu didumo bonkutėse:

•Reikalaukite artimiausioje Vaiatmėję 
arba rašykite į

PAtN-EXPElLtR-8—Y

FIRESTONE
, Stiprnausi tairai 
visame pasaulyje

Turi visus pasaulio re
kordus dėl stiprumo, pat
varumo, greitumo ir 

saugumo.

GARAGE
Avė., C Tel. Vietory 1014

UNION
3100 So. Emerald

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St. 
TEL. MONROE 0454

20

h

Dulch Boy White Lead 100 svaru 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kcną.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis
4114 Rockwcll Street 

Lafayette 4689
■"F'IĮĮIl .Į—III į į —Į

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsflan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsi
tarsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzatninavinio—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blrd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CBICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rv!° iki 1 po pietų.

Lietuvių Ekskursija
Baltic American laivu

st.

po

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

i SI.69
Galionas

LITUAN1A
Gegužes I8 d. tiesiai į Klaipėdą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street



Ketvirtadienis, bal- 11, 1929
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DIDELIS ATIDARYMAS I 
Frank J. Yanas, žinomas verteiva Į

Marąuette Parko apielinkeje,
Geležinių daiktų ir malevų krautuvę perkėlė i naują vietą 

iš 2805 W. 68rd St.
į 2747 West 63rd St.

SUBATOJE BALANDŽIO 13 DIENĄ BUS VIEŠAS 
ATIDARYMAS NAUJOS KRAUTUVES.

Visi lietuviai, draugai, pažįstami ir visi tie kurie šioj apielin- 
kėj gyvena kviečiami atsilankyti. Duosime dovanas moterims 
kvietkų, vyrams cigarų ir vaikams balunai. Vakare apie 8 vai. bus 
duodami 3 praizai: 1 — Prize Spar Vamish 1 galionas, 2 Prize 
— geriausios malevos lauko pusėj 1 gal., 3 Prize — Vienas * | 
galionas flat paint.

Specialia pasiūlymas tik ant trumpo laiko
1—i/į pint Lyk-A-Lak Enamel (4 hour drying) ......
1 U/4-in. Genuine “Diamond” Rubber-Set Brush 
1—Sėt Furniture Transfers ................................. *.

Viktoro M. Černovo 
paskaita

Tarpusavinė kova

25c
25c
30c

atsidūrė Turkijoj,

Viso verčios ...............
tik už 25 centus

FRANK J. YANAS
2747 VVest 63rd Street Tel. Prospect 1297
------------------------------;--------- ■ ~ t--—-------------- rr-----------------------  -..............✓

80c

PIRMĄ KARTA
CHICAGOS NAMUOSE

Dabartiniu laiku Komunistų 
Partijoj pasireiškia didžiausi 
suirutė. Eina tarpusavinė ko
va. .Juk tas faktas, kad Troc
kis — tas dar taip nesenai ke
liamas j padanges bolševikų va- 

[ das
daug ką pasako. Bolševikai y- 
ra pasidalinę j tris grupes — 
stalincus, trockistus ir Byko
vo bei Kalenino šalininkus. 
Stalincai kol kas jaučiasi padė
ties ponais. Jie, taip sakant, 
apvalė savo laivą nuo trockis- 
tų, tiesiog išmesdami juos už 
borto. Panašiai jie pradeda el
gtis ir su dešiniuoju savo par
tijos sparnu. () laivas be sa
vo kraštų ilgai plaukioti nega
li. Anksčiau ar vėliau jis 
eina savo logiško galo — 
smunka.

pri-
su-

NAUJIENOS, Chicago. m. ______
į,.į.-,i,| ,i —; . , «... . ■ i.———■ • ••

Taigi demokratijos įsteigimo 
galimybe, černovo manymu, tu
ri daugiausia šansų Rusijoj. Ir 
lai gali atsitikti greičiau nei 
kai kurie mano.

tie

sTO5
installed

(mažas priedinis “carrying charge” 
išmokėjimais)

Jus galite pirkti šį šildytoją ant labai 
lengvų išmokėjimų. Pasiuskit savo ku

poną šiandie
Pirmą kartą Chicagos namų savininkams yra pasiūlomas auto
matinis karšto vandens patarnavimas už kainą, kuri yra priei
nama net mažiausia uždirbančiam! Dabar jus lengvai galite 
džiaugtis šiuo komfortu savo namuose — tikras karštas van
duo tik pasukus kraną! Vandens šildytojas veikia AUTOMATIŠ
KAI — pats užsidega ir užgęsta — nuolatos palaiko karštą 
vandeni ant pareikalavimo! Kaip nė butų, ateikite DABAR 
arba prisiųskite kuponą! JUS TUO BUDU NEPRISIIMAT ANT 
SAVĘS JOKIŲ PRIEVOLIŲ.
Musų vandens šildytojai turi Amerikos Gaso Associacijos labo
ratorijos užgirimo ženklą ir taipjau yra užgirti. musų pačių 
laboratorijos ilgam, patenkinančiam tarnavimui. Pasiuskit savo 
kuponą šiandie.

The Peoples Gas Light 
and Coke Company 

122 South Michigan Avenue
ir 15 apielinkių gaso sankrovų 

Telefonas VVabash 6000—Water Heating Department 
(Pasižiūrėkit i telefonų knygą, ar gaso bilą dėl apielinkių parodos 

sankrovų adresų)
Pasiuskit kuponą {

The Peoples Gas Light and Coke Co. (Tiktai Chicagos
122 So. Michigan Avė., Chicago, gaso vartojams)

Tamstos: Be jokių prievolių iš mano pusės, meldžiu prisiųsti
atstovą suteikimui man žinių apie automatini karšto vandens 
aptarnavimą.

Vardas ................................................................... ...........................
Adresas ...............................................................................................<

FL.

GARSINKITE? “NAUJIENOSE

Teorija ir praktika.
Vaikams yra iisdirbinėjamas 

tam tikras žaislas: didelis iš 
medžio padarytas kiaušinis, ku
rio viduj randasi mažesnis 
kiaušinis, o pastarojo viduj dar 
kitas kiaušinis ir 1.1. Tokį kiau
šinį primena ir bolševikiška Ru
sija. Didelį kiaušinį sudaro val- 

| džius aparatas, kurio viduj 
randasi komunistų, o joje dar 
kitas “mažesnis kiaušinis” ja- 
Čeikų pavidale. Komunistų Par
tija bando visą Rusijos gyveni
mą ant savo kurpalio tempti. 
Bet tai jai ne visuomet sekasi. 
Pakaks paminėti vieną faktą. 
Rusijos koperatyvai turi apie 
23 milionus pajininkų. Kope- 
ratyviam judėjimui vadovauja 

[bolševikai. Vadinasi, savi žmo
nės. Nežiūrint to, suvažiavi
muose komunistai koperatnin- 
kai kartais gan aštriai kritikuo
ja visą valdžios politiką. Jums, 
sako jie, gerai visokius planus 
gaminti, bet bandykite patys 
juos įvykdyti. Mes to padaryti 
negalime. Žmonės reiškia ne
pasitenkinimo, kuomet už per
kamus produktus reikia daug 
brangiau 
voliuciją, 
bandoma 
pirkti, 
gyvenimo
nistus verčia priešintis “gospla- 
nui” (valstybės planui).

Monarchijos atsteigimo 
galimybė.

Kokia gali būti Rusijos atei
tis? Ar monarchistai turi bet 
kokių šansų atgauti valdžią? 
Nėra jokios galimybės, kad jie 
kada nors besugrįš prie Ru
sijos vairo, šiaip ar tai Rusi
jos žmones per tuos metus įgi
jo daug patyrimo ir daug nau
jų žinių. Jie visais galimais 
budais priešinsis monarchijos 
atsteigimui. Tatai supranta ir 
patys monarchistai. Jie su
pranta, kad žmonės jų nenori. 
Jie visas viltis deda ant inter-

venciijos. Rusijoj monarchiją 
jie tikisi atsteigti svetimų val
stybių jėga. Bet, tai bergždžios 
viltys. Užsieny] gyvenantys 
monarchistai yra. apgailėtini 
žmonės. Net ir dabar jie vieni 
antrus vadina visokiomis “di
denybėmis.” Jie jokiu budu ne
pajėgia suprasti, kad jau už
stojo kiti laikai.

“Raudonasis boirapartizmas”
Pažiarėkime dabar į “raudo

nojo bonopartizmo” galimybę. 
Franci'joj honopartizimas buvo 
paremtas pasekmių gaiš karais 
prieš svetimas valstybes. Re
voliucines partijos neturėjo nei 
savo tradicijų, nei tvirto nusi
statymo. Kas kita Rusijoj. Są
lygos čia yra visai kitoniškos. 
“Bandymas durtuvais” Lenki
jos pasibaigė nelaimingai. “Rau
donojo Napoleonuko” taip pat 
nėra. O jeigu toks ir atsiras
tų, tai jis susilauktų didelio pa
sipriešinimo iš gyvuojančių re
voliucinių partijų, kurios turi 
nemažai patyrimo ir savo tra
dicijas.

Demokratijos įsteigimas.
Nei monarchizmas ir bonopar- 

tizmas mažai teturi šansų, tai 
kokia dar pasilieka galimybė? 
Jau buvo minėta, kad ekonomi
nis Rusijos gyvenimas eina sa
vo keliu, o ne tuo, į kuri sten
giasi įstatyti bolševikai. Nepa
sitenkinimas bolševikų biuro
kratija auga. Politinių partijų 
veikimas vystosi, nežiūrint visų 
represijų. Sakysime, bolševi
kai jau daug kartų yra palaido
ję Socialistų Revoliucionierių- 
Partiją. Bet tas faktas, kad 
jie taip dažnai kelia laidotuves, 
aiškiai parodo, jog “numirėlis” 
yra gan gaivus. Tos rųšies 
“numirėliai” visai netikėtai ga
li atgyti ir iškirsti bolševikams 
didelį šposą.

Sveikinimai.

Baigdamas turiu dar pridurti, 
jog černovą pasveikino George 
Kirkpatrick Socialistų Partijos 
vardu, Dr. Semanovich ukrai
niečių vardu, J. Voronko balt- 
gudžių vardu ir P. Grigaitis 
lietuvių socialistų vardu. Bol
ševikams ypač nepatiko Gri
gaičio karčios teisybes žodžiai. 
Prieš vienuolikę metų, sakė 
jis, tą dieną, kai susirinko Ru
sijos Steigiamasis Seimas, buvo 
Chicagoj sušauktas masinis mi
tingas. Mitingas nutarė pa
siųsti Seimo pirmininkui, čer- 
novui, sveikinimo telegramą. 
Bet telegrama nepasiekė savo 
tikslą, nes tą dieną, kada chi- 
cagiečiai mitingavo, bolševikai 
išvaikė. Steigiamąjį (Seimą. To 
mitingo sveikinimą tad prisiei

na įteikti Černovui dabar. Čer
novo vadovaujamoji Socialistų 
Revoliucionierių Partija laike 
Steigiamojo Seimo rinkimų ga
vo 22 milionu suviršum balsų, 
o bolševikai, kurie jau buvo už
griebę valdžią į savo rankas, 
tesnrįnko tik 9 milionus balsų. 
Iš to aišku, kad didelė daugu
ma Rusijos žmonių nepritarė 
bolševikams. Demokratinė Ru
sija pasirinko socialistus revo
liucionierius. Jie priešakyj su 
Černovu ir yra daugumos Ru
sijos žmonių atstovai. Reikia 
tad palinkėti, kad jie kuogrei- 
čiausia įsteigtų Rusijoj demo
kratiją.

Paskaitai pasibaigus, Mas
kvos burdingierius William 
Knise prie svetaines pasakė 
“raudonai karštą” spyčių. —K.

(Galas)

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

Specialiai trumpam 
laikui

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė.

ESSEX TEMPIA SUNKŲ GARVEŽĮ

larp nepaprastų dalykų, kuriuos yra padaręs Essex Challenger yra tempimas sunkaus ta- 
vorinio garvežio. Tai padaryta Nashville, Tenn. šiame nepaprastame tandyme stiprus Essex 
motoras nė kiek nenukentėjo, bet garvežio inžinierius ir publika labai tuo liko nustebinta.

“Kad pasilikt laiba
— siek Lucky

mokėti nei prieš re- 
o iš jų produktus 
kiek galima pigiau 
ReiSkia, ekonominio 
logika net ir komu-

Kauno Malt’as

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

u 
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Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldumyno

W M,ss Burke*
■®\\W Populiarė Amerikos

Aktorė ir Scenos
Žvaigždė.

pasefemingiflHsias 
būdas palaikyt
miklią figūrą.”

Misa Billie Burke, 
Populiarė Amerikos Aktorė 

ir Scenos Žvaigždė.

“Kad pasilikt laiba, siek Lucky Strike 
vietoj saldumyno, kuomet tamstai 
užeina ant seiles pageidavimas sal
dumo, Tatai aš dariau per ilgus metus 
ir atrandu, kad tai yra pasekmingiau- 
sias būdas palaikyt miklią figūrą. Ap- 
kepinimo procese yra kas tokio, kas 
išdirba Luckies kvapsnį, kuris pilnai 
patenkina pageidavimą saldumyną. 
Tuo pačiu laiku apkepinimas prašalina 
erzinančius dalykus, ir Luckies niekad 
nekliudo balso."

Billie Burke

(Matot—■ milziniskas padidėjimas 
rukimo Cigaretų paeina ii pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant 
prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 me
tais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augsčiau, negu visų kitų Ciga
retų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutii- 
kais žodžiais patvirtina visuomenes 
pasitikėjimų Lucky Strike viršenybe.

š toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Kat sukatos vakara per radio griežia Lucky Strike Šokiu 
Orkestrą tokias ''Melodijas kurios Broadvay padarė Rrood- 
way.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno vandenyno iki kito, 

paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.

© 1929, The American Tobacco Oa, Sanvfacturen
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PERSIGANDĘ “REVOLIUCIONIERIAI”

Pereitą sekmadienį, kai rusų s.-r. partijos vadas 
Černovas laikė referatą apie sovietų Rusiją, tai komu
nistų būrys kėlė svetainėje triukšmą ir stengėsi suardyt 
susirinkimą. Jiems vargšams nepavyko. Aršesniuosius 
rėksnius policija, pagrobus už apikaklių, išmetė pro du
ris laukan, o kiti triukšmadariai pabūgo ir nutilo.

Vienu tarpu, kai komunistai ypač smarkiai skanda- 
lino, tai policijos atstovas, atsistojęs prieš publiką, išrė
žė triukšmadariams pamokslą. Jisai pareiškė, kad Ame
rikoje kiekvienas asmuo turi teisę naudotis susirinkimų 
ir žodžio laisve; bet ta teisė, girdi, nereiškia, kad kas 
nors gali atėjęs į ramų susirinkimą daryti netvarką ir 
trukdyt publikai klausytis. Policijos atstovas įspėjo, kad 
prieš tokius tvarkos ardytojus bus pavartotos atatinka
mos priemonės.

Koktu buvo žiūrėt, kad policija turi šitaip aiškinti 
susirinkimų laisvės prasmę žmonėms, kurie sakosi esą 
“darbininkų vadai” ir žada parodyti proletariatui kelią 
į geresnę ateitį!

Černovas kalbėjo labai rimtai ir mandagiai. Jisai 
griežtai kritikavo bolševikus, bet nepavartojo nė vieno 
įžeidžiančio žodžio. Todėl aišku, jogei komunistai kėlė 
triukšmą ne dėl to, kad kalbėtojas butų užgavęs jų jaus
mus. Jie tečiaus ir nelaukė, kol rusų es-erų vadas ką 
nors pasakys. Vos tik jisai išėjo į estrados priešakį, kaip 
jie ėmė bliauti, staugti ir šaukti. Vienas “raudonas” ly
deris tąja stugiančia gauja komandavo.

Tokiu savo elgesiu komunistai darė įspūdi, kad jie 
yra arba protiški ligoniai, arba kažin ko labai nusigan
dę. Mums rodosi, kad svarbiausia to jų staugimo ir 
kaukimo priežastis buvo baimė. Komunistai bijojo, kadi 
kalbėtojas, kuris gerai žino bolševizmo ydas ir moka 
jas išdėstyti, gali diskredituoti jų idealą publikos akyse 
ir pakrikdyti Maskvos pasekėjų eiles. Kur tuomet ding
tų tie lyderiukai, kurie gyvena iš “raudonojo biznio”, 
kas jų klausytų ir kas jiems aukas dėtų?

Worcesterio savaitraštis “Ame
rikos Lietuvis”, kuris buvo su
stojęs kai subankrotavo p. Pal
tanavičius, vėl pradėjo eiti. Bet 
dabar jisai dvigubai mažesnio 
formato ir kol kas eina tik kar
tą per dvi savaiti. Naujasis 
“Amerikos Lietuvio” leidėjas ir 
redaktorius yra Gabrielius A. 
Kybą, buv. zeceris Paltanavi
čiaus spaustuvėje.

P-as Kybą buvo žinomas iki 
šiol, kaip “aidoblistas” ir bol
ševikų šimpa tizatorius. Dar 
SLA. seime Baltimorėje, pereitą 
vasarą, jisai buvo atvykęs iš 
Worcesterio busu kartu su ki
tais bolševikuojančiais delega
tais ir laikė .su jais vieną fron
tą per visą seimą. Tečiaus, pa
ėmęs į savo rankas laikraštį, 
jisai bando vesti jį tokia pat 
konservatyviška kryptim, kaip 
pirmiaus vedė Paltanavičius. 
Taip, pav. naujasis “Am. L.” at
siliepia labai palankiai apie 
buv. prezidentą Coolidge’ą ir net 
rodo simpatijų Italijos Musso- 
liniui. Kalbėdamas apie 
niai įvykusius fašistiškus 
kimus”, jisai sako:

“Parodo (pasirodo),
Mussolini turi tvirtą įtekmę 
kaipo Italijos gyventojų dik
tatorius.”
Bendrai imant, p. Kybos lei

džiamas laikraštėlis stengiasi 
būt bepartyviškas. Jo kalba yra 
gyvesnė ir literatiškesnč, hegu 
buvo pirma.

nese-
“rin-

kad

PRASIMANYMAI

pasa-

pati tauta, o ne 
atsidurusieji už 
nuo savo krašto, 
klerikalų organo

Seniai yra pastebėta, kad tie, kurie garbina terorą, 
tikrumoje yra patys nusigandę. Baimė daro komunis
tus nežmonėmis.

GYDYTOJŲ PROFESIJA

i

Chicagos daktarų draugija užvakar išmetė iš savo 
tarpo vieną žymiausiųjų vietinių gydytojų, Dr. Lbuis E. 
Schmidt, šešių dešimčių metų amžiaus žmogų, pasižy
mėjusį taip medicinos praktikoje, kaip ir labdarybės 
srityje. Jisai buvo apkaltintas ir surastas kaltu “neetiš
ku elgesiu”.

D-ro Schmidt’o nusidėjimas savajai profesijai yra 
tas, kad jisai stovi priešakyje vienos medikalės įstaigos, 
kuri nemokamai gydo ligonius ir gana plačiai reklamuo
jasi spaudoje. “Neetišku” dalyku daktarų draugija pri
pažino reklamą, — nors susirinkimo diskusijose iškilo 
aikštėn, kad kaltinamojo kolegos gal būt dar labiaus 
buvo nusistatę prieš jį dėl jo labdarybės. Gydymas už 
dyką, mat, atima praktiką kitiems daktarams.

Mes čia nenorime nei smerkti, nei teisinti tą dakta
rų organizacijos žinksnį prieš Schmidt’ą. Reikia pripa
žinti, kad daktarų profesijos atstovai daugumoje gyve
na vargingai, ir jų vargą, be abejonės, didina tai, kad 
įvairus turtingi labdariai užlaiko įstaigas, kuriose ligo
niams teikiama gydymo pagelba dovanai. Bet kurio 
amato žmonės protestuotų taip pat, kaip ir daktarai, 
jeigu kas imtų jiems šitokiu budu “gadinti biznį”.

Bet klausimas turi ir antrą pusę: kas daryti tiems 
žmonėms, kurie neturi pinigų užsimokėti daktarui už 
gydymą, kuomet jie suserga? Jeiku daktarai reikalautų, 
kad jų profesija butų traktuojama, kaip paprastas ama
tas, tai kažin ar tai butų sveika visuomenei? Reikia 
laukti, kad incidentas su D-ru Schmidt’u iššauks disku
sijas šitais klausiniais.

Marijonų laikraštis vėl 
koja apie Lietuvos socialdemok
ratų “išdavystes”. Jisai dar vis 
tvirtina, kad Petrapilio seime, 
didžiojo karo m$tu, socialdemok
ratai stoję prieš Lietuvos ne
priklausomybę, nors yra faktas, 
kad jie stojo už nepriklausomy
bę, tik reikalavo, kad tautos li
kimą spręstų 
emigrantai, 
šimtų viorstų

Antras to
prasimanymas yra tas, kad so
cialdemokratai 1926 m. neno
rėję eiti valdžion “dėl to, kad 
jiems liaudininkai per maža vie
tų kabinete tedavė”. Tai yra vi
sai negudri insinuacija. Kai 
Liet, socialdemokratų partijos 
suvažiavimas nutarė nedalyvau
ti valdžioje, tai jokių derybų su 
liaudininkais dar nebuvo buvę 
ir jokių pasiūlymų iš liaudinin
kų pusės nebuvo duota.

Marijonų organas šitas nesą
mones rašo, matyt, dėl to, kad 
jo redaktorius sprendžia apie 
kitus sulig savim. Jisai nepagal
voja net apie tai, kad tokiam 
Požėlai arba Čepinskiui nėra jo
kio išrokavimo ieškoti vietų val
džioje, kadangi jie gali uždirb
ti daugiau, negu gauna algos 
ministeris.

Skaitytojų Balsai
Dėlko yra reikalinga 

gimdymo kontrolė
Visų sektų kunigai pasakoja 

savo pamoksluose, jog “gimdy
mo kontrolė” yra atėjusi iš 
pragaro ir ją reikia atgal į pra
garą išvaryti. Ir visi tie ku- 

| nigai nemato tėvų ir vaikų kan- 
čių-vargų, kurie įvyksta dėl pa
laido gimdymo, kaip kad “Die
vas davė”.

Jei kunigai užrašytų kiekvie
ną netikslų gimimą ir mirimą, 
ir po metų padarytų, suvedimą 
skaitlinių-statistiką, tai hera 
abejonės, kad jie kitaip ir pa
mokslus sakytų, ir gimdymo 
kontrolę kitokioj šviesoj rodytų.

Bet pas katalikus vaikų gi
mimai ir mirimai duoda kuni
gams šaunų pelną, o tėvų vargai 
ir neturtas kunigams nejaučia
mas, nes jie “celibatuoja”.

[Atlantic and Pacific Photo]

^iiįįhii*i;n*»:i.ii 
I «>!>< *l<Įl I

Torreon, kur buvo įsitvirtinę Meksikos sukilėliai, bet valdžios armijai besiartinant revoliucionieriai skubiai tą miestą apleido

gyvulėlius

žmonės-ukininkai, didelis ar 
maži, nei vienas neveisia ir ne- 

f 

augina gyvulių daugiaus, negu 
išmaitinti gali. Visokį perviršį 
naikina. Kuriuos
skiria auginimui, juos prižiūri 
ir geriausia maitina.

Kodėl nedaroma tas pats su 
žmonėmis ?

' Pas žmones nė vienas užgimęs 
vaikas neprivalėtų mirti.

Šalti faktai štai ką rodo:
Tėvams gimė 14 vaikų ir tik 

4 užaugo; 10 numirė dėl silpnu
mo ir kitų prriežasčių. Tėvas 
pasileido girtauti iš baimės ne
galėjimo išmaitinti. Motina 
džiaugėsi delei numirusių, kad 
aniems nereiks vargti. Jei tie 
tėvai sulig savo turto butų pa- 
gimdę tik tuos keturis, jie bu
tų pasidžiaugę iš savo vaikelių 
ir gyvenimo, i Kam gimdyti ir 
marinti? «»

Tėvams gimė 4 vaikai; 13, 11, 
9 ir 4 metų. Tėvas dirbo ang
lių kasyklose ir tapo sužeistas 
nepataisomai. Pinigų daug ne
turėjo. Motinai liko aprūpini
mas 4 vaikų ir sužaloto vyro— 
sykiu 6 burnos. Apskričio Lab
darybės Draugija duoda po 
$16.00 mėnesyje. Vaikai eina 
mokyklon nevalgę ar pusbadžiu. 
Ar negana būt buvę vieno ar 
dviejų vaikų neturint užtikrin
tos ateities?

Tėvai pagimdė 10 vaikų—kas 
antras metas sulig Dievo valios. 
Motinai to buvo perdaug, ir pa
gimdžiusi 10-tą pasimirė. Tė
vas užpelno vos $35.00 savaitėje 
—tai tik namų randai sumokė
ti. $105.00 lieka maistui ir dra
panoms. Ar gali vaikai tinka
mi augti be motinos priežiūros, 
be valgio, be drapanų? Ar ne- 
geriaus butų pagimdžius 2—3? 
Vyresnieji vaikai 
tėvus.

Tėvai turi tik 
Tėvas turi džiovą, 
matizmą, vaikas netur ką val
gyti. Nesveiki tėvai visai nepri
valo gimdyti vaikų.

Tėvai abu tik 23 metų ir tu
ri du vaiku; tėvas tur širdies 
ligą ir jo dienos yra suskaity
tos. Motina taip silpnutė, kad 
jokio darbo negali dirbti; jos 
abu tėvai jau nusenę ir turi į- 
sisenėjusias ligas. Vaikai—3 ir 
1 metų—nubadėję, pamėlynavę, 
kaip lavonai. Tokiems tėvams 
nereikėjo vestis nė vaikų gim
dyti.

Tėvas turėjo piktligę ir ap
krėtė motiną; pagimdė 3 vaikus 
jau spuoguotus. Tiek vyrai, 
tiek moters, kurie yra turėję 
-sirgę paktlige. niekads nepri
valo vestis, nes iš gyvenimo ne
pasidžiaugs ir save krimsis iki 
grabo.

CIeveland, Ohio, teisėjas 
Ewing net užgynė vieniems tė
vams, turintiems jau tris vai
kys, gimdyti daugiaus (?) vai
kų per tris metus. Tėvas tu-

rojo 22 metu, motina 17 metų 
—kada jiedu slaptai apsivedė. 
Tėvui uždirbant vos $24.00 sar 
vaitėje, negalėjo pragyventi ir 
nuėjo teisman persiskyrimui. 
Pasiskelbus tokiai žiniai laik
raščiuose, teisėjo Ewingo nuo
sprendis labai nepatiko katali
kų vadwams-jezuitms. “Darbi
ninkas” num. 94, 1928, paduoda, 
jog “garsus Bostono jėzuitas, 
kun. Carigan, pavadino tą. (Ew- 
ingo) nuosprendį kiaulių filio- 
zofija”... kurios visi katalikų 
kunigai laikosi—praktikuoja.

Pavyzdžiui, rodančių netikslu
mą gimdymo daugelio vaikų, 
kiek Dievas tik duoda—bet duo
nos neduoda, kaipo ir nesveikų 
tėvų ir vaikų, butų galima pri
rašyti didelę knygą.

Vaikai, auginami labdarybių 
įstaigose, tai virštukai be moti- 
nos-vištos. —P. Mikolainis.

Dvi labai įdomios 
salos

Baisioji liga

aplankęs raupsuotųjų salą, ši
taip piešia baisų vaizzdą, kurį 
jam teko matyti.

‘IMcs priplaukėme prie kran
to. Apsirėdę įvairiausiais, su
driskusiais, nešvariais rūbais 
vyrai ir moterys veržėsi prie iš
lipusių i krantą. Mums prisi
artinant visa ši lavonų minia 
tiese rankas i musų pusę, darė 
įvairius gestus, kaž ko rėkavo, 
šaukė. Galima buvo jausli, ka< 
jie mumyse norėjo matyli gel
bėtojus ir atkreipti musų dė
mesį į bartuiriškas savo gyve
nimo sąlygas. Visi ligoniai at
rodė baisiai. Jų tarpe nebuvo 
nė vieno žmogaus, kuris nebū
tų subiaurolas baisios ligos. Vi
sai tai savo gyvenimą keikian
čiai miniai vadovavo aklas dva
sininkas. Salos gatvėje mes pa
matėme dar baisesnį reginį. 
Gatvėje ant akmenų prie bakū
žes durų nejudėdami stovėjo 
ir gulėjo seniai raupsuotieji. 
Amžini žmonių bendrakeleivia 
—- katės ir vi&tos — vaikščio
jo gatve tarp neramių žiurkių 
legijono. [“L. ž.”]

kuo ilgiau gyventų. Tačiau vy
rų skaičius mažėja. Rapo sa
loje gema beveik tik vienos 
mergaitės. [“L. Ž.”]

ATĖJO “Kultūros” No. 3 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

keikia savo

vieną vaiką, 
motina reu-

i Netoli salos Krito, Mirabello 
. perta'koje yra mažyte salelė 
' Spinalonga.

1404 m. Graikijos vyriausy
be išgabeno iš salos visus vie
tos gyventojus ir apgyvendino 
joje raupsuotuosius. Dabar sa
loje izoliuoti gyvena 260 raup
suotų; 36 šeimos ir 7 vaikai, 
gimę saloje. Drauge su bai
siais ligoniais gyveno 6 svei
kos moterys, įkurios nenorėjo 
palikti savo nesveikų vyrų. 
Kiekvienas ligonis gauna iš iž
do pensiją 27 drachmas. Kai 
kuriems raupsuotiems padeda 
jų giminaičiai. Saloje yra trys 
krautuvės, kurios esti atidaros 
tam tikromis dienomis, kad 
raupsuotieji galėtų gauti pro
duktų ir ikitų gyvenimui reika
lingų daiktų. Ligoniai visą die
ną nieko nedirba. Jų darbas 
neturi prasmės, nes iš raup
suotųjų salos joks daiktas ne
gali būti išvežtas ir jie palys 
niekuomet iš jos neišvažiuos. 
Raupsuotieji gyvena bakūžėse 
arba pusiau suirusiuose senuo
se namuose, užsilikusiuose dar 
no XVIII šimtmečio. Visą die
ną raupsuotieji praleidžia vaik
ščiodami iš kampo į kampą, 
gulėdami ir aimanuodami. Jau
nesnieji žaidžia arba užsiima 
muzika.

Katrtkaii’tėmis laivais atveža 
naują gyventoją, ir jis pats tu
ri rasti sau vietą gyventi. Daž
nai ligonių tarpe esti skandalai 
ir net muštynės. Tuomet poli
cija liavu atveža du kareiviu, 
kurie, nuvarę kalėj ima n skan
dalistus ir mušeikas, vėl grįžta 
atgal.

Tuniso 
rektorius

Moterų sala
Ramiajame vandenyne 

sala įtapo, kurioje gyvena be
veik vienos moterys. Tiesa, sa
loje gyvena ir keletas vyrų, bet 
jie laikomi retenybe, kaip ko
kie “šventi gyventojai.” Rapo 
sala priklauso Prancūzijai. Ra
po salos gyventojai moterys ii 
vyrai yra Australijos čiabuvių 
“maori” tautelės ir neturi jo
kio supratimo apie bet kokią 
civilizaciją, f jų salą beveik 
niekuomet neužeina garlaiviai, 
nes ji yra šaly nuo juros kelių. 
Jos atlieka visus darbus, stato 
bakūžes, medžioja, kariauja ir 
užlaiko visą šeimą.

Vyrai išnaudodami savo 
“šventų asalbų” padėtį, visą die
ną nič nieko nedirba. Vyrams 
leidžiama ti'k meškerioti, nes 
žvejojimas su linkiais ir žeber
klais yra moterų užsiėmimas.

Kartais vyrai taiso primity
viškus rūbus ir audžia iš įvai
riaspalvių raudonesnių augalų 
divonus namams papuošti.

Svarbiausias gi vyrų darbų 
— tai jų vyriškų pareigų atli
kimas. Atlikę savo pareigas 
vienoje šeimoje, vyras eina į 
kitą ir 1.1.

• Tokiu budu saloje atsiranda 
ir naujos kartos.

Vyrai gauna geresnį ir ska
nesni valgį.' Dažnai žmonos pe
ni vyrus kaip mažus vaikus. 
Vyras guli po medžiu, o mote
ris deda jam į burną duonos 
medžio aiba bananų mnikštu- 
mos gabaliukus. Vyrui lieka 
tik juos kramtyti ir praryti.

Saloje gyvenantieji vyrai pa
sižymi storumu. Moterys ge
rai maitina vyrus tani, kad jie

yra

Ar Jūsų “Visi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

Žmogaus kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pajrų 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su-, 
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką ^ydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
gryš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Milio
nai žmonių sugryžo ant kelio j jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
Šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haisted SL
Tel. Rooeevelt 85IMJ

Parterio instituto di- 
šarl Nik oi, nesenai

<ad pačios Naujienos 
vra naudingos. 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,



NAUJIENOS, Chicago, III

So. Englewood

Dienos Per Vandenyną

au
Su Ženkleliu

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ

Budweise
Barley-Malt SĮyrup

’RINEL.

CHICAGO, ILL

__________

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Šiandien Dzimdzi- 
Drimdzi Vakaras

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys «reriausia.

stroliuoli.
Todėl, gerbiamieji, lietuviškų 

parengimų mėgėjai, aitsilanky- 
kite šiandien į viršminėtą sve
tainę, busite patenkinti.

Pradžia 8 vai. vak.

Kas tai yra? 
mokslininkai 

keliaujanti 
mylių sekun-

mėnesio 23 
pirm Kris-

Dzimdzi-JOrimdziai pirmą ir 
paskutinį kartą šiame pavasa
riniam sezone Chicagoje pasi
rodys, todėl verta juos atlan
kyti. Po to vakaro jie išvažiuo
ja į kitas lietuvių kolonijas ga-

Anheuser-Busch 
St. Louis

priminti visiems 
busimiems S.L.A.

130 W. Randolph S’t., Chicago.

šiandien, balandžio 11 d., 
parapijinėj svetainėj W. 18th 
Str., Dzimdzi-Drimdzi rengia 
vakarą. Dalyvaus Margui is- 
Vanagaitis, artistas Olšauskas 
ir poetas AkirasnBiržys. Bus 
juokai, pasakos, prakalbos, dia
logai, dainos, kanklės, gitara, 
armonika ir kitokių muz. in
strumentų.

Norėčiau 
esamiems ir 
357 kp. nariams, kad musų mi
tingas įvyksta šio šeštadienio 
vakarą, bal. 13 d., p. Petruko 
svet., 8462 S. Vincennes Avė.

Kiekvienas turėtumėm daly
vauti ir progai pasitaikius at- 
siigabent naują narį. Kuopos 
valdyba žada patieki svarsty
mui keletą įdomių klausimų, ir 
susirinkus krūvoj snausti nerei
kės. O. K.

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

BREMENs EURCRA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos
Patogus

TiK produktas
N epaly ginamos 
Kokybės

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čcre’* 
or **Eye Beauty” Book

Mūrio* Co. DopL U. &$9 B. Ohio Su Chicago

Spaudoje tilpo pranešimų apie 
kardinolo William O’Connell, ka
talikų bažnyčios galvos Ameri
koje kalbą, kurią jisai pasakė 
Naujos Anglijos katalikiškų 
kliubų komunijos pusryčių lai
ku. Gerbiamas dvasios vadas 
išreiškė mintį, kad už garsiojo 
mokslininko Einšteino teorijos 
erdvės ir laiko (time and space) 
slepiasi “biauri bedievybės 
šmėkla”.

Kaip geras krikščionis, aš; 
norėčiau išpopuliarizuoti kardi-i 
nolo minti ir todėl rašau šiuos 
žodžius.

Žiūrėkite. (šventame rašte 
yra pasakyta, kad Dievas su
tvėrė pasaulį į šešias dienas, o • 
septintą nusitarė pasilsėti. Tąi 
mintį kart kartėmis patvirtino i 
bažnyčios tėvai ir daktarai.

Antra. Pasak švento rašto ir 
bažnyčios daktarų, kurių ne vie
nas tapo pripažintas šventuoju, 
Dievas sutvėrė pasaulį kaip ko-i 
kį didžiulį trobesį, ir pirmame 
jo fliore buvo žemė. Šiame f bo
re gyveno žmonės, gyvuliai, 
žvėrys, paukščiai, etc. To apati
nio floro lubas sudarė dangaus 
skliautas (firmament). Skliau
tas buvo grindimis antram aukš
tui, kuriame gyveno Dievas ir 
aniuolai. To flioro apačioje!

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

(Reporterio meditacijos)

Kas tiki šiandien, kad aniuo
lai rytmetį išvolioja saulę iš ažu 
kalno ir pakabina ir riedena ją 
dangaus skliautu? Kas tiki, 
kad aniuolai atidaro dangaus 
cisterną, idant palaisčius pirmą 
pasaulio fliorą, kaip kad šeimi
ninkė palaisto stubos grindis? 
Kas tiki, kad pirmą žmogų Die
vas sutvėrė spalių 
dieną 4,004 metais 
tui gimsiant?

O kai dėl žemės

Kad pagerinti skonį ir padi
dinti maistingumų jūsų duo
nos, kėkso, sausainių, dough- 
nutsų, kepdami vartokite 
Budweiser Hąrley-Malt Syrup

ir absoliučio vienodumo gali 
likti vadu savo srity tik į tris 
metus. — Šiandie Budweiser 
Barley Malt-Syrup yra vienas 
iš Amerikos populiariškiau- 
siu rūšių. — Parsiduoda visur.

plokštumo, 
tai kiekvienas pradinės mokyk
los mokinys pasakys jums, kad 
ji yra apvali, visai nežinodamas, 
jogei jisai nusikalsta bažny
čios tėvų, daktarų ir popiežių 
mokslui ir piktažodžiauja prieš 
Dievą.

Arba vėl aeiei to mokymo, 
kad žemė esanti pasaulio cent
ras, apie kurį sukasi kiti dan
gaus kūnai. Kopernikas nela
basis vienas pirmųjų paleido 
eretišką, mintį, buk žemė sukan
tis apie saulę. Jo laimė buvo, 
kad jisai spėjo numirti gegužės 
24 dieną, 1543 metų, vos ke
lioms valandoms po to, kai jo 
bedieviška knyga išėjo iš spau
dos, ir pasiekė jį. Ale kitas žmo
gus, Giordano Bruno, kuris drį
so skelbti Koperniko idėjas, iš
tupėjo Romoje, inkvizicijos ka
lėjime, šešius metus ir buvo 
sudegintas už bedievybę. O kiek 
trobelio turėjo Galilėjus — vis 
dėl tokios pat bedievybės? Ir 
nežiūrint to, bedieviai nenurimo.

Priešingai, šiandie, šiais 1929 
metais po Kristaus gimimo, 
skelbiamos yra dar labiau ere
tiškos, dar labiau bedieviškos 
mintys. Kokie nors, atsipra
šant, astronomai, sako, kad že
mė ne tik nesanti pasaulio cent

ras, ale kad ji esanti viso labo 
nežymus trupinis kitų pasauli
nių kūnų tarpe; kad už mūsiš
kę saulę, kurią taip garbino 
Kopernikas, yra daugelį kartų 
didesnių pasaulio kūnų; kad 
saulė su savo planetomis ke
liaujanti velnias žino kur. Na, 
ar ne ateizmą skelbia jie?

Ir tik pamislykit: jie suma
nė net Dievo mandrybę patirti! 
Pavyzdžiui, Harvardo astrono
mų stotyje, ant kalno Areųui- 
pa, Peru šalyje, tie neva moks
lininkai, užsimanė išmieruoti 
vadinamą Magelano “debesį”, 
tūlos žvaigždės kurio esančios 
10,000 kartų šviesesnės už sau
lę, gi jų tolis nuo žemės esąs 
110,000 spindulių metų.

Ar jaučiate ką tie mokslinin
kai dar sugalvojo? Kokius ten 
spindulių, metus! 
Well, tie nelemti 
sako, kad šviesa 
greitumu 186,000 
doje arba šešius trilijonus my
lių metuose. Ir ve, tos Magela
no debesio žvaigždės esančios 
taip toli, kad šviesos spindu
liams reikia keliauti 110,000 me
tų, kol jie pasiekia musų žemę.

O tuo tarpu mes žinome iš 
švento rašto ir bažnyčios dakta
rų mokslo, kad žvaigždės buvo 
prikabintos prie dangaus flioro 
arba žemės lubų—ir ne taip jau 
aukštai. Juk Dievas ir Babe
lio bokštą išardė ir žmonių kal
bą sumaišė, kad pasipūtę didu
mu žmonės norėjo pastatyti 
bokštą iki dangaus ir iš to bokš
to dangun įlipti.

Ne geriau šiandien elgiasi ir 
visokie kiti panašus jiems 
paukščiai. Jie, matote, sa
ko, kad milionus ir milionus 
metų, kad trilionus metų saulės 
ir planetos sukosi, sulyg tam 
tikrais įstatymais, pirma negu 
Dievas sutvėrė žemę. Nelemti 
vyrai, jie nuduoda., buk nežino, 
kad Dievas davė pirmą įstaty
mą Maižiešiui pavydale dešim
kes‘prisakymų. Ir tie bedieviai 
šiandien turi drąsos rašyti ve 
taip:

“Musų pasaulis ne kažin kaip 
girtinas... Geologijos laiku mie- 
ruojant, žmogus gyveno tik va- 
andėlę žemės dienos. Astrono
minėje vietoj jis (t. y. žmogus) 
yra tik lašelis čiukuro vienos 
vilnies Pacifiko vandenyne... 
žemė nėra nė didžiausia, nė 
mažiausia planetų, nė šalčiau
sia, nė karščiausia, nė centra- 
inė, nė kraštutiniausia... Išsky

rus tai, kad jus gyvenate ant 
žemės, nėra nieko ypatingo, kuo 
ji galėtų pasižymėti... Saulė yra 
paprasta žvaigždė”, ir t.t. ir t.t.

Well, gana bedievius cituoti, 
Pridursiu tik, kad Einšteinas, 
turį turėjo omenėje kardinolas 
O’Connell, yra kaip ir koks va
das tarp visų šių dienų moksli
ninkų, vienas labiausia paskil- 
busių jų tarpe. Ne stebėtina 
todėl, kad, gerbiamas kardinolas 
numatė reikalą užvažiuoti jam 
per kailį. Ir gerai padarė.

Nes į ką tie mokslininkai pa
vertė šiandien žmogų, kurį Die
vas buvo sutvėręs savo pavyda- 
lu? Į ką jie pavertė žemę, ku
rią. Dievas žmogui atidavė? Na
gi į menkniekį! Ir todėl, dūmo
damas apie mokslininkus ir kar- 
dinalą O’Connellį, aš esu linkęs 
manyti, jog daug geriau yra už
simerkti, kad nematyti ką rodo, 
ir užsikimšti ausis, kad negir
dėti, ką sako bedieviai, nors jie 
ir vadintųsi mokslo vyrais; nes 
mokslas negali sugyventi su ti
kyba—ypač tokia tikyba, kurią 
skelbia mums dvasiški tėveliai; 
nes ar ne lengviau suprasti 
švento rašto mokslų, kad Die
vas sutverė pasauli į šeštas <iie- 

nas, o septintą atsisėdo pasil
sėti? Reporteris.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Kilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar ^u

KURTU ( I I

aniuolai prikabindavo nakčia 
mėnulį ir žvaigždes, o dienos 
laiku—saulę. Aniuolų džiabas 
danguj buvo paslėpti už aukšto 
kalno dangaus žiburius arba iš
nešti juos. Be to, jie turėdavo 
kai kada atidaryti didelės cis
ternos langus, kad paleidus že
mėn šiek tiek lietaus, ir vėl 
juos uždaryti. Minykas Cos- 
mas Indicopleustas (šeštame 
šimtmety po Kristaus gimimo) 
galutinai apdirbo ir išaiškino 
pasaulio sistemą. Viskas išro
dė aišku, viskas paremta Dievo 
ir šventųjų liudymais. Abejonės 
negalėjo būti.

Trečia. Svarbus klausimas 
tiek bažnyčios tėvams, kiek vė
lesnių laikų svietiškiams ir dva
siškiams buvo: Kaip sena yra 
žemė? Bažnyčios daktarų mo
kslas davė aiškų atsakymą ir 
į tą klausimą. Ilgos studijos 
daugybės išmintingų vyrų pasi- 

i baigė moksliškiausia Dr. Jono 
Lightfoot (Cambridge universi
teto vice-kanclerio) knyga, ku
rioje jis aiškiai, kaip ant delno, 
įrodė, jogei žmogus buvo su
tvertas spalių mėnesio 23 dieną, 
9 valandą ryte, 4004 metais 
pirm Kristaus gimimo.

Ketvirta. Iš pat pradžios ir 
ilgą laiką katalikų bažnyčios 
žymiausi vyrai tvirtino, kad 
žemė yra plokščia, kad kalbos, 
buk ji esanti, apvali, yra ne kas 
kitas, kaip piktažodžiavimas 
prieš Dievą.

Penkta. Bažnyčios tėvai, po
piežiai, daktarai žinojo tais lai
kais, kai bažnyčia stovėjo tvir
čiausia, kad žemė, kur mes gy
vename, yra pasaulio centras.

Dabar pažiūrėkime, kas atsi- ; 
tiko vėliau.

»°437 reiškia gerumąIHCT.
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Didelis Atidarymas r~ ~
Musų vartotų karų Tarp Chicagos

Lietuviųloto X 
Visi karai gerame 

stovyje
’23 Spec. Tour.......
’24 Spec. Sėdau .... 
’24 Spec. Brougham

$89
$369
$282
$261
$898;
$389
$196

Birutės koncertas 
artinasi

Studebaker 
Studebaker 
Studebaker 
Moon '24 5 Pass. Sedan ...
Nash 7 Pass. Sedan .........
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan ...............

Ir daug kitų

Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
dienas ir jeigu nebusite pilnai |<as teks, kad jie lygino tą va- 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo- |<an| sll geraisiais lietuvių va- 
kėti pinigai bus priskaityti prie karais ir tiems lietuvių vaka- 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO.
Van Buren 9151-8203-3204
3848-50 W. Roosevelt

Road

Šiomis dienomis kai kuriems 
lietuviams teko būti musų kai- 

biįe myI1ų> latvių, vakare. Gere j o- 
— si jie latvių vakaru, liet gerėjo-

su
Važi n ė-
karų 5 sį dar labiau lietuviais. Dely

rams turėjo atiduoti pirmeny
bę. O juk reikia žinoti, kad se
nąją šalį apleidę, latviai atvy
ko Amerikon būdami kultūrin
gesni, negu lietuviai. Atvykę 
čia, lietuviai pešėsi, tvėrė kliu- 
bus, bendroves, kuopas ir dai
lės draugijas. Vyko jiems šiaip

Autorizuoti Studebaker ir taip, bet po keliolikos metų I

A. Jakavičius, šaunusis Bi
rutės baritonas, kuris vaidins 
"Baliam Daktare” paties dak
taro rolę balandžio 21 dieną,

pardavėjai

girdėję jį dainuojant, tvirtina, 
jogei jo laukianti žymaus dai
nininko karjera.

B-nas Saraseivičius jau ne 
kartų yra pasirodęs amerikonų 
publikai, dainavęs teatruose ir 
k i tekiuose parengimuose. Sa- 
rasevičius yra, sakyti, Birutėje 
savo motinos pavel-tStojas. Jo 
motina dar Miko Petrausko lai
kais dainavo ir vaidino Birutei, 
o dalbar jon jstojo jos sunus.

šių dviejų jaunų vyrų pa
veikslai telpa kitoje vietoje.

Reporteris.

Bridgeportas
Antradienio vakarą Lietuvių 

Auditorijoj įvyko didžiulis mi
tingas, kurį šaukė 11 vardos 
lietuvių demokratų organizaci
ja. Žmonių susirinko, kaip sa
ko Tribūne, 1,200.

Mitingas šaukta ryšyje su 
sausųjų agentų darbuote pas
kutiniuoju laiku. Matote, tie 
sausieji agentai taip įsidrąsi

no, kad atsivelka į het kieno 
namus ir reikalauja, idant juos 
įleistų vidun ir duotų jiems 
progos apžiūrėti, ar nelaiko
ma namuose ir garažuose deg
tinės, vyno ir kitokių svaiginan
čių gėrimų.

Mitinge kalbėjo, tarpe kitų 
5-to distrikt'o kongresmanas 
Adoliph J. Sabath. Jisai paaiš
kino susirinkusiems, kad jie 
neperžengs savo konstitucinių 
teisių, jeigu neatidarys namų 
ir garažų durų sausiemsiems 
agentams, kurie atsilanko į na
mus, neva ieškodami svaigalų, 
be va ranto. Kongresmanas pa
reiškė, kad jisai neagituoja su
sirinkusius naudoti ginklus ne
prašytiems svečiams pašalinti. 
Jisai patarė namų savininkams 
paaiškinti sausiesiems šnipams, 
kad jie nebus įleidžiami vidun, 
jeigu neturi varanto kratai 
daryti.

Kongresmanas, tarpe kita ko, 
pasisakė, kati jisai esąs prie
šingais prohibiciljos įstatymui,

kovojąs prieš jį ir kovosiąs ilki 
tas įstatymas busiąs panaikin
tas. Jisai įnešiųs kongresan 
dvi rezoliucijas — vieną prohi- 
bicijos įstatymui panaikinti, o 
kitą Volstead aktui pakeisti.

Šiame masiniame susirinki
me Lietuvių Auditorijoj priim
tos buvo dvi rezoliucijos — 
viena rągiinti tuojaus panaikin
ti kratoms daryti ir gėrimams 
atimti valstijos a'ktų, o kitą už-
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girianti kongresmano Sabai ho 
poziciją dėl prohibicijos.

PARDAVIMUI
Mes turime 20 grojiklių pianų, 

parsiduodančių net už $50. Taip
jau turime 6 upritght pianus, par
siduodančius net tik už $25. Ir 2 
Baby Grand pianus, kuriuos parduo
sime labai pigiai. Didelis pasirin
kimas radio setų nuo $25 ir augš- 
čiau. Visi šie minėti instrumentai 
turi būti parduoti šią savaitę. Kreip
kitės Šiandie ar rytoj iki 9 vai. va
kare. ar nedėlioj iki 6 vai. vak.

SCHULTZ WAREHOUSE 
711 Milwaukee Avė.

Nauji Išradimai
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muziką. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

ArManai Pirkti
RADIO

Mes patariam geriausiai pirkti 
Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausių muzikų sa
vo namuose. Tai žinai, kad busi 
užganėdintas taip gražiu kabi
netu.

Pirmiausia pamatyk musų Radios 
ir dasižinok apie jų kainas. Mes 
parduodam lengvais išmokėjimais, 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai yra garantuo
tos. Mes užlaikėm dideli stakų 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

matyti, kokį progresą padarė, 
ypač kai pasitaiko progos savo 
progresų palyginti su kitų tau
tų padarytu progresu.

Ir tame progrese, tame Ame
rikos lietuvių tobulinimėsi vie
ną žymiausių rolių vaidino Chi
cagos Birutė. Ir vaidins.

Dalykas toks, kad Birutė jau 
šiandien gali pasigirti jauno
mis jėgomis, kurios gali pui
kiai! pavaduoti senąsias, pail- 
stančias. šiame straipsnelyje 
norėčiau atkreipti ypatingo dė
mesio į dvi tokias jaunas jėgas. 
Jos yra p. Jakavičius ir p. Sa- 
rasevičius.

Jakavičius — čiagimis jaunas 
vyras kokių 20 metų. Jisai 
“krikštą” lietuvių dailėj gavo ta
da, kai vaikučiu būdamas pri- 
klausie Ateities Žiedo draugi
jėlei, kuriai vadovavo p-nia 
čerienė. Tai buvo pradžia.

J. J. STASULANIS 

Eagle Music Co.
.3236 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

Paaugęs kiek p. Jakavičius i- 
1 stojo į Lindlbloom aukštesnią- 
1 ją mdkyklą. Toj mokykloje 
I yra mokinių opera. Jai pri
klauso, joje dainuoja ir vaidi
na tik gabiausieji ir dailei lin
kę mokiniai ir mokinės. Pir
mamečių mokinių į tą operą 
nepriimama, nes jie yra “per 
jauni.” P-nui Jakavieiui (jis

P Kone Vargini a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

T KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St., Chieago, III.

tuomet buvo tik Jakavičiukas) 
tečiaus padaryta išimtis. Ko
dėl ? Todėl, kad ‘Lindbloo-m mo
kykla, kaip ir kiekviena kita 
žmonių grupė norėjo, ir nori 
pasirodyti ką geriausio turinti. 
P-nas Jakavičius buvo ten

Eighth Street teatre.

“triupas.” O vėliau...
Kas yra buvęs pereitame 

“Naujienų” koncerte, tai girdė
jo jį dainuojant gražiąją (ir 
sunkią dainuoti) dainą “Tore- 
ador”. Ak, rustus kritikas bu
tų suradęs šiokių tokių ydų jo 
dainavime. Bet tas rūstusis 
kritikas butų turėjęs pripažin
ti jam vieną, bene svarbiausių 
dailėje ypatybę — jėgą, galių; 
tą jėgą, kurios neišvystysi, ku
ri turi būti įgimta, be kurios 
negali apseiti nė vienas artis
tas.

Birulės koncerte, kuris įvyks 
sekmadienį, balandžio 21 dieną, 
Eighth Street teatre, p. Jaka
vičius vaidins paties “Bailaus 
I>a!ktaro” rolę.

P-nas Jakavičius yra Biru
lės narys, dainuoja chore ir 
kvartete. O kur reikia, tai ga
li pasitikėti juo, kaip solistu. 
Tiek apie p. Jakavičių.

Kitas jaunas vyras, kurio 
Chicagos lietuviai dar negirdė
jo ir nematė scenoje, yra p. 
Sarasevičius. Tai nauja galin
ga Birutės jėga. Jis — te
noras. Jaunas, kokių 22 —-23 
metų vyras. Aukštas, dailiai išr
augęs. Malonu pažiūrėti į jį 
scenoje.

Jaunesnis būdamas, jis taip
jau lankė Lindbloom aukštes
niąją mokyklų, kaip Jakavičius, 
ir skaitėsi geriausiu tenoru, ko
kį ši mokykla yra turėjusi. Vai
dina jis puikiai. Mokosi dai-

DŽIAUGIASI, KAD PA
PRAŠĖ SEMPELIO

Randu, kad Trinerio Kartusis Vy
nas puikiai tvarko mano vidu
rius ir jaučiuos geriau. Džiau
giuos, kad paprašiau sempelio ir 
taip susipažinau. Su geriausios 
kloties velijimais.

R. T. Quinellen,
515 E. Caot St., Philadelphia

n*wi ■ ■ ■ —.................... .i' . n ~ i ■ -■■■— ■ ~ ■■l~.Ln.i ■ ■ i ■

Galvos Skaudėjimai 
Greit Dingo
Kuomi ten netrintam sopamą 
galvą, ir ką ten neuostytum, 
niekas nepašalins gėlimo, jei 
viduriai pasiliks netvarkoj.
Trinerio Kartusis Vynas, didis 
laksatyvas, pašalina galvos 
skaudėjimą ir pašalindamas 
priežastį, neleidžia jam grįžti. 
Silpni viduriai paakstinami leis
ti virškinamųjų sulčių. Nuodin

F triner’s 
BITTER 

į WINE

GALVOS SKAUDĖJIMAI

GALVOS skaudėjimą bent tuzinas skirtingų daly
kų gali padaryti, bet tik vieną turite daryti, 

norėdami jo atsikratyti. Bayer Aspirin yra tikras 
priešas tokiam galvos skaudėjimui. Turėk ofise. Tu
rėk po ranka namuose. Tie, kuriuos galvos skau
damas dažnai ar staigiai puola, privalo Bayer As
pirin kišenėje nešioti. Kol nepavartosite jo galvos 
skaudėjimams^ šalčiams, neuralgija, ir 1.1., negalė
site įsivaizdinti, kaip Bayer Aspirin gali pagelbėti. 
Jis reiškia greitą, pilną palengvinimą milionams vy- 

uų ir moterų, kurie jį kas metą 
/ A \ vart°ja- jis netramdo širdies
/ \ veikime.
I n A Y B I Alpinu yra vaubaženklte Bayer Gamybos

1 MonoaceUcacldeaterio Salieylinfi# rukities.

n uoli vienoje viduimiesčio ge
niausių mokyklų. Ir nors sa
koma, kad šiandien pramanų 
nėra, bet žmonės, kurie yra

DRESąi DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną Ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1U augštas
JOS. F. KASNICKA, prinrfpalas

MALEVOKIT SAVO ii
NAMUS

Brangus tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmėt mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių rųšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visokj enamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti j mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visą menes;.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816
■■■ ■ . ...................- ■■■r■ ■ 1,1 "-r-—

gus susikimšimus viduriuose pa
šalina, gesų neatsiranda ir gal
va greit atsigauna.

Jokis kitas vaistas nuo galvos 
skaudėjimo nėra taip malonus, 
kaip šis, pagamintas iš Kalifor
nijos Vyno, kaskaros ir kitokių 
šaknų ir žolių. Gauk butelį šian
die. $1.25 visose aptiekose.

Bandymo rx_,Lr _ •
BonkA vynai

Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1383 So. Ashland Avė., Chieago, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas ..............................................
Adresas ............................................
Miestas ................... Valst............... I

BILE IŠDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERfiS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

JONIŠKIEČIU L K. KLIUBO 
BANKIETAS 

ivyks

Sekmadieny, Balandžio 14 d., 1929
Lietuvių Auditorijos Žemutinėse Svet

3133 So. Halsted St.
Pradžia 4 vai. po pietų. Vakarienė 8 vai. vakare 

Programe dalyvauja:
J. Butautis, A. Ančiutė, J. Gricaitė, p. Rimkus, A. 
Dočkienė, B. Briedžiutė, B. Andrejunaite, p-lė Mar
celė (ant smuiko) ir Kastas Sabonis.

Širdingai užprašo KOMITETAS.

VEIKALAS “GADYNĖS ŽAIZDOS”
Rengia Susiv. Liet. Am. 194 kuopa, Cicero, III.

Nedėlio j, Balandžio (April) 14 d., 1929
Ciceros Lietuvių Liuosybės Svet.

14 St. ir 49th Ct^ Cicero, III.
Durys atsidarys 6 vai. vakare. Lošimas prasidės 
lygiai 7 vai. vakare. Po lošimo šokiai prie geros K. 
Yurgon orkestros. Taigi, gerbiami lietuviai ir lietu
vaitės, Chicagos ir apielinkės, kviečiame be skirtu
mo atsilankyti į musų parengimą, nes trūksta žo
džių aprašymui minimo vakaro.

Kviečia S. L. A. 194 kp., Cicero, UI.

likę life itselfColtunbia

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bet tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Badio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fę. Yotko, Vedėjas

16122F (Tėvuko Polka
(Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičfus)

16121F (Palangos Polka
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius

16115F (Jaunikio Polka
(žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16116F (Kalakutų Barškalai—Polka

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

su Orkestros Akompan.
16118F (Močiutę Širdelę

(Ispanė (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
16119F (Kalvarijos Polka

(Raudona Kepurė Mazurka
16114F (Pamylėjau Vakar

(Išsigėriau Arielkytės
ANTANAS VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Juozavitas
16117F (Trys Jaunikiai

(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas
COLUMBIJOS ORKESTRĄ

16128F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
16127F (Alleluja—Ssu Bomas

(Brygyta—Coinic Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
16112F (Magdės Polka

(Medžiotojo Valcas
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F (Puiki Porelė—Polka
(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 

12 colių $1.25
61002F (Karvelėli

(Plaukia Sau Laivelis
10 colių 75c.

16034F (Aguonėlės
(Kur Bakūžė Samanota

16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.

E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai

E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 colių 75c.

E4273 (Padainuosiu Gražią Dainą
(Našlys

E4862 Kur Upelis Teka
(Viltis

E7025 (Noriu Miego
(Plaukė žąselė

1C009F (Oi Mergelę
(Stasys

16010F (Aš Mergytė
Nesigrauaink Mergužėle

16012F (Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai

16016F Leiskit j Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kas turi savo krautuvėj didžiausį pasirinkimą. Tik atsilan- 
kykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

Jos.F.Budrik'inc.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pilkos teatras
Galų gale Stasys Pilka turės 

apleisti Ameriką. Atsisveikino 
jis su mumis pirmiau, bet ir 
vėl gavo nuo valdžios leidimą 
kiek ilgiau pasililkti. Išrodo, 
tiems pailginimams atėjo galas. 
Ir vėl neteksime gero lietuvių

PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 

Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Kensington. — Balandžio 12 d., 
7:30 vai. vakare, 341 Kensington 
Avė., įvyks Roselando Lietuvių Kliū
tį ir Draugijų Savitarpinės Pašalpos 
Susivienijimo susirinkimas. šiame 
susirinkime bus svarstoma paprasti 
reikalai. Visi nariai-rės ir kurie no
rite prisirašyti atsilankykite. Dabar 
vajus priimama už pusę mokesti 
įstojimo. J. Tamašauskas, sekr.

teatro. Tiesa, turime geres
nių ir blogesnių koncertų, turi
me vienokių ir kitokių vaidini
mų, bet kiek tinkamiau stato
mos dramos prieš Stasio atva
žiavimų neturėjome. Ir kas 
tik iš meno gryčių neįeina j 
dramą? Ir literatūra, ir spalvų 
derinimas, ir retorika, ir daina, 
ir gracija, ir muzika, ir imper- 
sonacija ir kas da ne. Drama 
yra kultūrinimo įrankis ir kul
tūros žiedas. Vienas žmogus, 
kuris pats turi būti aktorium 
kiekviename vaidinime, griebėr 
si būti organizatorium, moky
toju, direktorium, manažerium, 
scenerijos artistu ir viskuo, 
kas dramai reikalinga, išėmus 
veikalą ir aktorius. Pačiam vai
dinant reikia galvoti, kad vis
kas butų tvarkoj. šitokiam 
darbui reikia milžiniško gabu
mo ir energijos žmogaus. Sta
sys Pilka jei kur ir sušlubavo, 
vienok aplamai 
tomus veikalus 
matyti.

Paliuosuok ji
darbų ir leisk tik vaidinti 
yra pirmaklasis aktorius, 
sus kitus darbus su dramos 
statymu sujungtus jis irgi ži
no. Į jo teatrą žmogus ėjai 
žiūrėti ir klausytis dramos, o 
ne todėl, kad jį paremti, kad su
teikti jam malonę. Turint ak
toriais aniatorius, nors jie vi
sada buvo parink tini ir gabus, 
negalima buvo laukti visų to
bulumų, vienok tobulesnio te
atro lietuviai nėra turėję Ame
rikoj ir, da pridursiu, Ameri
konų teatrai neretai yra pras

tesni už Stasio Pilkos, nors 
ir brangiau už juos reikia mo
kėti.

Pilkos išvažiavimas mums 
dramos patronams yra slegian
tis įvykis. Lauksime jo grįž
tant arba kito jam lygaus pa
sirodant. Dr. A. Montvidas.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

imant jo s ta
bu vo malonu

Naujienas
Pinigus gavo:

23535—Kotrinai Balčaitienei 
24718—Petron. Kontrimienei 
96038—Onai Staškunas
23748—Nastazijai Straukaitei 
25009—Rožei Bakunienei 
23732—Antosei Adomaitytei 
23752—Bronisl.Vaištarienei 
23505—Ignacui Prikotskiui
23757—Onai Matuševičiukei

nuo visų kitų 
jis 
Vi-

E. Chicago, Ind. S. L. A. 89 kp. 
rengia prakalbas, ketverge, balan
džio 11 d., 7:30 vai. vak., Peoples 
State Bank svet., kampas Forsythe 
Avė., ir 149 St. Lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilankyti j šias 
prakalbas, išgirsti daug svarbių ir 
naudingų dalykų. Kalbės S. L. A. 
Centro generalis organizatorius J. 
Žukas, įžanga veltui. Komitetas.

Joniškiečių L. K. Kliubo bankie- 
tas jvyks nedėlioj, balandžio 14 d., 
Lietuviu Auditorijoj. Pradžia 4 vai. 
po piety. Linksma muzika šokiams, 
skani vakarienė, gražus programas. 
Meldžiam atsilankyti. —Rengėjai.

Kriaučių Skyriaus 269 
of A. mėnesinis susirinki- 

šiame 
name.

Lietuvių 
A. C. W. 
mas jvyks balandžio 12 d., 
penktadieny, Amai. Center 
Pradžia 7:30 vai. vak. Susirinkimas
bus svarbus ir žingeidus. Viena — 
turėsime išrinkti nut. rašt., antra, 
kalbės p. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Todėl visi unijistai-na- 
riai skaitlingai dalyvaukite.

K. J. Semaška, sekr.

Chicagos Lietuvių Band praktikos 
jvyks šiandien, ketvirtadieny, bal. 
11 d., 8 vai. vak., Woodman svet., 
33 ir Lime gat. Lietuviai muzikan
tai, kurie nori groti sykiu su IJe- 
tuvaBand, yra kviečiami atsilankyti. 
Visi nariai malonėkite pribūti su in
strumentais. —Ed. Grušas, sekr.

“Jaunosios Birutes” pamokos bus 
pėtnyčioj, balandžio 12 d., 7 v. vak., 
Mark White S(|. svetainėj. Visi na
riai ir norintys prisirašyti kviečia
mi būti. —Valdyba.

23507—Onai Janušienei
23734—Petronėlei Valaitei
23419—Marytei Lazauskaitei
23763—Magdal. Gudzevičienei
25002—Jonui Glebauskui
25001—Domicėlei Juduitienei
22801—Petrui, Jurgio, Samulio- 

nui
23788—Apolonijai Graužinas
23789—Selimutei Arstikienei
22802 —Ievai Kaminskaitei
23511—Kostui Stukniui
23795—Onai Kazlauskienei
13650—FranciŠkui (tėvui)

Drungelui
23509—Alfonsui Subatniui
23515—Marijonai Marozienei

28792—Leon. Kulikauskienei
22806—Onai, Jurgio, Stankaus- 

kiutei

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street ,

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 7*7 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav.Į^z^MI

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

D

Phone Boulevard 4139

KAZIMIERAS ČEPULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 10 dieną, 12 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 47 me
tų amžinus, gimęs Gačionių 
kaime, Glovainių parapijos,
Panevėžio apskr., Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį ir
dvi dukteris, vieną seserį Ame
rikoj ir broli Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
40 E. 104 St.

ALEKSANDRAS BAGDONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 10 dieną, 11:20 A. M. 
sulaukęs apie 50 metų amžiaus 
Kimęs Kauno red., Šiaulių ap
skrity.!, Pavandenio parapijos.

I 750 West ą 
; 31st St. |

Graboriai

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589 
O-------

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave<

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio — —o—-----

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 3380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:8ė ir nuo 7 iki 10

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

Office Boulevard 7042

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

TeL Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

to u s ų patarnavimo 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3163 S. Halsted SL, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

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

ŽMOGAUS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4140 
VALANDOS:

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

Advokatai

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. sl8th Street

iCHAVICZ
C •

Lietuvis Graboriui Ir 
Balzamuotojas

B314 W. 23rd Ph 
Chicago, I1L

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

Laidotuvės jvyks balandžio 13 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš na
mų j Visų šventų parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero čepu- 
•lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys ir 
Švogeris Merkelis.

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomie nuo 9 iki 12 ryto

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
' OPTOMETRISTAS

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris — Stanislavą ir Oną, 
švogerką ir švogeri Vilčiaus- 
kus ir pusbroli Stanislovą Fa-’ 
bijoną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas 2313 S. Kroli St.

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

12 diena, 9 vai. 
bus nulydėta i

A. Elzbietos Kuku- 
gi minės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvė-

jvyks subatoj,
dieną, 9 A. M.

Laidotuvės 
balandžio 13 
iš namu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Lietuvės Akušerės

MYKOLAS' ŠEMENIS

Phono 
Hemlock 9252

draugus ir 
kvie-

bažnyčioj, 
Avė., 

atsibus gčdu- 
už velionio

MRS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 
A K U Š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
inassage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom v a tari
mai dovanai.

į šv. Kazimiero ka-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
N®SE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

ELZBIETA KUKURA1TIENE 
po tėvais Jarašiūnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 9 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 42 
metu amžiaus, gimus Berdžiu- 
nu kaime, Naujamiesčio valsČ., 
Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Aldo
ną, sūnų Algirdą ir vyrą Jur
gi. brolius — Jurgi ir Kazi
miera ir seserį Liudviką. Kū
nas pašarvotas, randasi Det
roite, Michigan.

Laidotuvės jvyks penktadie
ny, balandžio 
ryte iš namų 
kapines.

raitienės 
pažįstami 
kviečiami 
sę ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Duktė, Sūnūs, Vyras, 
Broliai ir Giminės.

Mylimas musų tėvelis ir 
ras, kuris tapo užmuštas 
sario 3čią d., 1929, ir tapo 
dėtas į skiepą Švento Kazi
miero kapinėse, o dabar bus 
perkeltas jo kūnas į lotą šeš
tadieny, balandžio 13tą d., 
1929 m., 2ra valandą po pietų. 
Šv. P. M. Gimimo 
68 ir So. Washtenaw 
7:30 vai. iš ryto 
1 ingos pamaldos 
sielą.

Visus giminės, 
pažįstamus nuoširdžiai 
čiame dalyvauti pamaldose ir 
peikėlime jo kūno, iš virš mi
nėto skiepo j lolą.

Liekame nuliūdę, 
Moteris, Duktė, Sunūs, 
Brolis ir Giminės.

vy- 
va- 
pa-

BRONISLOVAS KUČAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 9 dieną, 10:50 
landą iš ryto, 1929 m 
kės 40 metų 
šaulių miestely, Kauno 
Amerikoj 
Paliko dideliame 
moterį Oną po tėvais Kuku- 
raitę, sūnų Aleksandrą 11 me
tų, dukterį Zofiją 8 metų, se
serį Vladislovą ir švogeri Ka
zimierą Gapševičią ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4846 So. Racine Avė. Tel. 
Yards 3938.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, balandžio 12 dieną, 2 vai. 
po pietų iš namų bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. Bronislovo Kučaus- 
kio giminės .draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.

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

va- 
sulau- 

amžiaus, gimęs 
rėd. 

išgyveno 22 metu, 
nuliudime

JONAS GEDMIN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 9 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukęs 
11 metų amžiaus, gimęs Chi
cago j lapkričio (Nov.) 14 d., 
1917. Paliko dideliame nuliu
dime motiną Amiliją po tėvais 
Spaitytė, tėvą Juozapą, seserį 
Amiliją ir du brolių, Juozapą 
ir Edvardą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1006 
W. 95 St. Tel. Beverly 0386.

Laidotuvėse jvyks penktadie
ny balandžio 12 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų i Visų Šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas 
pi nes.

Visi 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai. Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

A. A. Jono Gedmino

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Simpatiškas ♦— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 
....... - ' ........

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Afti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

ryto
Avė

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

įvairus Gydytojai

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Tolephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Vai.: 1 iki 8 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL

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.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

4729 lubos

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 VVest Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephąne Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

South Ashland Avė., 2 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Afj 
Tel. Prospect 3525.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų

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

j Valandos: 1- -3 po pietų. 7—8 yak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petrošiųus Pctcrs) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikclonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted llrcrt
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Lietuvių Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms

Antra Cernovo 
paskaita

Generalinis Kontrak- 
torius

KAMBARYS ant rendos $8.50—$4 
j savaitę. Galima virtis valgius, 25 
No. Halsted St. Paul Luke. ’

la- 
fa-

pa-

.Ateinantį sekmadienį, bal. 14 
d., 2 vai. po pietų, Dengias 
Park Auditorijoj (Kedzie ir O^- 
den Avė.) įvyks antra Černovo 
paskaita. Paskaitos tema 
bai Įdomi: Bolševizmas ir 
šizmas.”

Paskaitoj bus padarytas
lyginimas tarp fašizmo ir bol
ševizmo; išdėstyta jų atsiradi
mo istorija; jų kryptis ir sie
kiai. Černovas skaitmenimis 
parodys, ko iki šiol atsiekė bol
ševizmas bei fašizmas.

Tų pačią dieną vakare yra 
rengiamas černovui bankietas. 
Tad paskaitą bus bandoma pra
dėti paskirtu laiku. —N.

Niežėjimas 
išnyko!

Sustokit kusęsi. Jei oda 
niežti. vartokite Seve

rą’* Esko. Vėsinantis, 
raminantis. jis papra
stai suteikia greitą pa- 
gelbą nuo Seldinunėių 
įdegimų. Gaukit jų iž 
savo autiekos.

SEVERĄ’s
ESKO

-------O

Specialiai pavasariui

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasarinių materiolų. Siutų
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St. 
--- O-------

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintaa 
ar nervų ligas, kokį silp
numą. pūslės, privatines 
ar ilapimoei ligas, atei
kite paa Dr. Ross liuo- x 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ilgą. Jeigu jus tu
rite sifilj, ateikite pas 
Dr. Ross iSsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda 
paraližiaus, ar prie sirg 
amžių.

aklumo, 
visą aavo

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir specialia gydymas su

grąžino tvirtumą ir vyriškumą tūkstan
tiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas^ per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
de! jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.. kampas 

Monroe St., Chicago
IAT1KIMA8 SPKCIAT.ISTAS 
dešimt metų Šiame name. ImkitTris 

elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 506, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasti i e 10 vai. ryto iki 6 
vai. po pietų, Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomia nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa- 
tobulink aavo ISkalbuma. lAsimoklnk gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiSkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENOLISH, 
31 E. Van Ęuren St., 4 lubos. Valandos 
nuo u Iki 9-to». UisiraėykH dabar!

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu naskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė 
mas.

visiems. Darbas garantuoja-

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independeht, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Sauk — Phone State 5048

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

----------o----------
“QUALITY” plumhinjfo ir apšil

dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš- 
rnokeiimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

52Č1 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Maliavoj imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abehias taij 
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTEBING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575? Apro
kavimas dovanai.

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261
J.

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 myliu nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURS1KY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 685Q

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

HELBERG BROS- 
Room 607 

192 N. Clark St

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmones gero budo gali pa- 7(y1 siskolinti nuo $50 ir augš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
* išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. Iai Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030 

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

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovruki. iž<l.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 21 

valandas
Musų išlygos bus iuma naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, ’

8335 So. Halsted St
------ O-------

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam Į 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

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

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmoksimu. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

For Rent
PASIRENDAVOJA flatas su ofisu 

— garu apšildomas, tinkamas dėl 
daktaro arba advokato. ' 3524 So. 
Halsted St.

5 KAMBARIAI veltui gyventi 
už pasitaisymą.

Kreipkitės:
P. P Baltutis,

3327 So. Halsted St.

Personai
 Aninenų  ĮgjĘko ,

PAIEŠKAI) pusbrolių Stanislovo 
čižinausko, Kauno pavieto iš Rau
dondvario, ir Stanislovo Butkaus iš 
Patbarkos polivarko, Kėdainių ap
skričio.

Geo. čižinauskas,
1458 W. 15 St.

Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

Radios
KAM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti savo 
battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

• $2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Farms. For Sale
U Iriai Parday i mui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių modemiškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3% mylios i gerą mie
stą, 50 mylios i vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
KODĖL RENDĄ MOKI?

Tiktai $500.00 padarys jums savi
ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

-------- o--------
PAIEŠKAI) apsivedimui mergi

nos ne senesnės 30 metų; turiu sa
vo namų — reikalinga gaspadinė. 
Katra norite laimingo gyvenimo, 
meldžiu atsišaukti.

Naujienos,
1739 S. Halsted St.

Box 116

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet•

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

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 11 ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGI vyrai, kurie gali 

vartoti žirkles scrap yarde. Pullman 
Pipe & Tube Co., 900 W. 120 St.

REIKALINGAS1 barberis vaka
rais. 4182 Archer Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU prie namu darbo, 
prie mažos šeimynos ir kur galėčiau 
su savim laikyti |5 metų mergaitę. 
Prospect 10456.

Furniture & Fixtures
Rakandai^

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

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

Iš PRIEŽASTIES pardavimo 
krautuvės — noriu parduoti savo 
3-jų ruimų rakandus “forničius” — 
parduosiu labai pigiai. M r. Jokšas, 
(siuvėjas), 3612 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Storo fixturiai 
show keisai dėl cigarų ir kendžių. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite John 
Renvus, 727 W. 21 St., skiepe.

Automobiles
ESU našlė ir priversta parduoti 

1928 Buick, Master Six, sedan, vi
sai naujas, už labai pigią kainų, 
3306 W. Marųuette Rd.---- O—

*28 Hudson Brouifhain—cuetom bullt $705 
*27 Chandler coach _______________ $395
'28 Eshcx coupe ______  $850
*28 Pontiac Landau *ed„ mažai var

totas --------------------- ,,----------------- $595
'27 Hudson Brougham, geram stovy $495 
’29 Essex ...........................    $560
'25 Dodge Sedan ___ ___ A................... $175
'28 Pontiac Coupe ...........,.................  $450

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St.. Triangle 9330—o----

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH ‘‘400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisinga patarnavimų-

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Musical Instruments
MuzikosInatrumeųtai

PARDAVIMUI
Mes turime 20 grojiklių pianų, 

parsiduodančių net už $50. Taipjau 
turime 6 upright pianus, parsiduo
dančius net tik už $25. Ir 2 Baby 
Grand pianus, kuriuos parduosime 
labai pigiai. Didelis pasirinkimas 
radio setų nuo $25 ir augščiau. Visi 
šie minėti instrumentai turi būti 
parduoti šia savaitę. Kreipkitės 
Šiandie ar rytoj iki '9 vai. vakare, 
ar nedėlioj iki 6 vai. vak.

SCHULTZ? WAREHOUSE 
711 Mihvaukee Ave»

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8 lubų Super-Het ................... 57.50
6 tūbų Zenith ant stalo,

garantuotas.............................. 29.50
7 tūbų Thorola A.C., nauja

kainuoja $75........................... 29.50
6 tūbų VVurlitzer, graži

riešučio console...................... 33.75
Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas radio 
patarnavimas. Mes pristatome reik
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

Exchange—Mainai
MAINYSIU

3 augštų mūrinis namas. štoras 
ir flatai, maudynės, elektra. Taip
gi namelis užpakaly. Išmokėti. 
Pelninga vieta. Priims vasarnamį 
ar mažą įmokėjimą ir duos morgi
čius. Tai gera kam nors pro
ga.

S. G. Tuponich
1829 Blue Island Avė.

........ o--------

------O------
NAUJI TRYS FLATAI

$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 
miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 j mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalovv arba flatų bu- 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė.

Key.stone 5254

---- o----
EXTRA MAINAI

------ O------
TURIU atiduot beveik naują Ma- 

jestic Radio už $75.00, ant syk mo
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI,
2332 W. Madison St.

■ —..................A..... .. .. ....................... .................................... ........................ ■ —

------ o------
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

TVIiscellaneous for Sale

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

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

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. šauk 
Wellington 6941.

Business Čhances
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj; gera proga žinančiam šį biznį. 
Atsišaukite 6512 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI barbemė. Priežas
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon. 
Gražiai įtaisytas ir pelningas biz
nis. Pigiai. 3844 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė ir, delika- 
tessen krautvė rezidencijų apielin- 
kėį. Atsišaukite. Kaina prieinama. 
5301 So. May St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa geroj vietoj, geras biznis, par
duosiu pigiai. 4534 So. California 
Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nft, biznis senas, gera vieta, pigi 
renda. 3603 S. Union Avė.

PARSIDUODA lunch room, pigiai, 
tarpe dirbtuvių, su kambariais pa
gyvenimui, 139 W. 39 St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, parduosiu arba mainysiu, su na
mu arba be namo, vieną biznį, šauk 
Lafayette 6492.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
įstaiga, gera vieta, neturiu sveika
tos, turiu parduot greit, 983 West 
18th Place.

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repair šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englewood 2000

RETA PROGA. Garažo biz
nis. geroj vietoj, pigi renda, 10 
metų lysas, mainysiu ant seno 
namo, lotų, nedideles farmos 
arba kas ką turite.

Agentams komišenas.
4542 So. Rockwe.ll St.

Lafayette 4294

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas r— elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

IŠSIMAINO 2jų fialų puikus kam
pinis bizniavas muro namas, namo 
parankumai vėliausios mados, par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus privatišką namą, kaipo pirma 
įmokėjimą, arba kas turit kituose 
miestuose bile kokį namą taipgi pri
imsiu į mainus.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, štoras su 3 flatais, namo 
kaina labai nužeminta, namas ran
dasi labai geroj biznio vietoj, par
duosiu pigiai arba priimsiu priva- 
tiška namų i mainus kaipo pirma 
jmokčjimą, nepaisant apielinkės.

t

IŠSIMAINO bizniavas Z namas, 
Brighton Parke, su bizniu, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant 2jų flatų 
muro namo, Brighton Parke, arba 
Bridgeporto apjelinkėj.

IŠSIMAINO naujas kapinis muro 
bungalow, baigiamas statyti su 2jų 
karų muro garažu, bungalow ištai
symas vėliausios mados, parduosiu 
pigiai arba priimsiu cottage, ar lo
tus kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas. mainysiu ant farmos nepaisant 
valstijos, namas turi būt išmainytas 
į trumpą laiką, kas pirmas tas lai
mes.

IŠSIMAINO labai puikus lotai, ant 
Archer Avė., visi kampiniai tinkami 
bile kokiems bizniams. Nepraleis
kite geros progos norėdami padary
ti gerus pinigus.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
----- o—

F !■ ■ ............. ■■■■■■■■ -..........................— . .............. « ■ ,

TIKRAI geras mainas. 2 fla
tų muro namas, 5 ir 6 kamb., 2 
karų garažas, ant 66 St. ir neto
li Kedzie. Mainysiu ant bučer- 
nės arba bile biznio ar lotų. 
Kaina $1450.

Atsišaukite
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036
-----o-----

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III. 
Telephone 364

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai sii maudynėmis. luotas 25 y 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Are... arti 4(5th 
St. Pnikiansis bargenas.

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

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

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
' MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180 

N. O--------

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

6 KAMBARIŲ bungalow 6 metai 
senumo, garu apšildoma, dideli mie
gamieji kambariai. Parduosiu už 
$8,750.00, naujas garadžius, įmokėti 
$3750.00, likusią dalį mortgičiais. 
6141 So. California Avė.

PARDAVIMUI moderniška 6 
kambarių bungalow. Extra lotas 2 
karų garažas. Kreipkitės -prie Erd- 
mann Music, 3346 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 0686.

3 FLATAI, saulės seklyčia, užpa
kaliniai porčiai; mūrinis, $10,500. 
Savininkas Monroe 2634.

9 FLATAI, 3 Storai, renda $6,000. 
Kaina $24,500. Bargenas. Savi
ninkas Monroe 2634.

MAINYSIU savo biznį, na
melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
įmokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 6 flatų namas 
Bridgeporte—didelis bargenas, 1000 
“cash” arba mainysiu į farmą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, parduosiu gana pigiai — geras 
biznis ir vieta — priimsiu partnerį 
arba Raliu mainyti į narna. Taipgi 
parduodu groserne — labai pigiai. 
4463 Archer Av. Tel. Lafayette 3746

DIDELIS BARGENAS

2 flatų naujas muro namas, 
po 5 ir 5 kambariu^, garu ap
šildomas, vėliausios mados įren
gimai; randasi netoli naujosios 
lietuvių bažnyčios ir Marųuette 
Parko. Kaina kiek protingas. 
Mainysiu ant mažo namuko ar 
ant lotų. Norintieji malonėkit 
atsišaukti greitai

Prospect 2433

WESTERN AVĖ LOTAI. Savi- 
vininkas parduoda 2 lotus ant West- 
ern Avė. ir 69th St. kur greitu lai
ku budavos naują teatrą. Savinin
ko telefonas Lafayette 0265.

MURO namas 4 flatų šiltu van
deniu apšildomas. šauk Irving 
0354.

BIZNIAVĄ namą mainysiu 
ant bungalow arba didesnio na
mo nepaisant apielinkės. Gera 
vieta bile bizniui.

Lafayette 6036

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Avė., 6- 6 kambariai, 
naujas fumasas. Kaina $6500 
su $1,000 įmokėjimu. Hostettei 
& Co., 137 N. Kedzie Avė.

BTZNIAVĄ lotą ant Cicero 
avė. tarpe 18 ir 19 gatvių, ge
ra vieta statyti namą, mainysiu 
ant bučernės arba hardvvare 
storo.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036




