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57 žmonės žuvo per 
tornadą Arkansase

Šimtai žmonių sužeisti; daug namų, ypačiai 
farmų trobesių, sugriauta; vienas mie
stelis visai audros sunaikintas

užmušti ir šimtai

vienas asmuo bu-
ISKviftone, dvide-

Lo-

vėr
inio

(Atlantic and Pacific Photo]

©i®

Automobilis Golden Arrow, kuriuo anglas II. O. D. Segrave Flo ridoj sumušė visus greitumo rekordus, padarydamas 231 mylią 
per va landą

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdos uostas didi

namas ir gerinamas
šiomis dienomis inžinierių 

taryboje galutinai išrištas Klai
pėdos uosto tobulinimo ir di
dinimo klausimas. Nutarta sta
tyti naują baseiną ir ledlaužį.

Darbo nėra — sunku 
darbininkams gyventi
TA UBAGE. — Blogą melą 

teko ir čia pajusti. Išgirdę 
žmon&s, leati "IV, ii rases apsikri- 
tys laimingesnis derlium, plau
kia čia iš visų pusių: nuo Kir

mio 
et c.

Guioną ir kitas bendruomenes 
— Sneeds, Alicia, Parkin, 
rado, VVynne, Beina p e te. 

Kai kurie žmones audros 
I>elo pagauti, buvo aukštai 
žemeM pakelt i į orsj, g’orą,
nunešti ir vėl nublokšti žemėn. 
Medžiai buvo su šaknimis iš
rauti, namai ir kiti farmų tro
besiai sudraskyt i. Daug gyvu
lių taipjau buvo užmušta.

Ėjusio iš St. Louis į Litlle 
Rock traukinio pasažieriai pa
sakoja,, kaip jų traukinys be
veik per 100 mylių bandė pa- 

nuo besigenančio torna- 
vos vos ištruko. Trau- 
lėkė kartais greitumu 75 
per valandą ir pasažie- 

vagonuo- 
tose vie- 
buvo iš- 
įdurmu, 

milži- 
ardyda- 

geleži nikelio bėguis luo-

LFITLE ROGK, Ark., bal. 11.
— Centralinėfi Arkansas valsti
jos šiaurinėj daly praeitą nak
tį siautė baisi tornado and- c

ra, per kurių, kiek jau yra Ži
noma, peivk 
asmens buvo 
kitų sužeisti.

Dvidešimt 
vo užmuštas
šimt mylių į žiemius nuo N’e\v- 
porto, ir penki užmušti Guione. 
Pastarasis miestelis beveik vi
sai sunaikintas. Netoli nuo 
Parkin miestelio buvo užmušti 
šeši negrai, 
ri negrai.

Kai kurių žmonių dar 
grūdama, todėl žuvusių 
čius 
dėsnis.

Skaudžiausiai nukent ė j o 
Guion miestelis, Swiftonas iri 
apielinkės sodybos.

Tornadas pirmiausiai užgavo mas
Diaz kaimą, kur trys asmens jau užpakaly traukinio, 
buvo užmiršti; o iš ten juodu 
debesies verpetu, viską pake- rialinių nuostolių, kol kas šuo
lini naikindamas, persikėlė į ku pasakyti.

i, o Prineedalėj ketu-į •’ Įdo ir
I kinys 
mylių 
riai buvo blaškomi ' 
se j visas puses, ypač

: tose, kur geležinkelis 
si vingiavęs, O čia 

iginėsi, verpetuodamas 
niškas audros sūkurys,

pa s i-1 
skai- 

pasirodyti daug di-

Kiek tornadas padarė mate-

Bolševikai nai k i n a 
Trockio paminklus

Vokietija atsisako 
priimti Trockį

Ministerių kabinetas nutarė ne
duoti jam leidimo atvykti i 
Berlyną

ttrdUaiN.Ab, bal. ii. — Zi-1 
niomis iš Maskvos ,visos gat
vės, organizacijos ir kitos įstai- 

kurios kadaise buvo pa-1 
Trockio vardu, nuo | 
gegužės mėnesio 1 i nisterių kabinetas 
perkrikštytos kitais tarė

krikštytos 
ateinančio 
dienos bus 
vardais.

BEBLY:
šiandie nu

almės t i Trockio prašymą, 
kad jam birtų leista atvykti į 
Vokietiją.

Komisaras čičerin 
gavo paralyžių

neša, kad sovietų užsienio rei
kalų komisaras čičerinas, ku
ris jau apie metai laiko kaip 
gydosi užsieny, gavo paraly
žių.

Pirmiau jau porą kartų bu-

buvęs sovietų karo 
kurį Stalinas buvo 

išdanginęs į Turkestaną, o iš 
I ten praeitą vasario mėnesį iš
siuntė į Konstantinopolį, sten- 

‘ gėsi gauti vokiečių vyria tįsy- 
i bes leidimą atvykti į Vokietiją, 
kad galėtų pas vokiečių specia
listus pasigydyti.]

komisaras,

Pancvėžio, nuo Šiau-

pabadauja, kol paga- 
gauna darbo.
čia veikė trys pakuli-

dirbo keli šim-

Susekė Meksikos su 
kitelių vadų sumoks 
lą nužudyt Callesą

Buvo įsigiję sproginių gen. Cal- 
leso traukiniui išsprogdinti, 
bet pakliuvo į valdžios ran
kas

švlųvieufinkSi£v° Unijos stengsis padė
ti tekstilės streiki
ninkams pietuose

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
11. — J Leningradą išvyko šve
dų inžinierių grupė statyti Svi
ro 100,000 arklių jėgos hidro
elektrinę įmonę, šiame darbe 
dirbs du tūkstančiai darbinin
kų.

švedų inžinieriai taipjau pa
dės kasti kanalą, kuris sujungs 
Leningradą su Ladogos ir One
gos ežerais.

United States Lines
■fr-' ■ .

laivai dabar jau par
davinės gėrimus

Sedanas su žmonėmis 
paskendo upėj

Streikininkų liudymai parodo 
baisų darbininkų išnaudojimų 
pietų tekstilės fabrikuose

PEOBIA, III., bal- 11. — Vė
lai vakar vakarą vienas dide
lis mėlynas automobilis, seda
nas, greitai lėkdamas nepabo
jo, kad tiMas per Illinois upę 
buvo, atidarytas. Išlaužęs už
tvarą, sedanas nušoko į upę ir 
paskendo 50 pėdų gilumoj. Ma
čiusieji sako, automobily buvę 
du ar trys žmonės.

žų, 
lių 
ilgai ir 
liau kur 

Seinau
nės, kuriose 
tai žmonių; šįmet tėra viena ir 
joje dirba tik 20 darbininkų. 
Dalbas nenuolatinis. Mokama 
nuo dienos (diena skaitoma 12 
valandų) 3 litus-. Vietiniai 
žmones bastosi be darbo, o a- 
pie ateivius ir kalbos n<e.ra. 
Produktų kainos žymiai pakilo, 
o elgetų nebegalima atsiginti.

Sugavo žuvų už 2 milio
nus litų

rino liga esanti “politinė” ir 
kad jis esąs išsiųstas į Berlyną 
neva gydytis tik dėl svieto akių. 
Sovietų valdžia tuos gandus 
griežtai lingynė, pareikšdama, 
kad čičerinas tikrai sergąs ir 
esąs reikalingas specialistų prie
žiūros.

Minos sprogimas Ja 
ponų laive

Septyni juros studentai užmuš
ti, 30 sužeistų

MIŠKSIK ()S MIEST A S, bal. 
11. — Praneša, kad sukilėlių 
sąmokslininkai bandė Jalisco 
valstijoj išsprogdinti vyriausio
jo federalinės valdžios karo va
do, gen. Plutarco Calleso, trau
kinį.

Sąmokslo iniciatoriai buvo 
patys vyriausieji sukilėlių va
dai, generolai Escobar, Manzo, 
Cruz ir Caraveo. Jie buvo pa
siuntę į Meksikos Miestą vieną 
vyrą, Santiago Perezą, ir vie
ną neįvardytą moteriškę gauti i 
sproginių, įkurie turėjo būt pa
siųsti sukilėliams j Jalisco, kad 
jie ten įvykintų traukinio iš
sprogdinimą.

Perez sprogstamų medžiagų 
sugebėjo gauti, bet negalėjo 
išsiųsti jų iš Meksikos Miesto. 
Karo vyriausybė suseko ir su
ėmė sprogimus, kartu su laiš
kais, iš kurių paaiškėjo visas 
sąmokslas. Patsai Perez ir jo 
padėjėja sugebėjo ištrukti, ta
čiau vyriausybe tikisi juos su
rasti ir suimti. Sugauti laiš
kai parodo, kad sąmokslai) yra 
dar įsivėlę kai kurie Torreono 
gyventojai, 'kurie bus taip pat 
areštuoti.

Laivams parėjus į privatines 
rankas, jų pąsažieriai nebe
galės skųsties dėl prohibici- 
jos

NEW YOtBiKAS, bal. 11. — 
Pasažieriniai United States Li
nes laivai, kurie, kartu su mil
žinu “Leviathan” garlaivių da
bar taipo valdžios parduoti pri
vatinei Paul M. Cbapman fir
mai, jau nebebus “sausi.” Pa- 
sažieriai, keliaują tais laivais, 
bus aprūpinti gėrimais taip pat, 
kaip kad jie esti aprūpinami, 
kai keliauja Europos vaivų kom
panijų garlaiviais.

“Leviathan,” kuris vakar iš
plaukė į Europą dar pirmą kar
tą kaip privatinis laivas, savo 
sandėliuose turėjo jau gausiai 

pasažierių troškuliui

53 asmens sužaloti om
nibusui apsivertus

LONDONAS, bal. 11. — Mai- 
davale distrikte apvirtus omni
busui buvo sužaloti 53 asmens, 
jų taiųx' vienuolika pavojingai- 
Nelaimė atsitiko kai omnibusas 
bandė išvengti susidūrimo su 
kitu automobiliu.

TOKIO, Japonija, bal. 11 — 
Jokosuikos laivyno bazėj viena
me minų leidžiamame japonų 
laive įvyko minos sprogimas, 
kurio septyni juros studentai 
buvo užmušti, o trisdešimt su
žaloti.

Nelaimė atsitiko darant 
nų leidimo pratimus.

8 asmens sužaloti Chi- 
cagos busui nuvirtus 

i griovį
bal. 
pie- 
lie- 

chi-
mi-

4 italų lakūnai žuvo 
dviem hidroplanam 

susidūrus ore

FOND DU LAC, Wis., 
11. — Penkiolikę mylių į 
tus nuo čia per smarkią 
taus audrą nuvirto į griovį
cagiškės Liberty Calb kompani
jos busas, keliavęs iš Chica- 
gos į Minneapolį. Keturi as
mens buvo pavojingai sužaloti, 
o keturi kiti lengviau.

gėrimų 
raminti.

V. katalikai pernai 
aukojo misijoms 

$1,262,168
bal.VATIKANO MIESTAS, 

11. Pusiau oficialiu praneši
mu 11X28 metais Jungtinių Val
stybių katalikai paaukojo Ka
talikų misijų darbui $1,262,168, 
o ta/i yra $135,360 daugiau nei 
buvo paaukota 1927 metais.

■uORRSa
dienai pra-

nešilta; vį-
žiemių va-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai 
našauja:

Iš viso gražu, bet 
dutini°i, daugiausia 
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 56° F.

Šiandie saule te|ca 5:16, lei
džiasi :26. Mėnuo leidžiasi 
9:43 vakaro.

. ROMA, Italija, bal. 11. — 
Nętoli nuo Augusta hidropla- 
nų stoties susidūrė ore, 300 pė
dų aukštumoj, du hidroplanai 
ir abudu, sudužę, nukrito į 
vandenį. Keturi lakūnai žuvo.

Austrijos fašistų su ko- 
munistais kautynės

VIENA, Austrija, bal. 11. — 
Liesinge, Vienos fabrikų prie
miesty, vakar vakarą įvyko 
kautynių tarp fašistų ir ko
munistų. iBesišaudant, penki 
asmens buvo rimtai pašauti.

Smarki audra ir ledų 
kruša Oklahomoj’

Coolidge bus N. Y. Life 
Insurance direktorius

BLACKNVELL, Okla., bal. 11. 
— Vakar ėia siautė baisi aud
ra ir ledų kruša, padarius dau
giau ne $500,000 žalos. Kele
tas žmonių buvo sužaloti. Aud
ra dešimt gyvenamų namų su
griovė ir nemaža stogų nuver
tė.

NEW YlORIKAS, bal. 11. — 
Calvin Coolidge, buvęs J. V. 
prezidentas, priėmė New York 
Life Insurance kompanijos no- 
minavimą jo savo direktorių ta
rybos nariu.

AMERIKOS INŽINIERIUS 
PRIGftRfi KOLUMBIJOJE

IIOBOKHN, N. J., bal. 11. — 
Garlaivy įPresident Roosevelt, 
stovinčiam Hdboken dokuose, 
įvyko sprogimas, kurio vienas 
darbininkas buvo užmuštas, o 
penki kiti pavojingai sužaloti.

BOGOTA, Kolumbija, bal. 11. 
— Indėniškai jo valtelei lūžūs 
pusiau, Cauca upėj prigėrė vie
nas amerikietis, inžinierius 
Krauss.

Pernai Klaipėdos krašto van- 
. . - - "95,-

į 289 klg. žuvų už 2,112,927 li
tų. 1927 m. 2,338,667 klg. už 
2,285,038 litus.

’ W$)TlP117£fei HZfljirP Hll- denyse ir juroje sugauta 1,89 r rancuzai uzuare au 280 klg ž llž 2,112,927

MEW YORiKAS, bal. 11. — 
Dvi, viena antrai priešingos, 
tekstilės darbininkų unijos or
ganizuoja pagalbą streikuojan
tiems tekstilės darbininkams 
pietų valstijose.

Tuo tarpu kai National Tex-1 
tile Workers unija, komunistų 
suorganizuota ir jų kontroliuo
jama, rodo .ypatingo veiklumo 
tekstilininkų streike North Ca- 
rolinoj ir South Garolinoj, Uni
ted Textile Workers of Ame
rica, kuri yra susijus su 
Amerikos Darbo Federacija, 
nutarė pradėti plačią tekstili
ninkų organizavimo kampanijų 
ir rinkli pinigus streikininkų 
rėmimo fondui. Kova bus vi
sų pirma vedama už 48 valan
dų darbo savaitę, už standardi- 
zaviiną 
nakties 
kams.

ris italų fašistų 
organams

PARYŽIUS, bal. 11. Fran
cuos vyriausybė išleido įsaky
mą neįsileisti į Franciją italų 
laikraščių “Impero” ir “H Te- 
vere.”

Abu tuodu laikraščiu yra ait
riausių fašistų — fašistų avan
gardo organai.

Veržimasis emigruoti i 
svetimus kraštus

algų ir panaikinimą 
darbo moterims ir vai-

darbininkai išnaudoja-Kaip
m i nelinijiniuose tekstilės fab
rikuose pietų valstijose, matyt 
iš šių tkelių parodymų: Mrs. Iva 
Fullbright, penkių vaikų mo
tina, pasipasakojo, kad ji dirb
davus 65 valandas per savaitę 
ir už tai gaudavo savaitėje al
gos $12.90. Mrs. Violet Jonės, 
dar tik 18 metų moteriškė, dir
bdavo 60 valandų per savaitę 
ir algos už tai gaudavo $9. Ce- 
sil Burge, 16 metų berniukas, 
pasisakė dirbęs po 72 valandas 
savaitėje už $12!

Šalnos Californijoj pa
darė $55,000,000 žalos
SAN FRANiCISOO, Gal., bal. 

11. — Valstijos agrikultūros 
departamento žiniomis, stiprios 
pastarųjų dienų šalnos Califor
nijoj padarė vaismedžiams ža
los bendrai apie 55 milionus 
dolerių.

Sugautos rūkant mer 
ginos eis j kalėjimą
HOLAiND, Mieli., bal. 11. 

— Vietos vyriausybė išleido 
dekretą areštuoti merginas, ku
rios bus sugautos rūkant c i ga
rėtus viešbučių prieškamba
riuose ar kitosę viešose vietose.

Aeroplanai taipjau bombarda
vo maištininkų buri netoli nuo 
Boudraa.

Anglija priima Daweso 
paskyrimų ambasa

dorium
WASHINiGTONAS, bal. 11. 

— Šiandie buvo oficialiai pra
nešta, kad buvęs vicepreziden
tas ('baries Dawes paskirtas J. 
V. ambasadorium Anglijai.

Iš Britų valdžios gauta žinia, 
kad jo paskyrimas yra jai pri
imtinas.

ROKIŠKIS. Kovo 8 <1. ke
letas dešimčių jaunuolių išva
žiavo į Argentiną. Pasirengu
sių yra keletas šimtų. Pasku
tiniu laiku daugiausiai emigruo
ja jaunos mergaitės. Pas mu
mis eina gandai, esą mergai
tėms Pietų Amerikoj labai ge
ra gyventi, ir nors mergaitė 
prasčiausia ir be pasogo, o iš
tekanti už turtuolių, lai ir bus 
priežastis kuri mergaites varo 
į svetimas šalis.

CILEVELAND, Ohio, bal 11. 
— Gaisras čia sunaikino pen
kių aukštų Buckey trobesį, pa
daręs daugiau ne $800,000 nuo
stolių.

ŽMOGŽUDY BĖ

DARBĖNŲ miestely nesenai 
vyrai susiginčijo ir paskui pra
dėjo muštis. Juozas Aliuštei- 
ka primuštas ir ant rytojaus 
mirė. Jį primušęs J. Mickus. 
Kaltasis suimtas aiškinosi, kad 
nenorėjęs užmušti, tik taip bis- 
kį apmušti.

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.
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KORESPONDENCIJOS
— * ......

ranką ir balandžio 4 d., 5-tą v. 
v. 600 darbininkų metė darbą ir 
išėjo į streiką. Kas bus toliau, 
pranešiu vėliau.—Ase,rūkas.

Detroit, Mieh.
“Naujienų” redaktorius, P. 

Grigaitis, kalbės Detroite balan
džio 21 dieną Lietuvių svetainė
je, 25-th & Vernor Hy.

Vienos jo kalbos tema bus 
“Rusijos bolševizmo bankrotas”, 
o kitos —“Ką. davė ir ką žada 
Lietuvai diktatoriai”.

Gal būt niekas nesupiudė taip 
Amerikos lietuvių vienų su ki
tais ir nepiudo jų iki šiai die
nai, kaip bolševistinė revoliuci
ja Rusijoj, sovietų sistema, kė
limas į padangę Rusijos valdo
vų, kuriam ir apsčiai lietuviai 
darbuojasi net sušilę, o kiti vėl 
smerkia ir pačią bolševikų Ru
siją ir lietuviškuosius jos gar
bintojus.

Rusija — svetima lietuviams 
šalis. Ji, rodosi, turėtų būti 
ypatingai svetima Amerikos lie
tuviams. O betgi yra kitaip. 
Del bolševikų Rusijos šiandien 
ne vienas brolis tapo priešu bro
liui. Musų draugijų, musų kuo
pų ir kliubų gyvenime delei so
vietų Rusijos paliepimų kilo ir 
tebekeliama tiek barnių, tiek 
lermo, tiek nesutikimo, kad Ru
sijos bolševizmas pasilieka opus 
klausimas ir Amerikos lietu-; 
viams.

Ir dėl ko? Dabar jau 11 me
tų nuo to laiko, kada bolševi- 
kai paėmė Rusiją į savo ran-

■ rikos lietuvių tarpe gal geriau
sia kvalifikuotas yra “Naujie- 

1 nų” redaktorius P. Grigaitis.
Jisai iš dienos dienon tėmija ži
nias, kurios sako, kas darosi pa- 

Į saulyj, o ypatingai Lietuvoje.
Jisai gauna iš Lietuvos laiškų 

j ir pranešimų. Jo, kaip žurna
listo, darbas reikalauja orien
tuotis, kaip tikrenybėje klojasi 
dalykai Lietuvoje ir kokios atei
ties Lietuva gali susilaukti iš 

[diktatorių.
Taigi visi, kurie tik galite, 

bukite P. Grigaičio prakalbose 
nurodytoj vietoj. Prakalbos 
prasidės 1:30 valandą po pietų.

—Detroitietis.

Indiana Harbor, Ind.
100 chicagtečių svečiuose

Balandžio 14 d., tai yra š 
sekmadienį, 7 vai. vakare, Au
ditorium Hali, ant Michigan 
Avė., Indiana Harbor, harborie- 
čiai lietuviai susitiks su 100 
Chicagos lietuvių. Abi SLA. 
kuopos yra pasikvietusios Čhi- 
cagos Northsidės kuopą su jos 
jaunuolių “Bijūnėliu“, kuris su
sideda iš 30 narių, duoti harbo- 
riečiams jaunuolių teatrą ir 
koncertą. Jaunuoliai, jų tėvai 
ir draugai važiuoja į Harborą 
automobiliais visi sykiu. At

kas. Pakankamai laiko, kad vyksta visa North Sidės inteli-
galėjus pamatyti, kokios gero- gentija.
vės, ar žalos jie padarė Rusijos Bus statomos pirmą sykį dvi 
gyventojams ir darbininku j u- visai naujos Dr. Montvido ko- 
dėjimui taip Rusijoj, kaip kito- medijos “Generolas” ir “Mildos 
se šalyse. Štai P. Grigaitis ir mirtis”. Visi aktoriai jaunesni 
kalbės apie tai. ir senesni vaikai. Teatro staty-

Antra tema, kuria drg. Gri-jmas pavestas Chicagos Univer- 
gaitis kalbės, bus: “Ką davė ir siteto dramatistei p-lei Eufrozi- 
ką žada Lietuviai diktatoriai?” nai Mikužiutei, kuri yra baigu
si tema mums, lietuviams, turi si gamtos mokslų skyrių ir da
boti svarbesnė, negu kuri kita, j bar dalyvauja Universiteto dra- 
Rasi ne vienas iš musų piano mų statyme kaipo rašytoja de- 
dar sugrįžti Lietuvon gyventi, lekcijoj ir kaipo aktorė. Ji yra 
Dauguma musų turime Lietuvo-. Universiteto dramatines draugi-

So. Boston, Mass.
Iškilmingas Tarpininko koncer

tas gerai pavyko

Balandžio 7 d., Lietuvių Sve
tainėje, įvyko pirmas naujojo 
žurnalo “Tarpininko” koncertas, 
kuriame profesionalis benas iš
pildė klasiškus muzikos veika
lus, kaip William Tell, Faust ir 
kitus. Gerb. kompozitorius Mi
kas Petrauskas paaiškino apie 
Wiliam Tell, kas buvo labai žin- 
geidu ir svarbu išgirsti. Koncer
tas, reiškia, buvo pamokinančio 
pobūdžio: žmonės ne vien tik 
klausėsi žavėjančios muzikos, 
bet sykiu žinojo ir jos pras
mę.

Puikiai pasižymėjo dainavi
me solistai ir solistės: p-lė 
M. Grybaitė,: Adelė Mickevičiū
tė, K. Menkeliuniutė, F. Stan
kus, S. Paura ir Kubiliūnas.

Nuo beno muzikos visa apie- 
linkė skambėjo, nes benas buvo 
skaitlingas—virš 30 muzikantų, 
kurie visi yra gerai išsilavinę 
muzikoje, žavėjančios solistų 
dainos ir duetai taip pat pla
čiai aidėjo, tartum skleisdamos 
didelę naujieną, kad bostonie
čiai eina sykiu su progresu, 
remdami spaudą, literatūrą, o 
dabar patys patiekdami pasau
liui naująjį žurnalą Tarpinin
ką. žmonių buvo beveik pilna 
svetainė. Tas parodo, kad vi
suomenė tinkamai įvertina rim
ta kultūros darbą.

Trumpą . prakalbėlę pasakė 
Tarpininko redaktorius R. žid- 
žiunas, paaiškindamas, kad šio 
koncerto tikslas buvo oficiališ- 
kai pasipažinti ir pasisveikinti 
su Tarpininko skaitytojais bei 
rėmėjais. Jo žodžiais, mes tu
rime daug laikraščių, visokių 
srovių ir partijų, ir tas viskas 
gyvenime reikalinga. Bet musų

savaitraščiai bei dienraščiai už
imti išimtinai politikos reika
lais, bėgančiais dienos klausi
mais. Jiems neparanku labiau 
užsiimti dailės, vaizbos, mokslo 
dalykais. Tad senai buvo jau
čiamas reikalingumas rimto vi
suomeniško žurnalo, kuris, taip 
sakant, butų musų literatūros 
skanumynu. Tarpininkas gi 
yra leidžiamas išimtinai tik 

| vaizbos, dailės, mokslo-kulturos 
i reikalams, kad jam yra plati 
dirva gyvuoti. Jie nesiūlo nie
kam jokios politikos ar partijos, 
tik turi tikslo būti teisinguoju 
gyvenimo veidrodžiu, specialiai 
išnaudojant geriausius dailės, 
mokslo ir vaizbos šaltinius ir 
patiekiant tą viską musų visuo
menei, kaip kad žurnalas priva
lo patiekti. Jeigu iki šiol buvo 
kokie trukumai, tai vien dėlto, 
kad kiekvieno didelio darbo pra
džia būna sunki ir tobulumas 
ateina tik laipsniškai.

Prie Tarpininko dabar yra su- 
sisietę lietuvių jaunieji, čia gi
mę profesionalai, kurie su pa
sižymėjimais baigę aukštus mo
kslus Harvarde. Sandarbinin- 
kauja taipgi daugelis senesnių 
musų profesionalų, kurių raš
tai suharmonizuoti su teorija 
ir praktika, turi didelės svar
bos skaitytojams.

Publikoj matėsi daug žymių 
vietinių inteligentų, profesiona
lų ir biznierių. Buvo žmonių iš 
tolimesnių miestų. Tai buvo 
parinkta publika ir mišri, nes 
šiame koncerte visų pažiūrų 
žmonės buvo lygiai gerbiami ir 
kiekvienas jautėsi kaip namie: 
bendras kultūros reikalas pri- 
jausti ir palaikyti literatinį 
darbą vienijo juos meilės ir 
draugiškumo ryšiais.

Tai buvo pirmas visokių pa
žiūrų publikos susirinkimas, pir
mas rimtas žygis ir įrodymas, 
kad kultūros reikaluose musų 
visuomenė nori ir mcka veikti 
draugiškai ir bendrai.

' <'>v
“Naujienų” Korespondentas.

Philadelphia, Pa.
-------- - /

Tautiškos kapinės ir 30 metų 
sukaktuvės Dukterų D-tės

Bus jau apie porą metų su- 
viršum, kaip čion yra įkurta 
Tautiškos kapinės. Įkyrėjęs 
kalbamų kapinių yra vysk. Žu
kauskas arba, tiksliaus sakant, 
Nepriklausoma Lietuvių Tautiš
ka Parapija. Kapinės randasi 
apie 18 mylių nuo miesto centro, 
į žiemių pusę. Savo laiku čion 
buvo mažas ūkis, todėl toj vie
toj, kur randasi kapinės, nėra 
medžių, o vien tik lygi dirva. 
Plotas žemės neperdidelis, tik 
apie trys akrai. Visos kapinės 
aptvertos storų vielų tvora, o 
įvažiavimo vartai papuošta ke
letu mūrinių stulpų. Ant kapi
nių randasi keletas kryžių su 
Kristaus muka ir keletas kiek 
puošnesnių stovylų. Užklausus 
kapų prižiūrėtojo, kiek randasi 
čia palaidotų numirėlių, gavau 
atsakymą, kad vienuolika. Vie
nok išparduotų lotų esą jau gan 
daug. Vienas dalykas, kas rei
kia patėmyt, tai netikslus užra
šymas ant kryžių ir beveik visų 
stovylų. Tokia žargoniška kalba 
ir klaidingas raidžių sudėjimas 
daro tiesiog gėdą ir parodo, kad 
nemokama savo kalbos ir rašy
bos. Šitas dalykas ateityje tu
rėtų būt pataisytas, kad neda
rytų gėdos musų tautai.

Šalę kapinių randasi apie 
trys akrai žemės, — Vytauto 
Parkas, čia vasaros metu yra 
rengiama tam tikri pasilinksmi
nimai. Parko vieta nėra puoš
ni nė žaliais medžiais, nė ki
tais patogumais, bet kaipo pra
džia vistiek yra padaryta ir už
tai reikia duoti kreditą tiems 
žmonėms, kurie padarė. Svarba 
tame, kad tas viskas yra lietu
vių ir kiekvieno numirusio lietu
vio kūnas čia gali ramiai ilsėtis 
tarp savųjų. Taigi nepriklauso
mieji katalikai vistiek dauginus 
suteikia naudos dėl savo tautos 
žmonių, negu kad Rymo kata-

likai, kurie viską paveda airių 
vyskupams, o nieko sau nepasi
lieka.

Lietuvių Dukterų Draugystei 
šiais metais sukako 30 metų jos 
įkūrimo. Regis, kad bus seniau
sia vietos moterų organizacija, 
kuri turės laimės apvaikščiot 
savo 30 metų sukaktuves, su- 
ruošdama gegužės 5 d. balių.

Fėen:a-nunt
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

,, Soknis Tik
Mėtos _

Duokite Man 
Rožių Bet Be 

Erškėčiu

je giminių ir draugų— vis ar- jos “Mirror” narė. Reikia ti- {r
timų mums žmonių, kurių li- 
limu, kurių ateitimi mes esame 
susidomėję.

Vieni mums giria dabartinę 
Smetonos ir Voldemaro diktatū
rą; kiti peikia. Svarbiausia gi 
ko mums reikia, tai paaiškini
mų, paremtų faktais, kurie nu
šviestų dalykų padėti Lietuvoj. 
Ir tokiai užduočiai atlikti Ame-

kėtis, kad teatras bus sutvarky
tas tinkamai.

Bijūnėlio choras yra gerai iš
lavintas žinomo kompozitoriaus 
ir muziko P. Sarpaliaus. Ponas 
Sarpalius parodys harboriečiams 
kaip gražiai gali dainuoti vaikų 
choras.

Tarpais bus deklamacijų, solo 
dainelių ir muzikos. Paskui šo
kiai.

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Bijūnėlis yra pirmoji lietuvių 
vaikų draugija Amerikoj. Har- 
boro lietuviai turi noro sukurti 
panašią draugiją. Butų gerai, 
kad į šį parengimą ne tik tėvai 
atsilankytų, o ir vaikus atsives
tu.—Molderis.

c i____________

Philadelphia, Pa.
Streikas popieros dirbtuvėj

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

$137.50

Brunswick, 7 lubų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, už 

$69
Atwater Kent. 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, 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 4705

Kadangi darbai visur silpnai 
kruta, o Dell & Colius popieros 
dirbtuvė dar šiek tiek dirba, tai 
kompanija visokiais budais dar
bininkus stengiasi išnaudoti. 
Nelabai senai buvo pasikėsinę 
algas apkapoti, bet darbininkai 
nepasidavė, tai jie nors darbi
ninkų skaičių sumažino. Bet 
dabar kompanija sumanė naują 

j būdą darbininkus spausti ir juos 
: išnaudoti. Kompanija pastatė 
tam tikrus dykaduonius, kurie 
pasiėmė knygą ant ran
kos ir ant tos pačios 
rankos turi laikrodėlį ir 
sekioja per dieną paskui darbi
ninką ir užrašinėja kiekvieną 
darbininko atsikvėpimą. Atsi
prašant, kad ir savo reikalo 
darbininkas eina ir ten tas po
nelis seka paskui ir užrašo kiek 
sugaišta.

Darbininkai, matydami tokį 
šlykštų darbdavių elgimąsi bai
siai pasipiktino, sakydami: 
“Turbut ir senovės baudžiavų 
laikais taip nebuvo, kaip šian
dien laisvoje Amerikoje yra”. 
Tad visi darbininkai pareikala
vo, kad kompanija tai prašalin
tų. Bet darbdaviai darbininkų ! I c I
reikalavimą atmetė. Tąsyk dar
bininkai padavė vienas antram1

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA
LIETUVON

Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no 
rite turėti smagių, kelionę, kreipkitės tuojaus j “Nau- 
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

Ir duokite man cigaretę, kuris 
negels mano liežuvio.

Aš mėgstu saldžius korinis ir 
žalius žirnelius, jei tik man 
nereikia rankose pusliti pritrinti 
darže.

Aš mėgstu ir rožių kvepėjimą, 
jei tik nereikia man susikruvinti 
rankų jas renkant. * . •

Aš mėgstu cigaretę su skoniu, 
bet, jį gauti, nereikia bausti 
mano liežuvį ir gerklę.

Štai kodėl aš dabar rukau vien
OLD GOLDS

Nei su žiburiu nerasite 
geresnio cigareto.

Galite OLD GOLDS rūkyti 
ir jais džiaugtis

RYTĄ, VAKARĄ ir NAKTĮ



REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

Kitos svarbios natu- 
ralizaii jos permainos

Prasidedant liepos 1 d. 1929 
m. natūralizacijos mokes-tis 
Ims pakeltas nuo $5 iki $20 —

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

Si BrunsNvick Radiola, 6 lubų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia | n i k 11, $69

Naturalizavimas žmonių, kurie 
per paskutinius penkis metus 
gyveno dviejose arba daugiaus, 
apsikričiuose bus palengvintas. 
Rezidencija paaiškinta. — Žmo
na ir vaikai, khrie įgijo pilie
tystę su vyro ar tėvo naiturali- 
zacija gali gauti atskiras natū
ralizacijos popieras.

Paskutinėse dienose 70-tas 
kongresas priėmė daug svar
bių permainų dabartiniame na
tūralizacijos įstatyme.

Dauguma naujų aprūpinimų, 
įimant didesni natūralizacijos 
mokestį, įeis galėn liepos 1 d. 
1929 m’.

Atvažiavimo certifikatai

Brunssvick R.
7 A. G. tūbų, 
už .........
Atvvatcr

“Mes tikrai turime MaltSpecialiai pilietystės 
certifikatai

Jeigu naturaliznotas pilietis 
turi darodyti jo Amerikos pilie
tystę Europoje, tai jis gali gau
ti kopiją specialio tam tikslui 
certifikato. Turi užmokėti $10 
už kopiją ir turi pristatyti savo 
fotografijas. Valstybės Depar
tamentas tinkamiems autorite
tams pristatys tą certifikatą.
Specialiai certifikatai Amerikos 

piliečių žmonoms ir vaikams
Nuo rūgs. 22 d. 1922 m. ište

kėjimas už vyro nemaino moters 
pilietystę — prieš tą dieną iš
tekėjusi moteris automatiškai 
įgijo pilietystę savo vyro natu- 
turalizavimu arba ištekėdama 
UŽ vyro, kuris jau buvo Ameri
kos pilietis. Naturalizuoto pi
liečio nepilnamečiai vaikai lapo 
Amerikos piliečiais kaiip tik 

atvyko į Suv. Valstijas. Bet 
darodyti Amerikos pilietystę -to
kios moterys ir toki vaikai pri
valo turėti vyro ar tėvo natū
ralizacijos certiifikatus ir kitus 
pilietystės darodymus.

Naujas aprūpinimas ką tik 
Kongreso užgintas ir po kuriuo 
prezidentas pasirašė, pavėlina 
asmenims su virš 21 metų am
žiaus, kurie įgijo Amerikos pi
lietystę tėvo arba vyro natūra
lizacija, išsiimti atskiras pilie- 
tystės certifikatas. Imama $10 
už toki certifikatą. Aplikan
tas turi -prisiųsti dvi fotogra- 
ifjas. Aplikantas tmri būti S. 
Valstijų gyventoju ir turi tin
kamai prisiekti ištikimumą S 
Valstijoms prie Natūralizacijos 
Biuro tinkamo atstovo.

Pilietystės aplikanto 
fotografijos

Pradedant liepos 1 d. 1929 
m. kiekvienas pilietystės pra
šytojas turės pristatyti savo 
dvi fotografijas , su kiekviena 
“intencijos deklaracija“ ir kiek
vienu pilietystės prašymu.

(FLIS.).

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

negali pristatyti dviejus liudi
ninkus, kurie galėtų prisiekti 
apie jo rezidenciją, kitų liudi
ninkų žodinis paliudijimas bus 
priimtas.

Rezidencija paaiškinta

Naujas įstatymas paaiškina 
^žmogaus rezidenciją, ką natū
ralizacijos įstatymas iŠ 1906 
m. visai neminėjo. Jeigu at
eivis siiigryžta į gimtiną šalį ir 
lenais ištisai išbūna daugiaus 
kaip išešius mėnesius ir ma
žiaus kaip vienus metus prieš 
padavimą jo pilietystės petici
jos, manyta, kad jo rezidencija 
šioje šalyje pertraukta, jeigu 
tas ateivis turi tinkamą daro- 
dymą, kad turėjo taip ilgai iš
būti, tie darodymai bus priim
ti. Išvažiavimas iš Suv. Valsti
jų. per vienus metus a dm dau
giaus prieš pilietystės peticijos 
padavimą pertrauks rezidenci
ją Suv. Valstijose.

Natūralizacijos mokestis 
pakeltas.

Sulig Natūralizacijos {staty
mo iš 1906 m. vienas doleris 
buvo reikalautas už pirmas po
pieras ir keturi doleriai, kuo
met natūralizacijos peticija pa
duodama.

Natūralizacijos mokestis da
bar pakeltas. Pradedant lie
pos 1 d. 1929 m., penki dole
riai bus reikalaujama už pada
vimą i.r išpildymą pirmųjų po
pierių ir $10 už padavimą na
tūralizacijos peticijos ir išdavi
mo pilietystės certifikato.

Kadangi reikės mokėti pen
kis dolerius už atvažiavimo 
certifikatą, tai reikės mokėti 
$20 už pilną natūralizaciją.

Laike diskusijų Kongrese 
paaiškėjo, kad natūralizacijos 
kaina Kanadoj yra $25, angli
jo.} 40 ir Šveicarijoj $25.
Natūralizacijos certifikato ko

pijos mokestis.

Jeigu pilietystės certifikatas 
pametama arba sunaikinama, 
tai (’ommissioner of Naturali- 
zation išduos kitą ‘kopiją, bet 
kaštuos $10. Aplikantas turi 
pasiųsti dvi fotografijas.

^\Syrup,kokio vyrai 
dabar nori”

VAL BLATZ BREWING CO. 
Milvvaukee, Wisconsin

Parsisiųsdinkite 
Nemokamų Re
ceptų Knygelę

Parsiduoda visose sankrovose.ateiviui nereikėjo 
atvažiavimo užtik- *
pradedant liepos I 

bus reikalaujama
išduotas certifikatas

ir Chicagos skyriuje
1500 N. Holt St. Brunswick 3600

A. Radiola,
$59
$69Kent, 7 

!, už
A. C. tūbų, gražus kabi

netas, su viskuo, COC
už........................ ZpoO
Steinite, 7 A.C. tūbų, COO
su viskuo už .................... • 4* O G
Freshman, G.A.C., su vis- CCQ 
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dynainic C1O7 
speakeriu, su viskuo už Iv I

R. C. A. Radiola 33, ... ■ $771

Spartan, 2 tūbų, 79 A, dynainic 
speakeris, gražus Wal- CIOCl 
nut kabinetus, už 4* ■
Alvvater Kent modelis
8 tūbų............  U>OO|

Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

Gražus naujas grojiklis pianas, 
kainavo $550, dabar $195 
Gulbransen Registering Pianas,

$295
Kimba! grojiklis pianas $185
Stark grojiklis pianas, $78

Garantuojame ir duodame leng. 
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Nuo 1924 m. beveik visose 
dalyse Su v. Valstijų —■ tik ne 
Detroite ir ISlan Francisco — 
“intencijos deklaracija“ (fir
mos popieres) nebuvo išduotos 
ateiviams, kurie atvyko po bir
želio 3 d. 1921 m. pakol nebu
vo Natūralizacijos Biuro už
tvirtinta, kad aplikantas buvo 
įleistas nuolatiniam apsigyve
nimui šioje šalyje. Naujas įs
tatymas įveda aprūpinimų, ir 
aprūpinimas įima visas Suv. 
Valstijas.

Pirmiau 
mokėti už 
rinimą, bet 
d. 1929 m., 
$5. Tas
užims vietų “atvažiavimo certi
fikato,” kuris nuo birželio 29 
d. 1906 m. buvo reikalaujamas 
nuo visų pilietystės apykantų, 
jeigu tik atvyko į Suv. Valsti
jas po tos dienos.

Natūralizacijos liudininkai.
Nauji aprūpinimai įvesti kas 

link liudininkų paliudijimų. Da
bartiniu laiku pilietystės apli
kantas turi išgyventi nors pen- 
kius metus Suv. Valstijose ir 
paskutinį melą turi gyventi val
stijoj kurioje jis paduoda apli
kaciją. Jeigu per tuos penkis 
metus gyveno dviejose arba 
daugiau® valstijų, jo liudinin
kai turi prislėgti kiek laiko jis 
išgyveno toje valstijoje, kurio
je paduoda peticiją, ir kaslink 
rezidencijos kitose valstijose 
aplikantas turėjo pristatyti afi- 
deivitus nuo žmonių, kurie jį 
pažino tose valstijose. Aplikan- 

(t u i, kurie gyveno dviejose arba 
daugiaus vietų vienoje valstijo
je nebuvo leidžiama pristatyti 
daugiau kaip dviejus liudinin
kus apdengti įvairias reziden
cijos vietas valstijoje, ir kar
tais jie negalėjo pristatyti dvie
jus liudininkus, kurie jį pažino 
visose vietose.

Naujas įstatymas palengvins 
šitą padėjimą. Reikalaujama, 
kad aplikantas išgyventų aps
krityje (county) — ne valsti
joj — kur paduoda peticiją, 
nors šešius mėnesius, ir jo liu
dininkai turi užtvirtinti tą re- 

izidenciją. Jeigu aplikantas gy
veno dviejose vietose arba dau- 

6 giau, pačiame apskrityje, ir jis

Aplankykit savo gimines ir 
draugus—tankiai

| DIDELIS ATIDARYMAS
Frank J. Yanas, žinomas verteiva 

Marguette Parko apielinkėje,
Geležiniu daiktu ir malevų krautuvę perkėlė i naują vietą 

iš 2805 W. 63rd St.
j 2747 West 63rd St.

JSUBATOJE BALANDŽIO 13 DIENĄ BUS VIESAS 
ATIDARYMAS NAUJOS KRAUTUVES.

Visi lietuviai, draugai, pažįstami ir visi tie kurie šioj apielin- 
kėj gyvena kviečiami atsilankyti. Duosime dovanas moterims 
kvietku, vyrams cigaru ir vaikams balunai. Vakare apie 8 vai. bus 
duodami 3 praizai: 1 — Prize Spar Varnish 1 galionas, 2 Prize 

, — geriausios malevos lauko pusėj — 1 gal., 3 Prize — Vienas 
galionas flat paint.

Specialis pasiūlymas tik ant trumpo laiko
1__ 14 pint Lyk-A-Lak Enamel (4 hour drying) .......... 25c
1 l»/2-in. Genuine “Diamond” Rubber-Set Brush 25c
1—Sėt Furniture Transfers......................................30c

______

Viso verčios ...................................... 80c
tik už 25 centus

FRANK J. YANAS
į 2747 West 63rd Street Tel. Prospect 1297

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tų Ekskursija tiesiai
I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENA, 1929 M.

Garbes dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
iŠanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus.’ Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, III.
Universal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., 

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

A. A. Appanaitis, Westville, III.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., Waukegan, III.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“ESTONIA” - April 27 | “LITUANIA”  May 18 
“POLONIA”  May 11 I “ESTONIA”  May 29

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Tiesioginiai i gražiausius prie 
tųiesčius i vakarus nuo Chi
cagos ir Fox

Aurora 
Elgin 
Batavia 
Geneva 
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

upės Klonyje.

Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
Westmore 
Watrenville 
West Chicago 
Wayne

Motoriniai busai susijungia per 
Westem Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
' t- ‘
Naperville La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Bloomingdale

Addison

Traukiniai išeina iš Jackaon ir VVelle 
St. stoties, sustodami sekamose Gar- 
field Park Rapid Transit stotyse, tie
sioginiai susijungdami su “L”: Cunal 
St.. Marshfield Avė,, Larande Avė., 
Oak Park Avė.. Forest Park. May- 
vvood ir Bellwood (iftOmus extra grei
tuosius traukinius, kurie nestoja May- 
wood ir Beliwood).

m

f FAST—
I d, Comfortable
C HIC AGO Trains

IOOP

\ 1 
CY

r T 3HERIDAN
HIOHM/O0D 

IOHLANO PARK 
RAV^NIA^ 

ak'GLENCOE 
MINNCTKA 

VILMETTE 
EVAN5TON

EW BUFFALO
RAND BEACH 

HUOSON LAKE'
ICHIGAN

Aptarnauja industrinę apygar
dą j pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

Puikiausias patarnavimas j vi- 
su9 miestus ir miestelius pa
lei gražųjj šiaurini ežero pa
kraštį ir Skokie Klonį.
Milvvaukee 
Kacine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan

Highwood 
Highl-and Park 
Ilavinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

South Bend Tremont
NewCarlisle (the Duneg)
Hudson Lake Gary
Michigan City East Chicago

Hammond

Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shoęe Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
Channel Lake 
McHenry 
Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

Traukiniai išeina iš Roosevelt Road 
stoties, sustodami prie Adams ir 
Wabash, Madison ir Wabash ir Ran- 
dolph ir Wabash vidurmieščio storiu; ir Graml Avė., Belmont Avė.. Wtl«on 
Avė. (Uptown Central stoties) 'ir 
Howard St. stotyse, North Sldc.

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor Lakeside
St. Joseph Union Pier
Bridgman New Buffalo
Sawyer Grand Beach

Traukiniai išeina Iš Randolph St. 
I. C. priemiestinės stoties, sustoda
mi prie Van Buren St., Roosevelt 
Rd., B3rd St. Hyde Park). (I3rd St. 
(Woodlawn) ir Kensington (išėmus extra grcUuosiiiH ry tmetlniuH iv va
karinius skraiduolius, kurie nustoja 
prie 53rd St. ir Kensington).

Telefomiokit Traffic Dept., Randolph 8200 dėl visų informacijų 

Geriausias Patarnavimas i visur Chicagos Apygardoje
Greiti plieniniai traukiniai, akmenimis Išlygintus ke
lias, patyrę ir mandagŲs traukinių aptarnautojui, daug 
patogių stočių, 24 valandų tankiai vaigščiojančlų 
traukinių aptarnavimas, reguliari susi jungimui su po 
visa šal| valgščioiunčių hunų keliais, valgomųjų ir 
narior-observotion karų patarnavimas — tai yra pul
kus aptarnavimas elekttrinių traukinių, operuojančių 
iš Chicagos vldurmlesčio į visur, kur tik Jus pano-

rėtumSt važiuoti. Svarus —— nfra dulkiu, durnų ar 
rindrų. Atvažiuokit ir išvažiuokit kata tik norite. 
5ėra jokio susigrūdimo, stabdomųjų šviesų ar par- 
klnlino rupesnio. Jus galite pasisamdyti karų, trau
kini ar motorini busų dėl visos partijos, jei norite. 
Planuodami kok| nors išvažiavimų kreipkitės į Out- 
tng and Recreation Bureau (dykai), kad jis pagel
bėtų jums, 72 W. Adams St., Kandolph 8200.
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KOVA SU MAIŠTININKAIS MEKSIKOJE

Vienas Amerikos korespondentas aprašo muši tar
pe Meksikos federalės kariuomenės ir maištininkų prie 
Santa Cruz, San Louis Potosi valstijoje. Tas mušis tę
sėsi 6 valandas ir pasibaigė kariuomenės laimėjimu. 
Apie paskutinę sceną tam kruvinam susirėmime kores
pondentas pasakoja taip:

“Federaliai kareiviai atsitraukė keletą šimtų 
jardų. Staiga ‘cristeros’ (klerikalai), vedami kuni
go, kuris nešė rankoje kryžių, apleido apkasus ir šo
ko prieš kareivius. Kulkosvydžių batareja sulaikė 
ataką. Vienas pirmutinių krito kunigas.

“ ‘Cristeros’ pakriko ir ėmė trauktis į kalnus, o 
paskui juos leidosi vytis valstiečiai, kurių ūkiai bu
vo išplėšti. Daugelis maištininkų buvo užmušta, ir 
visas būrys tapo išsklaidytas?1
Iš šito aprašymo aiškiai matyt, kad dabartiniame 

Meksikos sukilime aktingai dalyvauja katalikų kunigai 
ir jų pasekėjai. Ne be reikalo visi sukilėliai yra vadina
mi “cristeros” (krikščionys-klerikalai).

Bet įdomu, kad Meksikos ūkininkai padeda • val
džios kariuomenei, o ne kunigams. Kadangi sukilėliai 
plėšia gyventojus, atimdami iš jų maistą ir kitokį turtą, 
tai pastarieji ginkluojasi ir padeda valdžiai naikinti 
maištininkus.

MASKVOS ŠALININKAI LIETUVOJE SKYLA

Vienas darbininkas iš Šančių (Kauno priemiesčio) 
rašo mums:

“...Teipgi skyla komunistų partija, dedasi prie 
4-to internacionalo. Prie 3-čio internacionalo pasi
lieka tik kai kurie eiliniai nariai, kaimo bernukai, ir 
keletas gešeftmacherių. Visi geriausi ir žymiausi 
komunistai eina prie 4-to internacionalo, visai ne
bijodami diktatoriaus Angariečio įsakymų. Su savo 
diktatoriška demagogija ar tik nepasiliks jisai vie
nas, be partijos?

“Mat, Varniuose, kaip girdėt, jau išėjo iš kolek
tyvo 47 asmens. Kauno kalėjime teipgi persiskyrė 
K. P. į dvi grupes. Iš buvusių K. P. narių yra ir su 
anarchistiškoms pažiūroms, ir jau girdėt, kad ku
riasi anarchistų grupė.

“Ko Lietuvoje nėra! Ir Geležinių Vilkų, ir Bal
tų Arų, ir Grupė kovai prieš fašizmą, ir komunis
tų, ir anarchistų, ir kitokių. Užuojauta žvalgybai! 
Ji nebagė nežinos, nei kuriuos sekti, nei kaip juos 
vienus nuo kitų atskirti.”
Vadinasi, frakcijų kova Rusijos bolševikuose su

skaldė ir pakrikdė ir Lietuvos komunistus.
Kai dėl įvairių kitų slaptų organizacijų, kurias mi

ni aukščiaus cituoto laiško autorius, tai kai kurias jų 
tveria pati žvalgyba.

POLITIKIERIAI BIZNYJE

Buvusį demokratų partijos kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus Metropolitan gyvybės apdraudos 
kompanija išrinko savo direktorium. Dabar jisai gavo 
direktoriaus vietą da ir kitoje apdraudos kompanijoje, 
būtent, Consolidated Indemnity and Insurance.

Prieš dvejetą dienų buvo pranešta, kad ir buv. pre
zidentas Coolidge eina į apdraudos biznį. Jį nominavo 
kandidatu į direktorius New York Life Insurance kom 
panija, ir kandidatūrą jisai priėmė. Gegužės mėnesį 
Coolidge bus ton vieton išrinktas.

Apdraudos kompanijos lenktyniuoja viena su kita, 
skirdamos stambius politikierius savo direktoriais, ne 
dėl ko kito, žinoma, tik dėl reklamos. Kuomet kompani
ja išrenka savo direktorium buvusį krašto prezidentą 
arba kitą kurį plačiai žinomą asmenį, tai ji pasigarsina 
geriau, negu kad dėdama mokamus apgarsinimus spau
doje, kadangi apie tai praneša visi laikraščiai ir žmonės 
apie tai kalba. Už šitą reklamą kompanija nesigaili mo
kėt politikieriui riebią algą.

Užsisakymo kalnai
Chlcago je — paltui
Metams$8.00
Pusei metų------------ ------------ 4.00
Trims mėnesiams_______ — 2.0(
Dviem mėnesiam 1.5C
Vienam mėnesiui  _____ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija---------------------— 8c
Savaitei----------------------- . 18c
Mėnesiui 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams$7 0<
Pusei metų ____—________ 8.5(
Trims mėnesiams »,__ ________ 1.75
Dviem mėnesiams____________ 1.25
Vienam mėnesiui________ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metanui....................  r. $8.(X
Pusei meti________________ < 01
Trims mėnesiams ---------... — 2.50

Pinigus reikia aluti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
AMERIKOS KOMUNISTŲ

TĖVAS

Rašydamas atsiminimus apie 
neseniai mirusį Karelijos sovie
tų prezidentą, suomį Santeri 
Nuortevą, “Laisvėje” L. Prū
sei ka pasakoja:

“Nebus pro šalį pažymėti, 
kad d. Santeri Nuortevą iškė
lė aikštėn avantiūristą Frai- 
ną, kuris savo laiku šliejosi 
(! “N.” Red.) prie komunistų, 
atėjęs prie jų iš Socialist La- 
bor Party. Tuo laiku (1920 
m.) pas daugelj buvo abejo
nių, ar turi Nuortevą užten
kamai davinių, kad įtarti 
Frainą. Vėliaus galutinai pa
aiškėjo, kad Nuortevą ne iš 
piršto išlaužė savo įrodymus. 
Nuo to laiko Fraina buvo pa
laidotas, kaip veikėjas.” 
Ką čia šnekėt apie “palaidoji

mą”, kad p. Fraina buvo laiko
mas dideliu “revoliucionierių” 
iki pat tos valandos, kada ji
sai, pasiglemžęs stambią sumą 
pinigų, išdūmė iš sovietų Rusi
jos į Pietinę Ameriką. Ne ko
munistai jį atmetė, bet jisai nu- 
sispiovė ant komunistų, kuomet 
iš jų paėmė tiek, kiek galėjo.

Yra netiesa taip pat sakyti, 
kad Fraina buvęs “prisišliejęs” 
prie komunistų. Jisai nebuvo 
atėjūnas pas juos, bet buvo jų 
tėvas ir mokytojas. Pirm Frai- 
nos nebuvo Amerikoje komunis
tų. Jisai pirmas ėmė juos or
ganizuoti ir mokyt komunizmo. 
Ir ne tik Amerikoje, bet ir so
vietų Rusijoje jisai buvo laiko
mas žymiausiu ir “giliausiu” 
amerikoniško komunizmo atsto
vu.

Kai Santeri Nuortevą iškėlė 
aikštėn tą faktą, kad Fraina 
ima algą iš Teisingumo Depar
tamento, tai Maskvos davatkos 
Amerikoje pakėlė- didžiausią 
triukšmą—ne prieš 4 provokato
rių Frainą, bet prieš jo kaltin
toją. Atsimename, kaip lietu
viški bolševikų gramafonai plū
do “Naujienas”, kuomet jos pa
kartojo Nuortevos reveliacijas!

Frainai iškeliavus Maskvon, 
bolševizmo šulai tenai jį priėmė 
ištiestomis rankomis, ir buvo 
spaudoje pranešta, kad, jeigu 
Nuortevą nesiliaus “šmeižęs” 
Frainą, tai sovietų valdžia jį, 
Nuortevą, sušaudysianti. Tik 
paskui pasklido žinia, kad didy
sis Amerikos “komunizmo va
das” išnyko, kaip kamparas, ir 
3U juo kartu išnyko dalis Ko- 
minterno iždo. Tuomet jisai pa
sidarė “no good”.

Avantiūristų pasitaiko visose 
partijose. Bet kad provokato
rius ir žulikas Frainos tipo gali 
patapti partijos vadu ir idėji
niu apaštalu, tai šitokios “gar
bės” iki šiol yra susilaukę tik 
komunistai. Tai gana daug pa
sako apie protinį komunistų 
“aukštumą”.

“TĖVYNĖS” APYSAKŲ 
KONKURSAS

SLA. organe įdėta šitoks pra
nešimas apie apysakų konkursą:

Šiuo skelbiame konkursą raš
tu (trumpu apysakų) SLA or
gano “Tėvynės” Literatūros 
Skyriui. Konkurso taisykles 
yra tokios:

Apysakos turi būti—
1. Grynai literatiniai kuriniai;
2. Netrumpesnės, kaip 2,000 

žodžių ir netikesne, kaip 3,000 
žodžių;

3. Originalės, o ne vertimai 
arba sekimas-imitacija.

Dovanos
Už geriausias apysakas bus 

teikiamos šios dovanos:
1. Už visų geriausią apysa

ką 50 dol.
2. Už antrą, geriausią 35 dol.
3. Už trečią geriausią 15 dol.
4. Už tris sekamas geriausias 

apysakas bus pripažinta vieši 
pagyrimai.

5. Visos kitos, tinkamos spau
dai, apysakos bus atspausdin
tos “Tėvynės” Literatūros Sky
riuje.

Tv a r k y m a s
1. Kiekvienas autorius tegali 

konkursui siųsti tik vieną apy
saką.

2. Rankraščiai turi būti para
šyti aiškiai (jei galima, rašo
mąja mašinėle).

8. Raštus peržiūrės ir tinka
mais ar netinkamais pripažins 
bei dovanas skirs tam tikra iš 
iš trijų asmenų sudaryta komi
sija.

4. Raštus konkursui reikia 
siųsti šiuo budu: po apysaka 
pasirašyti tik šiam tikslui pasi
rinktą slapyvarde (pseudoni
mu) ; į tą patį siuntinį, kuriame 
bus siunčiama konkursui apysa
ka, įdėti atskirą voką ir jame

Cigaretai
Kiek cigaretai duoda valdžiai 

pajamų.—Kiek cigaretų suru
ko Amerikos žmonės. — Ci
garetai yra Amerikos gyveni
mo padaras. — Krymo karas 
ir cigaretai. —Mokesni ai. — 
Bonsack’o išradimas. —Tyro 
maisto ir vaistų įstatymais.— 
Pasaulinis karas ir cigaretai.

1927 m. Amerikos valdžia su
rinko mokesnių už cigaretus 
apie $280,000,000. Praeitais 
metais tie mokesniai pašoko iki 
$300,000,000. Tai reiškia, jog 
cigaretų rūkymas nuolat didėja.

Pažvelgę į valdžios biudžetą, 
mes pamatysime, jog pajamos 
nuo cigaretų beveik padengia 
laivyno išlaidas. Ne kiek dau
giau tėra išleidžiama ir armijos 
rekalams. Agrikultūros depar
tamentas išleidžia du kartu ma
žiau pinigų, negu gaunama mo
kesnių už cigaretus.

Praeitais metais laikraščiai 
daug rašė apie cigaretų nupigi- 
nimą. Kova ėjo tarp trijų stam
biausių tabako kompanijų, kuA 
rios per metus pagamina, vidu
tiniškai imant, apie 110,000,- 
000,000 cigaretų. Jeigu tą mil
žinišką supią padalinsime ant 
gyventojų skaičiaus, tai gausi
me toki rezultata: kiekvienas > c

Amerikos gyventojas (įskai
tant moteris ir vaikus) per me
tus suruko 1,000 cigaretų; t. y. 
penkias dešimtis pakiukų, arba 
beveik po pakiuką kas savaitę. 
Kiekvienai dienai tenka trys ci
garetai.
žinoma, vidutiniškas rūkytojas 

sunaudoja apie pakiuką cigare
tų per dieną ir todėl, taip sa
kant, rūkymo naštą, nuima nuo 
mažų vaikų pečių. Nieko tad 
stebėtino, kad cigaretų gaminto
jai—smulkieji ir stambieji — 
kovoja tarpusavyj dėl rinkų. O 
visi kartu stengiasi sudaryti 
bendrą frontą prieš anglų mil
žinišką korporaciją, kuri yra 
pasiryžusi įpiršti Amerikos rū
kytojams savo cigaretus.

Cigaretų rūkymas žymiame 
laipsnyje padidėjo dėl to, kad 
paskutiniais keleriais metais 
atsirado nemažai rūkytojų ir 
tarp moterų. Nors, reikia tie
są pasakyti, didelė dauguma 
moterų dar neįprato rūkyti.

Cigaretai labai tinka greitam 
Amerikos gyvenimo tempui. Čia 

dauguma žmonių neturi laiko il
gai “čiulpti” cigarą arba pyp- 
kę. Su cigaretų ilgai trustis ne
reikia—užtraukei “keletą du
rnų”, na, ir atliktas kriukis.

Toks rūkymo būdas yra gry
nai amerikoniškas. Kai Kolum
bas atrado Ameriką, jis paste
bėjo, kad indėnai rūkė tabaką, 
suvyniodami jį i kornų lakštą. 
Kai kuriose vietose, ypač piet
vakariuose, indėnai ir šiandien 
panašiu budu teberūko tabaką. 
Tabako rūkymas pas juos yra 
surištas su religinėmis ceremo
nijomis, kuriose moterys negali 
dalyvauti.

Cigaretų rūkymas prasiplati
no tik po Krymo karo, kuris 
pasibaigė 1856 m. Turkų ir ru
sų karininkai nikė cigaretus. 
Juos pradėjo pamėgdžioti ang
lai, kurie, karui pasibaigus, par

ant popierėlės parašyti savo tik
rą vardą bei po apysaka pasi
rašytąją slapyvardę.

5. Rankraštis turi būti užda
rytame voke ir redakcijai pri
siųstas kaipo apdraustas (regis
truotas) siuntinys.

6. Konkursiniai raštai redak
ciją. turi pasiekti nevėliau liepos 
15 dn 1929 m.

7. Raštus konkursui reikia 
siųsti šiuo antrašu:

“Tėvynė” (Aypsakų Konkur
so Komisijai), 307 W. 30-th St., 
Nek York, N. Y.

Konkursą skelbia SLa. Ap
švietus Komisija:

P. Grigaitis,
Dr. M. J. Vinikas,
P. Bajoras.

sivežė turkiškų cigaretų į Lon
doną. Neužilgo ir patys anglai 
sukurė cigaretų dirbtuvę.

Tiesa, Ispanijoj buvo cigare
tų ir prieš tą laiką. Franci joj 
irgi šiek tiek jų buvo išdirbi lie
jama. Tačiaus cigaretų pramo
nė sparčiai pradėjo vystytis tik 
Krymo karui pasibaigus. Laike 
civilio karo Amerikos kareiviai 
vis dar teberūkė storus cigarus. 
Vokiečiai prapalatino pypkės 
kultą, nors pypkės rūkymas 
originialiai buvo indėnų papro
tys.

Cigaretai buvo itin brangus, 
nes jie buvo daromi iš parink
tų turkiško tabako lapų. Net 
1860 m. cigaretai daugumai 
amerikiečių buvo dėl savo bran
gumo neįkandami. Apie 1867 
m. pasirodė rinkoj naujos rų- 
šies tabakas, kuris tapo išvys
tytas pietinėse valstijose. Savo 
spalva jis buvo labai panašus į 
turkiškąjį. Nuo to laiko smar
kiai pradėjo plėtotis pigių Ame
rikos cigaretų gamyba. Kad 
padengti civilio karo išlaidas, 
ant cigaretų tapo uždėtas ak- 
čyžas. 1869 m. Amerikoj buvo 
pagaminta 1,750,000 cigaretų, 
kurie davė valdžiai $3,273 pa
jamų. Sekamais metais produk
cija padidėjo' septynis kartus. 
1885 m. cigaretų skaičius pasie
kė vieną bilioną. Pereito šimt
mečio paskutinį desėtką metų 
metų cigaretų buvo pagamina
ma nuo dviejų iki keturių bi- 
lionų per metus.

Prie cigaretų nupiginimo vy
riausia prisidėjo James Bon
sack’o išradimas 1880 m. Iki 
to laiko cikaretus prikimšdavo 
rankomis. Ir geriausi eksper
tai per dieną tegalėdavo pada
ryti po 2,500 cigaretų. Tuo tar
pu Bonsack’o išrastoji mašina 
per 10 valandų padarydvo jų 
100,000.

Pradžioj dabartinio šimtme
čio cigaretų biznis tai kilo, tai 
puolė. Buvo varoma smarki 
propaganda. Rūkymo priešai 
cigaretus vadino “grabo vini
mis” ir skelbė, kad juose ran
dasi opiumo ir kitų žalingų 
narkotikų. Kai kurios valsti
jos pravedė net įstatymus, ku
riais einant ant cigaretų buvo 
uždėti labai aukšti mokesniai. 

.Priėmimas 1906 m. taip vadina
mo “tyro maisto ir vaistų” į- 
statymo pakeitė situacija- Ei
nant tuo įstatymu reikia būtinai 
pažymėti, kad toks ar kitoks 
produktas turi narkotų. Vė
liau buvo priimtas Harrisono į- 
statymas, kuris labai suvaržė 
narkotų pardavinėjimą.

Ant galo, valdžios laborato
rijose buvo padaryta cigaretų 
cheminė analizė. Dr. Harvey 
W. Wiley, kuris tam darbui va
dovavo, paskelbė raportą. Jis 
pasmerkė rūkymą, bet taip pdt 
pažymėjo tą faktą, kad cigare- 
tuose jokio opiumo nėra. 1907 
m. cigaretų buvo pagaminta 
apie penki bilionai, o 1910 in.l 
aštuoni bilionai suviršum.

Kuomet 1913 m. cigaretų bu
vo išparduota 15,000,000,000, 
tai jų gamintojai pasijuto, jog 
ta pramonė stovi ant tvirtų pa
grindu. žmonės vis labiau ir 
labiau pradėjo priprasti prie ei 
garėtų rūkymo.

Gen. Juan A. Almazan, ku
ris yra vadinamas “Meksikos 
Napoleonu”, Jis keliuose mū
šiuose skaudžiai supliekė suki
lėlius.

Prasidėjo pasaulinis karas. 
Milionai jaunų vyrų tapo paim
ti į kariuomenę. Tie jauni vy
rai pradėjo ne tik patys ciga
retus rūkyti, bet nuvykę Į 
Franci ją pripratino prie jų fran- 
euzų ir anglų kareivius. Ir štai 
mes matome, kad 1917 m. Ame
rika pagamino 35,060,000,000 
cigaretų, o 1919 m. jau 53,000,- 
000,000.

Prie cigaretų produkcijos au
gimo žymiai 'prisidėjo ir kitas 
faktorius. Paskutniais kele
riais metais 'rūkymas pradėjo 
smarkiai plėtotis tarp jaunų mo
terų. išiandien nebėra joki nau
jiena matyti moteris rūkant 
viešbučiuose, restoranuose ir 
kitose viešose vietose.—K. A.

Žagarė
“Naujienų” skaitytojai p-ai 

Mirovičiai iš Chicagos gavo nuo 
savo giminių porą laiškų. Laiš
kus atsiuntė jų giminės, kurie 
gyvena Žagarėj. Tarp kitko ra
šoma :

Kuomet geri metai, tai žmo
gus nors ant juodos duonos ga
li užsidirbti. Bet šiemet žmo
nės tiesiog badauja. Visur kyla 
neramumas. Tatai neišeis ant 
gero. Badaujantieji vis labiau 
ir labiau reikalauja duonos ir 
pinigų. O valdžia to reikala
vimo negali patenkinti. Ji pagi
na ir prašo tų, kurie nenuken
tėjo nuo nederliaus, kad šelptų 
nukentėjusius. Nederlius beveik 
visai nepalietė Klaipėdos kraš
tą ir Suvalkiją. Yra organi
zuojami komitetai aukoms rink
ti. Visko surenkama po biskj 
—kas duoda grudų, kas mėsos, 
bulvių ar drabužių. Visa tai 
siunčiama badaujantiems. Bet 
kuomet surinkti daiktai reikia 
išdalinti keliems tūkstančiams 
žmonių,—tai po labai mažai te- 
kliuva. Nespėjo žmogus gauti 
savo dalį ir jau nebėra. Vėl 
duok.

Kiekviename miesteku yra į- 
steigti valgydinimo punktai. 
Verda putrą ir duoda biednuo- 
menei du kartu per dieną po 
vieną litrą.. Žagarėj yra apie 
300 žmonių, kurie badauja arba 
pusbadžiu gyvena. Ne visi jų 
tegali gauti ir putros. Duodama 
tik tiems, kurie tiesiog badauja: 
našlėms su vaikais, seniams ir 
ligonims. Kurie yra kiek tvir
tesni, tai patys turi savimi rū
pintis. Jie paprastai eina pas 
ūkininkus. Kiekvieną dieną 
ūkininką aplanko keli pavargė
liai, kurie prašo pavalgyti. Nors 
ūkininkai dėl nederliaus ir patys 
skursta, bet, kiek gali, šelpia 
pavargėlius,— dalinasi paskuti
niais trupiniais. Matomai, al
kanas alkaną visuomet geriau' 
atjaučia.

Daugeliui ūkininkų jau pri-i 
trukdo duonos, o apie mėsą,—tai 
nėra ir kalbos. Valdžia ūkinin
kam dar nieko nėra davus: mai
tinkitės, kaip išmanote. Tiesa, 
prieš kiek laiko valdžia paskyrė, 
10,000,000 litu pavasario sėjai. 
I tuos pinigus .jau supirko ja

vus ir duoda žmonėms gan 
aukštomis kainomis. Pinigų, 
tiesa, jie dabar nemoka, bet 
kada nors vistiek reikės atsi
teisti. Ant vietos tuos javus 
galima per pusę pigiau pirkti, 
nors jie, žinoma, nėra tokie ge
ri. Mes irgi gavome tos pasko
los javais už pusantro tūkstan
čio litų. Pusę jau su naudoj o- 
ipe, o iki sėjos, tur būti, neliks 
nei vieno grūdo. Badu juk ne
mirsi; na, o su sėklomis kaip 
bus,—taip gerai. Jei pavasarį 
atliks koks litas, tai nusipirk
sime, o jei ne,—tai ką bepada
rysi. Be druskos, ugnies ir ži
balo irgi negalima gyventi.

Javai visai nebrangus, kad 
tik butų pinigų, tai bado ne
reikėtų kęsti. Turint pinigų, 
viską galima pigiau pirkti. Gy
vulius, žemę, namus ir kitus 
daiktus žmonės parduoda labai 
pigiai. Jiems niekas nemalonu, 
kuomet nėra duonos. Pilna rin
ka yra visokiausių daiktų, ku
rie parduodama už pusdikj. Nie
ko nepadarysi,— žmonėms rei
kalingi pinigai, kad butų galima 
iš ko nusipirkti duonos.

Kitame laiške štai kas rašo
ma:

Pas mus tai visai blogai ei
nasi. Jokių uždarbių ir darbų 
nėra. Kas neturi savo namų, 
tai tiems valdžia duoda pašalpą 
ir neliepia už kambarius mo
kėti. Jau praėjo keturi mėne
siai, kaip mes už namus nebe- 
gauname nei cento nuomos. O 
dabar, kai valdžia pasakė ne
mokėti, tai. nebėra ko ir tikė
tis. Mes pragyvendavome iš 
namo nuomų ir uždarbio. Dabar 
nei nuomų negauname, nei dar
bo turime. Pinigų susitaupę ne
turėjome, tai dabar tiesiog ne
beišmanome, kaip toliau reikės 
gyventi.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport >

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako- aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti j R a 
liejimą kreipkitės į “Nau- 
jienas” asmeniškai ar laiš- 
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

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

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Lingu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių perų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Te L Roosevelt 851X1
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Tarp Chicagos 
Lietum

Šiandien art. Pilkos 
vakaras

Lietuvių Auditorijoj šiandien 
vakare įvyks art. SI. Pilkos pa
skutinis vaidinimas. Pirmą kar
tą iš rankraščio bus vaidina
ma nauja komedija “Pašalinki! 
tą merginą.“ Be gerai pažįsta
mų scenos pajėgų, dalyvauja 
dar du debiutantai — p-lė B. 
Salaveičiukiutė ir V. Kvedaras, 
kuris nesenai atvyko iš Cleve- 
lando. Po vaidinimo bus ir 
savotiškas “priedas,“ kuriame 
dalyvaus kažkas 'labai pažįsta
mas, bet nelaukiamas, o taip 
pat ir visai dar nepažįstami me
no žmonės.

Art. Pilkos darbuotė Chica- 
goj leidžia tikėtis, kad atsisvei
kinti su juo susirinks didelis 
būrys jo draugų ir rėmėjų. Juo 
labiau, kad tai bus paskutinis 
jo vaidinimas ne tik šiame se
zone, o gal ir labai ilgam lai
kui. Mat, art. Pilka trumpoj 
ateityj yra pasirengęs važiuoti 
į Lietuvą. Ar jis kada nors be- 
grįš Į Ameriką, — nežinau.

Todėl šio vakaro vaidinimas 
bus paskutinė proga pamatyti
art. Pilką scenoj. Ir tos pro
gos nepraleiskime. Pradžia 8 
vai- vakaro. —S.

Bolševizmas ir 
fašizmas

Tiek Rusijoj, tiek Italijoj vy
rauja diktatūros. Maskvoj sė
di Stalinas, kuris negali pa
kęsti jokios kritikos, jokio pa
sipriešinimo. Ir artimiausioms 
savo buvusiems bendradar
biams jis nesidrovi duoti “ki- 
ką,“ jeigu tieji pradeda per
daug šiauštis. Pavyzdžiui, 
Trockis gavo toki “kiką,“ jog 
atsidūrė net Turkijoj.

Romoj sėdi kitas diktatorius, 
Mussolini. .Jis irgi jokios kri
tikos nepakenčia.

Kaip Stalinas, taip ir Musso
lini skelbia, jog demokratija 
yra atgyvenusi savo dienas- 
Pirmasis perša pasauliui bol
ševizmą, o antrasis — fašizmą.

Sekamą sekmadienį, bal. 14

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų. .

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Specialistas srydyme chroniškų ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas iSegzaminavi- 
rw atidengs jūsų tikrą ligų ir jei ai apst
ingtu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jnsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iėegzamiuavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

d., garsus rusų socialistų revo
liucionierių vadas, Viktoras 
černovas, padarys analizę tų 
dviejų diktatūrų... Jis faktais 
ir skaitmenimis -parodys ką iki 
šiol padare bolševizmas ir fa
šizmas; parodys taip pat tų 
dviejų diktatūrų giminingumą 
ir skirtumus.

Nepraleiskite progos išgirsti 
tą Įdomią Viktoro Černovo pa
skaitą. Paskaita įvyks 2 vai. 
po pietų Douglas Park audito
rijoj (Kedzie ir Ogden Avė.).

—N.

SPORTAS
Morning Star kliubas turi “base 

bąli” jauktą

NorbKsidiečiai irgi pasiryžo 
neužsileisti sporte kitoms Chi
cagos lietuvių kolonijoms. Pa
vyzdžiui, šiomis dienomis prie 
Morning Star 'k ii ubo susiorga
nizavo “'base bąli“ - jauktas. 
Kaip geras bus jauktas ,kol kas 
sunku pasakyti- Bet energijos 
pas northsidiecius netrūksta, 
tad galima tikėtis, jog trum
poj ateityj jų jauktas galės ei
ti rungtynių ir su kitų koloni
jų ibeisib’olininkais. —N.

The English Column

UniversaI Topics
B0WLING

VVell! UniversaI came out on 
top in the fourth and finai 
nateh between the Marquette 

& UniversaI Lodges of the S. L. 
A. The Universals won three of 
the four matehes while the 
Marquettes only scored one vic- 
tory. The former started the 
lašt encounter with a bang and 
rolled up some neat scores. T. 
Gedvvill cinched the prize for 
high game with a 216 score. 
The vietors did as well in the 
second game as they did i n the 
first, būt slumped in the third 
due to some little fault or other. 
J. Thomas nosed out T. Gedvvill 
by 6 pins for high average ho- 
nors.

Mr. Gedvvill rolled a low score 
in the third game because of 
the fact that a certain party 
from Montgomery Avė. did not 
show up that evening to watch 
him bowl. We wonder how he 
bovvled 216, lucky—what?

Here are the scores of each
individual:

UNIVERSALS
Įsi 2n<l 3rd Ind.

guino game gainc totai
J. Kaunas 111 161 151 423
J. Thomas 180 198 161 539
W. Stevens 122 134 118 374
T. Gedwill 216 172 145 5Š3
O. Klauba 180 159 134 473

Totai Pins 2342

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552
, J

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Šiandien Vakare

Art. Stasys Pilka vaidins “artisto“ rolę savo sutaisytoje 
komedijoj “Prašalinki! tą merginą“. Vaidinimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia 8 vai. vak.

to play bąli. Our baseball game 
disclosed some very good base
ball players. Namely Mr. Bunis 
who was a second “Babe Ruth”. 
J. Kaulas can bat an eye better 
than he can bat a bąli. Every- 
body was tired after the game.

Mr. Stevens and Mr. Gedvvill 
started to indoetrenate some of 
their feats in tumbling and 
soon. all of the boys were per- 
forming them likę old timers 
except Mr. Kaulas. That boy 
could not get his feet over his 
head. Būt take notice, Joe, you 
mušt get rid of that bay win- 
dow you are carrying around, 
if you want to be in our class. 
The boys played some very 
rough and tumble games which 
everybody enjoyed. Mr. Jos- 
ephaitis complained that some- 
body kicked him in the ear. 
Why don’t you pull in your 
ears Johnny? Mr. Bunis was in 
an inextricable fix when most 
of the boys fell on him.

Mr. Lake our most well dress- 
ed members and his million 
dollars car could not keep the 
girls away from himself. Say 
Mike, what is that power you 
hold over women? Did you no
tice the hit T. Gedvvill 
with some of the girls? 
fui, Mike.

Here are more items 
terest.

Some very good pietures were 
taken by our expert photogra- 
pher, Mr. O. Klauba.

Evolution again was made 
plain when T. Gedwi.ll began 
elimbing trees as though he had 
been doing it all his life.

The most energetic fellow

was Mr. Stevens. He did every- 
thing from roll in the mud to 
play with all the girls.

The Kauti’im sisters brought 
some do-nuts they had baked, 
and they were so good they 
melted in your mouth.

Among the bunionists were: 
M. Savage, F. Kantrim, M. Rau
donis, M. Josephaitis, V. Mice- 
vich, I. Jonaitis, H. Davidaitis, 
A. Bunis, W. Stevens, E. Ja- 
rusz, M. Lake, A. Gedwill, J. 
Thomas, J. Kaulas, J. Rebokas, 
A. Kachinski, A. Stankus,

Josephaitis, O. Riauba, and W. 
Matulaitis.

Say folks — You aint heard 
nothing yet. Listen!

Don’t forget to remember 
our big Premier dance April 18, 
1929, at The Palace of Pleasure 
Ballroom at 63rd near Kedzie 
avė. •

We thank you one and all. 
Whether big or whether small.

Whether thin or whether fat. 
We guess that’s all — what do 
you think of that.

m adė 
Care-

of in-

MARQUETTES
S. I). 151 160 179 490
M. B. 197 168 Sub. —186 551 
A. R. 79 112 Sub. —122 313 
J. M. 138 184 119 441
A. S. 143 125 135 403

Totai Pins. 2198

OUR HIKE
Yes Sir! It takos more than 

a fevv thunder stornis a day to 
stop the more enthusiastic 
members of the UniversaI 
Lodge from going on a hike. 
There vvere 21 members that 
shovved up Sunday Morning, 
April 7, 1929, eager to go on a 
ong hike. The morning shovvers 

did not dishearten anyone. We 
started in a pouring rain, in six 
cars. Būt when we reached our 
destination natures glorious 
sunshine welcomed us.

First we all clmbed to the 
top of the sky jump that was 
ocated there and had pietures 
taken of the group. After that 
we tramped thru the woods in 
Palos Hills for about two hours.

Mr. Rebokas the most bois- 
terous fellovv in our group took 
the lead. Pietures vvere taken 
by, three or four of us quiet 
rapidly. W. Stevens and his 
giri Stella lagged behind until 
they were out of sight. Why

don’t you marry her Wallie? 
Mr. Thomas was very chummy 
vvith F. Kantrim. What’s Corn
ing off Joe?

We returned wthout any mis- 
haps vvith the exception of wet 
feet and muddy shoes, • būt it 
was great fun.

Thė lunch the girls brought 
sure was a heavetyly gift. We 
all enjoyed it immensely. There 
are some wonderful cooks in 
our group. Mr. Rebokas mušt 
have had a tummey ache judg- 
ing from the way h e stuffed 
himself. After the festival vve 
all started to have more fun. 
The first thing suggested was

Bankininkauk čia
Kur Jus Esate Pageidaujami
Tai Greitas, Saugus ir Patogus

MES. turime čia didelį, draugingą banką. Jums 
patiks daryti su mumis biznį.

Tai labai lengva. Mes turime bankierius, kurie 
kalba jūsų kalba ir nori jums pagelbėti.

Mes esame centralinėj vietoj—lengva pasiekti ir 
esame vienas iš seniausių ir stipriausių bankų 
Amerikoje.

Ateikite i čia kai norėsite taupinti pinigus, ar 
pasiųsti pinigus i senąją tėvynę, ar pirkti bonus— 
bile vieną iš daugelio dalykų, kuriuos bankas gali 
dėl jus atlikti.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

La Šalie and Washington Streets, Chicago
REZURSAI VIRŠIJA 125 MILIŪNUS DOLERIŲ

Be pagelbos konsolidacijos

• Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva
S 1.69 

Galionas

Lead 100 svarų
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rocktvell Street 

Lafaycttę 4689

Štai Kur Jos Yra
Dabar laikas Įsigyti naują Portis Bros., 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėje 
rasite pilną pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių.1 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir inateriolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų.

BARNEY PETKA’S
MEN’S FURNISH1NG
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.

AK JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, iįd

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Su Ženkleliu lįABtlJ

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

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

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę 
Čia jums padarys geriausią

N AUJIE N
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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pradedant

Latvių koncertas

Bridgeporte
Teatruose

Namus

Operete Sylvis
Stato scenoj Lietuvių Liuosybės Choras

Nedėlioj, Balandžio-April 14 d., 1929

Waukegan, III

Pradžia lygiai 4val. po piet

Širdingai kviečia visus Liuosybčs Choras

45 Broadway, New York City

Šiandien Vakare, Balandžio 12 d Prašalinkit tą
merginą

KALBĖS IR KAŽ KĄ DARYS

Artistas Stasys Pilka

žmonėms komedijoje

Vyresnioji Mileriene

Jaunesnioji B. Salaveičikiutė

Lietuvių Auditorijoj

Pop Holds the Snoring Championship, Too
VZZZZZZZK

Pacific

Rusi 
kito

YOU OO6RVA BEAR 
VA V FATAER. SKOO&E,
HE CAM ^NORE SO
LOUb RE VJAKES
ENER.’BODV UP! /

adre- 
, yra

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutas

HIMSELF UP IF HF
DIDIO'T SL&EP IM

< AMOTHEB ROOM

, gi sce- 
Wedding

Tiesiai į
Hamburgą v

Roxee Teatro 
Kontestas

produkcija
’, kurią, paruošė Jack Os 

kitokie numeriai.

PASKUTINIU SYKIU
RUOŠIA SAVO 
VAIDINIMĄ!

Boulevard 0038
Sopagalva, abiejų tėvas A. Benaitis

Išplaukia didžiausiu 
pasauly laivu

šiuo lai- 
yra paveikslas su 

dainomis ir muzika

Visi apielinkčs gyventojai 
<yra kviečiami naudotis Fellow-

Specialė Vasarine 
Ekskursija i

vi k prašo 
OLIDA 
Lietuvos I)

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankyk it pas mus.

1 .aišikus adresuokiite:
Theatre Building Corporation

819 W. 35th St., Chicago, III

Barščius, oisterių fabrikan
tas ......................... V. Kvedaras

Vėžys, krikštotėvas.... B. Vaitekūnas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

V. Sarasevičius, naujas Bi
rutės tenoras jau žinomas ame
rikonams, o lietuvių scenoje 
pasirodys pirmą kartą Birutes 
koncerte 21 d. balandžio. Jis 
turi tikrai puikų balsą. Geras 
vaidintojas.

šokiai prasidės 7:30 vak. Įžanga $1 ypatai, dėl šokių 
vyrams 50c., moterims 35c.

Šioje lietuvių kolonijoj, 
su 831 West 33-rd Place 
reikšminga apielinkės lietuviams 
įstaiga, kurios parankamais ga
li naudotis. Vardas įstaigos — 
Fellowship House.

Fellowship House įstaigos pa
rankumais gali naudotis apielin
kės draugijos, kliubai ir jau- 
nuomones organizacijos. Be to, 
pati įstaiga vykina gyveniman 
tam tikrą programą, čia ber
naičiai mokinami medžio darbų, 
čia yra gimnastikai įrengimai, 
čia galima žaisti basketbolas, 
čia berniukų skautų būrys, ren
giama keliones (hikes), etc. 
Mergaitės gali mokintis siūti, 
siuvinėti, čia parengiama šokiai, 
palaikomi dramos kliubai ir tp. 
Moterims—moterų kliubas, ar
batos susirinkimai, vieta orga-

Musų kaimynai latviai rengia 
si statyti Chicagoje liaudies 

namą.

konteste ir laimėti $200 teatro 
šėrais už tinkamiausiai sugal
votą vardą. Pasiskubinkite, 
nes kontesto laikas apriibežiuo-

teatrą užvardinti 
nes Olida paeina nuo 

K. Gedimino duk
ters vardo Aldona ir nuo p. 
dilio pavardės. Tokis pavadi
nimas teatro pasiliktų p. Oliui, 
kaipo amžinos atminties pa
minklas.”

Kiekvienas konteslantas tu
ri lygią teisę dalyvauti šiame

Illinois Latvių Pašalpos 
Draugija balandžio 7 dieną su
rengė muzikalį dramatišką va
karėlį Dania Hali, šiaurinėj 
miesto dalyje. ši draugija jau 
ilgoką laiką gyvuoja, bet dėl 
tūlų priežasčių jos veikimas bu-

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musij kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresni tavorą už ta pačia 
kaina ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin 
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra 
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau 
tuve ir nusipirkit musų naujos ma 
Ievos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

vo suparaližuotas.
Dabar, atvykus Chicagon 

Leonardui Brunvaldui, įžymiam 
dainininkui, kurį ir mes, lie
tuviai, esame girdėję dainuo
jant, draugija atgijo. Ačiū p. 
Andersono (pasjdaub n v |į m u i, 
draugija pasikvietė p. Brunval- 
dą, kuris į trumpą laiką su mo
kino latvių mišrų chorą.

Choras šiame vakare pasiro
dė ytin įdomioj Kalnino daino
je “Svveschuma Klistot,” kurią 
p. Bru n valdas pritaikė chorui. 
Kartu su choru dainavo ir p. 
Brunvaldas. Be choro, progra
ma dalyvavo keletas jaunų mer
ginų — p-lė Marga reta L. Sun-

1929 m. Balandžio 
d. Detroit, Mich. • 
—« Cleveland, O.
— Rochester, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Brooklyn, N. Y.
1929 m. Gegužės

— Bridgeport, Conn.
— New Haven, Conn.
— New Britain, Conn
— Boston, Mass.
— Norvvood, Mass.
— Boston, Mass.
— Montello, Mass.
— Lowell, Mass.

(po piet)
— Lawrence, Mass.

(vakare)
— Worcester, Mass.
— Worcester, Mass.
— Athol, Mass.
— Westfield, Mass.
1929 m. Birželio

— Hartford, Conn.
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Mahanoy City, Pa.

Chicago teatre - pradedant 
ateinančia savaite pasirodys kal
bantysis paveikslas “Nothing 
būt the Truth”; tai yra sensa
ciją sukelianti komedija drama, 
jau pirmiau pagarsėjusi legite- 
matėj scenoj New Yorke; sce
nos produkcija bus “Sleeping 
Beauty” — puošnus numeris.

Roosevelt teatre - dabartiniu 
laiku rodoma kalbantisis pa
veikslas “The Wild Party”, vaiz
duojąs šių dienų “degančiosios” 
jaunuomenės gyvenimą; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre 
ku rodomas 
kalbomis 
vardu “The Broadvvay Melody 
kitokie numeriai.

TALK ABOUTTAE \ 
1HAMPEEN SLEEPER, 

OUGRTA SEE
MS7 pop - HE SLEEPS ,
<AIL DAV

Nekvaila mergaitė .... A. Zavistaitė

Nuo praeito pirmadienio, ba
landžio 8 d., š. m., prasidėjo 
kontestas sugalvojimui tinka
miausio vardo lietuvių teatrui 
Bridgeporte, kuris laikinai yra 

! pavadintos BOXEE.
Teatro iSitatybos Direkcijai y- 

[ ra 1 aliai malonu čia pranešti, 
kad ji niekuomet nesitikėjo to
kio skaitlingo ir taip prielan
kaus visuomenės atsiliepimo į 
jos skelbiamąjį kon tęs tą. Vien 
tik iš pirmutinio NAUJIENOSE 
tilpusio pranešimo gauta ir už
registruota (iki trečiadienio ry
to) net 73 skrtingi teatrui už- 
vardinimai. Visi gaunamieji te
atrui užvardinimai bus skelbia
mi NAUJIENOSE kailu su kon- 
testantų pavardėmis. B*el kad 
neužėmus laikrašty per daug 
vietos, tai kontesto pranešimuo
se talpinsime tik po keletą iš 
eilės gaunamųjų užvardinimų.

štai keletas pirmiausiai pri
siųstų vardu:

EGLĖ—Alei Waskas 
VIILNO—Aug. Gricius 
K A l TNAS—Nohbutas 
11()J US—Miss Krauchlmas 
MOKOLA—A. VasiliausRh* 
VELIA—A. Pašinas 
OLIDA—W. Nevilto 
MIRGA-iM. Ketvirtiene 
PIRMAS TEATRAS—M. Va

laitis.
Beveik su kiekvienu prisiųs

tu teatrui vardu būna taipgi ir 
paaiškinimų nuo kokio žodžio 
tokis ar kitokis pavadinimas 
paeina. Prisiunčiama taipgi ir 
gražių linkėjimų Teatro Direk
cijai. Pavyzdžiui, p. Wm. No-

lonia Klopman daug žadanti 
smuikininkė, ir p-ė Alma Kra- 
\ven, vikri ir gracioziška šokė-

Sylvia yra viena iš gražiausių operečių lietuvių kal
boj. Nepraleiskite šio veikalo. Liuosybės Choras su A. 
Kvedaru priešakyje deda visas pastangas, kad butų 
veikalas perstatytas kuogeriausiai. Dainos prie Sim
fonijos Orkestro.

Oriental teatre 
ateinančia savaite bus rodomas 
paveikslas “Speakeasy 
nos 
Bells 
terman

Congress teatre — pradedant 
10 d. balandžio bus rodomas pa
veikslas vardu ‘The Red Dance”. 
žymiausias roles jame vaidina 
Dolo^es dėl Rio ir Charles Fa- 
rrell; paveikslas ręmiasi 
jos revoliucijos įvykiais 
kie numeriai.

“Prašalinkit tą Merginą
Po komedijos — netikėtas “priedas”, vėliau Šokiai.

Pradžia 8 vai vakare. Įžanga nuo 50c

Suloštas buvo taipjau trum
pas įdomus veikalėlis “Šėlta 
Kapris” su .1. Braunu, E. Lea- 
manu ir p-nia L. Braun. P-no 
J. Brauno artistiškiems gabu
mams galėtų bile kas pavydė
ti. Taip liuosai ir švelniai ji
sai savo rolę atliko. Parengi
mo žvaigždė buvo p. Brunval
das, kuriam akompanavo p-nia 
Rita Rottermele.

Padarytas vakare pelnas ski
riamas svetainei.

Koncertui pasibaigus, skel
ta vakariene. Svečių tarpe bu
vo ir lietuvių. Pasakyta kele
tas nuoširdžių kalbų, kuriose 
išreikštas noras susipažinti ir 
susidraugauti su lietuviais.

Galima palinkėti draugams 
latviams kuo greičiausia atsiek
ti užbriežto tikslo — būtent įsi
gyti svetainę. EmBe.

Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose

LEVIATHAN
(per Cherbourg)

Išplaukia iš New Yorko GEGUŽĖS 25 d.
štai yra proga praleisti smagiausius vasaros mėnesius savo tėviškėje, 
aplankant savo gimtąsias malonias vietas, mylimus gimines. Jus ke
liausite milžinišku vadovaujančiu United States Line laivyno laivu, 
visame pasaulyje pagarsėjusiu puikumu savo maisto, įrengimu ir pa
silinksminimais.
Viskas bus pilnai prirengta iškalno transportacijai jūsų partijos ir 
taipjau bagažo pilnai iki jūsų kelionės vietos Lietuvoj.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del pilnų žinių kreipkitės prie

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Arba jus galite gauti visas smulkmenas nuo savo vietinio laivakorčių 
agento, arba rašykite tiesiai

United S
110 So. Dearborn St., Chicago.

MARIE’S
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė,

DETROIT TEATRAS
ATVYKSTA ARTISTAS JURGIS KARUŽA 

Magikas Parodys Savo Stebuklus

Nedėlioję, Balandžio-April 14 d., 1929 
Šv. Jurgio Parapijos Salėj 
Balandžio-April 21,1929 
Lietuvių Bendrovės Salėj

■ Bus įdomus dalykas, tas, kad Karuža pasa- 
kys bile kuriam žmogui surasti savo lai- 

C&JejūKe mę, jeigu turi mintyje kokį dalyką, klausk
Karužos, jis atspės: apie kelionę, gimines, 
ženatvę, ar jūsų pati ar vyras, arba mer- 

B gina ar vaikinas yra teisingi. Nedaro skir-
■ tumo ką norite žinoti. Klauskit Karužos,

jis viską žino, viską mato ir viską pasako.RUB Žmonės sprendžia, kad Karuža tą padaro
su pagalba Paparčio žiedo.

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais į visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju
romis plaukdami trumpu, ramia 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dviejų musų la
biausia populiarių laivų, 16,400 to
nų. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patogumus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus 
maistas. Specialė domė Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė j Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 
traukiniai iš Chicago j uostą su- 
taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir t.t., iš 
jūsų vietos agento, ar iš

R. S. ELWORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III. 
Telefonas Wabash 1904

Canadian
wori<r» 
Greatest
Travcl 
System

TUBBY

EJJ FATHEfi IS A SOUMD
■ SLEEPER,

/ HARDLY CAM VJME
Iv HIMUP

nizacijų susirinkimams.
Vasaros darbuotė susidaro iš

6 savaičių vasaros mokyklos, į-^ship House įrengimais 
vairių darbų, žaismių, išvažiavi
mų ,o taipgi vakac’jų kempėse.

1928 metais kalbamą įstaigą 
atlankė 19,968 asmenys, laikyta
1229 susirinkimai ir išduota 
knygų skaityti 7,522.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman
Pereitą sekmadienį, balandžio 

7 dieną, West Pu-Hmano para
pijos svetainėje S.L.A. 55 kuo
pa turėjo parengimą paminė
ti kuopos dešimties metų su
kaktuves.

Apie šeštą valandą, kada pu
blika pradėjo rinktis į svetai
nę, užėjo smarkus lietus, ir li
jo ilgiau kaip valandą. Tatai 
sulaikė daug žmonių namie- 
Todėl publikos vakaran atsi- 
lanikė ne daugiausia.

Septintą valandą kuopos pir
mininkas pakvietė susirinku
sius užimti kėdės ir pasakė, 
kad programas ptasidėsiąs. Pir
mininkas trumpai ir aiškiai 
papasalkojo apie kuopos susi- 
tvėrimą, jos atliktus naudingus 
darbus. Kuopos tvėrėjas buvęs 
Andrius Statkus, kuris buvo 
septynios metus kuopos orga
nizatorius ir kuopą išauk Įėjęs, 
šiandien visa jo šeimyna pri- 
klau-santi Susivienijimui. Da
bartinis kuopos organizatorius 
esąs Kazys Statkus, irgi darb
štus veikėjas kalbamo] kuo
poj. Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 55-1 a kuopa dabar tu
rinti ISO narių gerame stovy
je-

Jau paskutini kartą

P-nia P. Milerienė ''šiandien 
■ vakare dalyvaus komedijoj 
“Prašalinkit tą merginą.” Mu
sų gabi vaididtoja vaidino vi- 

I suose art. Pilkos parengimuose 
' ir šiandien - paskutiniu sykiu 
bus jo “leading lady.”

Po to dainavo A.Ž.V. Drau- 
' gijelės choras. Paskui kalbėjo 
adv. K. (ingis, ISusivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždininkas, 
M. Bacevičius ir A. Žukas, cen
tro organizatorius- Visi kalbė
jo apie Susivienijimą. Dainavo 
A. Pečiukaitis.

West Pullmano parapijos 
. choras nepasirodė, dėl kokios 
priežasties — nežinia. Choras 
buvo pasižadėjęs dainuoti, o ir 
biletus kuopa 'buvo pasiuntu- 
u jam. Svetys.

PRANEŠIMAI Cicero
/

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietns iš kalno. —Birutė

Draugijos

Kensington. — Balandžio 12 d., 
7:30 vai. vakare, 311 Kensington 
Avė., įvyks Koselando Lietuviu Kliu- 
u ir Draugijų Savitarpinės Pašalpos 
Susivienijimo susirinkimas. šiame! 
susirinkime bus svarstoma paprasti' 
reikalai. Visi nariai-res ir kurie no-' 
rite prisirašyti atsilankykite. Dabar ■ 
vajus priimama už pusę mokestį į 
įstojimo. J. Tamašauskas, sekr. I

Aušrelė ,vaikų muzikos-dai- 
nos draugijėlė, kuri nesenai 
lapo sutverta iniciatyva Drau
gystės Lietuvos Kareivių, au
ga gerai. Na, ir kodėl neaugs, 
jei yra kam dirbti; jei yra to
kią, kurie pasišvenčia tokiam 
prakilniam darbui. Pavyzdžiui, 
pereitoje repeticijoje p. Petras

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 12 d., šiame 
penktadieny, Amai. Center name. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Susirinkimas 
bus svarbus ir žingeidus. Viena — 
turėsime išrinkti nut. rast., antra, 
kalbės p. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Todėl visi unijistai-na- 
riai skaitlingai dalyvaukite.

K. J. Semaška, sekr.

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

KAZIMIERAS ČEPULIS

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

Birutės Kaino Draugystes mėne
sinis susirinkimas įvyks Balandžio 
12 d., Chicagos Lietuvių Auditorium 
Svetainėj, 3133 So. Halsted St., 8 
vai. vakare. Yra šaukiamas po at
virutėm. Malonėsite atsilankyti vi
si nariai. J. Balčiūnas.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1, laikys savo mėnesinį 
susirinkimų Balandžio 11, 1929, 1-rna 
valandą po piet, paprastoj svetai
nėj, Davis S(|uare Park. Visi drau
gai ir draugės, malonėsite atsilan
kyti ant susirinkimo, o yra daug 
svarbių dalyku aptarti.

Sekretorius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 10 dieną, 12 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 47 me
tų amžiaus, 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 brolį Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
40 E. 104 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 13 
diena, 8:30 vai. iš ryto iš na
mų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys ir 
Švogeris Merkelis.

II III II

E LZ BIET A K t K l ’ R A IT IE N E
po tėvais Jarašiūnaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 9 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 42 
metu amžiaus, gimus Berd žili
nų kaime, Naujamiesčio vaisė., 
Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Aldo
na, sūnų Algirdą ir vyrą Jur
gį, brolius — Jurgį ir Kazi
miera ir seserį Liudvika. Kū
nas pašarvotas, randasi Det
roite, Michigan.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, balandžio 12 dieną, 9 vai. 
ryte iš namų bus nulydėta i ‘ 
kapines.

Visi A. A. Elzbietos Kukų- 
raitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Duktė, Simus* Vyras, 
Broliai ir Giminės.

šiuo pasauliu

balandžio 10 dieną, 11:20 A. M

Laidotu vė,

bijoną

šarvotas 231

sulaukęs apie 50 metų amžiaus 
gimęs Kauno rėd., Šiaulių ap- 

• *
skrityj, Pavendenio parapijos. 

Paliko dideliame nuliudime 2

įvyks subatoj 
dieną, 9 A. Mbalandžio 13

iš namų i Aušros Vartų para

pijos bažnyčią, bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

dukteris — Stanislavą ir Oną 

švogerką ir švogerį Vilčiaus- 

kus ir pusbroli Stanislovą Fa- 

gimines. Kūnas pa- 

Kroli St.

Sarpalius, muzikos mokytojas, 
sumanė, kad Aušrelė kartu su 
North Sidės Jaunuomenės drau
gija surengtų savo vakarą pa
statydami scenoje dailų veika- 
liu'ką “Kuprotas Oželis.” Tė
vai, tuoj vietoj pasikalbėję, nu
tarė. vakarą rengti gegužės me
nes; 12 dieną.

Pasiryžimas didelis. Visi 
kupini sveikos energijos darbui. 
Tėvai — motinos, kaip tai pp. 
Skirkai, pnios Rimdžienė, Bag
donienė, Kungiai, Andrijauskai 
— visi su entuziazmu stoja 
prie darbo. Jų visų kaip vieno 
pasakoma, kad draugijėlė bu
tų lietuviška — bepartyve.

J imis Sobaitis arlba “Jimu- 
kas,” sakoma greitai vesiąs, 
nes kas tai mate jį su kobia 
“blonde” ant “šio.”

šiandien Petras Bašinskais 
pardavė 11 porų čeverykų. O 
Julijonas Rimdžius 4 diržus, 7 
naktaizas ir 7 poras čeverykų. 
Can you beat it? Kas sakė, 
kad nėra biznio?

Juozas Takazauškas nori nau
jo 'karo, bet už “Vii;” nenori 
duoti tiek, kiek prašo. Juo-

*

Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

MYKOLAS ŠEMENIS

Brangus ir mylimas mano 
vyras ir brangus musų tėvelis, 
kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 3čią d., 1929, ir ta
po padėtas į skiepą švento Ka
zimiero kapinėse, šeštadieny, 
balandžio 13 dieną, 7:30 vai. 
iš ryto atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, šy. 
P. M. Gimimo bažnyčioj, 68 ir 
So. Washtenaw Avė., o po pie
tų 2-rą valandą bus perkeltas 
jo kūnas į lotą.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti pamaldose ir 
perkėlime jo kūno, iš virš mi
nėto skiepo į lotą.

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

BRONISLOVAS KUČAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 10:50 va
landą iš ryto, 1929 m., sulau
kęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Šaulių miestely, Kauno rėd. 
Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Kuku- 
raitę, sūnų Aleksandrą 11 me
tų, dukterį Zofiją 8 metų, se
serį Vladislovą ir švogerį Ka
zimierą Gapševičią ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4846 So. Ratine Avė. Tek 
Yards 3938.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, balandžio 12 dieną, 2 vai. 
po pietų iš namų bds nulydė
tas į 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 atsisveikinimą.

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

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

zas pats preseris, mano savo 
“Vilį” paprosyt ir dar šį sezo
ną važinėtis.

P-as Juozą Danyla vėl nubai
dė vagius, kurie mėgino lįsti 
per toileto langą. Kvailiai tie 
vagys, tur žinoti, kad f armė
nai yra budrus ir iš jų sunku 
ką pešti.

Papeckojo Reporteris.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai
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.

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

Įvairus Gydytojai

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 GYDO

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.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Universal Restaurant

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i 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——

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
------- O-------

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2850 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

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

Telefonas Canal 0464

Oratoriai
Phone Boulevard 4129

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia-' 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
H103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
jTel. Victory 1115

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p, p. I

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

B U T K U S
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

' Chicago, I1L
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosąvelt 2515-2516

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją 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.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

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

Telefonas Boulevard 782Ū 
Rez„ 6641' South Albany Avenue 

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

__ l_______________________________________

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL. •

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 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplcwood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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 vaiku pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 1O---- 12 pietų ii
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic ruo 9 iki 12 ryto

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

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

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

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., 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
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3204

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa«hington Street 

Cor. Washington and Clark S te 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir £: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, 

pasaukite telefonu

Tel. Lalayette 0098

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7- 8 vak.
Nedėliomis ir ivantad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Pcters) 

ADVOKATAS
Room. 852 Otis BMk.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Valiutais mm 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street



Business Service
Biznio Patarnavimas
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CHICAGOS 
ŽINIOS Financial

Finansai-Paskolos
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai_____
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

Šeimininkėms paroda
gegužes

Illinois 
federa-

Stevens viešbutyje 
mėnesio 13—18 d.d. 
valstijos moterų kliubų 
cija turės namų parodą, šioje
parodoje bus išstatyti visokie 
įrankiai, kurie gelbsti padaryti 
namų ruošą lengvesne ir grei
tesne, o taipgi visokios reikme- 
nės, kurios pagražina namus.
lankyti j parodą.

[CLASSIFIED ADS.t
JIIM---- r-------- r ......»•■'*'

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliukai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti - kaip sa
vo kalba. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiSkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 3CHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraSykit dabar I

Business Service
Biznio Patarnavimas

Generalinis Kontrak- 
torius

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 
namus, porčius, garažus. Prieinama į 
prekė* visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

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

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažų ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimų.

x Lackawana G461

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI PARDAVIMUI Soda Fountain — 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai kreipkitės — John McGuane, 750 W. 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 30th St. Tel. Victory 6620.
iet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie- - ____ _
šuto medžio valgomojo kambario, se- pAiimavimUT ensh recisteris tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio rAKDAvlMUi c a s n legistens, 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice svarstyk es, 2 ice boksiai, barai tin
gėtas $15. Victor Fireproof Building, panti dėl groserio, ir daug kitų gio- 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais serneSo9,J?nę’nUuAVnd Etinei 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v. 3225 So* Halsted Street

PApnAViMTTT atnrn fivO.vind MEDŽIONĖS ŠUNYS. English set-I ARI AVIMU! btno fisturiai i g menesiu; Beauties registruo- 
show keisai dėl cigarų ir kendžiŲ. fi \r.>R ~ ilkinn Avp Telefonas Parduosiu pigiai. Atsišaukite John Jelefonas
Renvus, 727 W. 21 St., skiepe. Boulevaid dlbo.

2 K A IŽU traražns 18x18, pastaty- 
Rime* tint jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išniokesnio. Hpaultlmg 5158.

GENE RAUS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 78(59

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

PORČIAI - GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karu 
garažas $210, su cemento grindi
mis $295.

Tel. Berkshire 1321
M R. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė. 
---o---------

MODERN CONSTRUCTION
COMPANY

Remodeliavimas visokios rų- 
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 

i darbas—specialvbė. Kedzie 8908□ vilui | * v

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be Jokio_Įeornifio. 

2231
S. OSGOOIJ, 

West Division St., “upstairs
Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažu mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ 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 Rcnt
PAS1RENDUOJA kampinis 6 kam

barių bungalow, pigi renda, graži 
vieta. 12401 So. Racine Avė. Bile 
laiku telefonuokile Canal 5065.

Furnished Kooms
KAMBARYS ant rendos $3.50—$4 

i savaite. Galima virtis valgius, 25 
No. Halsted St. Paul Luke.

PARSIDUODA Player Pianas ir 
Ice box dėl biznio registeris tinka 
dėl groserio arba kito biznio. 2464 
W. 47 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė geroj vie- 
•Tičinm Aj 
Weslem Avė.r> a ................................................................. , Atsišaukite €>512PARDUOSIU pigiai uz pinigus vai- ________________ _

gomojo kambario setą, 2 kaurus n. a ii • • •
814x10%, drabužius, vietrola, siuva- PARSIDUODA lunch room, pikiui, 
mą mašiną, virtuvės rakandus ir ki- ta,,Pe .dirbtuvių, sui kambariais pa- 
tokius atskirus rakandų šmotus, jr| gyvenimui, 13.) W. 39 St. 
t. t. Visi geros kokybes ir gerame 
stovyje. DAPSON Apt. 2A.

6956 Jeffrey Avenue

Aulomobiles

PARDAVIMUI grosernč ir bučer
nė, parduosiu arba mainysiu, su na
mu arba be namo, viena biznį, šauk 
Lafayette G492.

•28 
•27 
•28 
•28
'27 
'20 
■26

5705 PARDAVIMUI arba mainui gara- 
$850 žas ir repair šapa — 40 karų, visi 

reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
$595 — - --
$495 

_____...................................  $550 DodgH Sedan .................................. $175
l’ontiac Coupe ..................................... $450
McDERMOTT MOTOR 8ALE8 CO. 

713(1 So. Halsted St., Triangle 9330

Hudson Brouifham—cuetom built
Chandler coacb ...............................
Ehbox coupo ........... .. ............... ........
l’ontiac Landau ged., mažai var
totas ........ -....................... ............... ...
Hudson Brotųrham, geram stovy

Esnex ................................................

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englevvood 2000

BUČERNĖ parsiduoda šalę Chica- 
gos. Cash biznis, gera vieta, nėra 
kompeticijos tarp rusų. 3 tonų ledo 
mašinos, 12 per 12 pėdų ice boxis. 
Puikus biznis, savininkai negali val
dyti dviejų biznių, turi vienų par
duoti. Aš esmi našlys. Ištirkite 3956 
Ferdinand ir Cravvford Avė., Chi
cago. Phone Monroe 7261.

PARSIDUODA groseris su furni- 
čiais, priežastis—išvažiuoja į Lietu
va. 4629 So. Paulina St.

PARSIDUODA pekarnė, cash ar 
mainais. Parduosiu pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Graži vieta kam rei
kalinga nepraleiskite progos.

2545 W. 69th Street

Exchangc—Mainai
MAINYSIU savo biznį, na

melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

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 kambariu murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

EXTRA MAINAI

IŠSIMAINO 2jų fialų puikus kam
pinis bizniavas muro namas, namo 
parankumai vėliausios mados?, par
duosiu pigiai arba priimniu į ma.i- 
nūs privatiškų namų, kaipo pirma 
įmokejimą, arba kas turit kituose 
miestuose bile koki narna taipgi pri
imsiu j mainus.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, Storas su 3 flatais, namo 
kainu labai nužeminta, namas ran
dasi labai geroj biznio vietoj, par
duosiu pigiai arba priimsiu priva- 
tišką namų j mainus kaipo pirmų 
{mokėjimą, nepaisant apielinkės.

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

flatų 
arba

muroIŠSIMAINO naujas kapinis 
bungalow, baigiamas statyti su 2jų 
karų muro garažu, bungalow ištai
symas vėliausios mados, parduosiu 
pigiai arba priimsiu cottage, ar lo
tus kaipo pirmų {mokėjimų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, mainysiu ant farmos nepaisant 
valstijos, namas turi būt išmainytas 
į trumpų laikų, 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.

NAUJI TRYS PLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
f)O $95 j mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalow arba flatų bu- 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr n ve.

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 AUKŠTU mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25X 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avc., arti 46th 
St. Puikiausia bargenas.

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

——O-------

Ar Nori Būti Biznyje?!
PINIGŲ VISAI NEREIKIA , 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar I 

yra proga atdara. Pašauk mane ar-1 
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa-1 
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 1 
busi business man (ar lady) ir bu- ! 
si independent, 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 i 
134 N. LaSalle St.
šauk

MOBGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HEBTMANAVJČIUS 
3327 So. Halsted Street

RENDON frontinis kambarys vie
nam vaikinui. Kreipkitės nuo 7 vai. 
vak. 3205 So. Auburn Avė., II fl.

RENDON kambarys vaikinui ar
ba merginai.

6750 So. Campbell Avė. II fl.

Personai
Asmeny Ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI
Mes turime 20 grojiklių pianų, 

parsiduodančių net už $50. Taipjau 
,urime 6 upright pianus, parsiduo
dančius net tik už $25. Ir 2 Baby 
Grand pianus, kuriuos parduosime 
abai pigiai. Didelis pasirinkimas 

radio setų nuo $25 ir augščiau. Visi 
šie minėti instrumentai turi būti 
varduoti šią savaitę. Kreipkitės 
šiandie ar rytoj iki 9 vai. vakare, 
ar nedėlioi iki 6 vai. vak.

SCHŪLTZ WAREHOUSE 
711 Milvvaukee Avė.

1

PARDUODU gasolino stotį ant 
lllth ir Kedzie Avė. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant lengvo tro- 
ko. Kreipkitės augščiaus nurodytu 
antrašu.

DELICATESSEN ir grosemę tu
riu parduoti iš priežasties senatvės. 
Kampas, $30 renda, 4 kambariai. Pi
giai šių savaite.

6024 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, vieta ge
ra, išdirbta per daug metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju Lietuvon.

1319 So. Paulina Street

Phone State 5048 
A. M. iki 5 P. M.

“QUALITY” plumbingo 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 
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING 
HEATING SUPPLY

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

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

HELBERG BROS.

. PAIEŠKAU pusbrolių Stanislovo 
Čižinausko, Kauno pavieto iš Rau
dondvario, ir Stanislovo Butkaus iš 
Patbarkos polivarko, Kėdainių 
skričio.

Geo. čižinauskas, 
1458 W. 15 St.

Chicago, III.

ap-

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

Radios

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė—pirmos klesos. Biznis ge
rai išdirbtas per daugel; metų. Dar
bo užtektinai dėl dviejų darbininkų. 
Parduodu iš priežasties ligos. Aplei
džiu Ameriką viliai. Del platesnių 
informacijų patirkite pas savininkų.

P. MOTIJOŠAITIS 
3406 So. Halsted St.

metu

AND 
CO.

iš

Maliavoj imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų,

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

APDRAUDA NUO VĖTROS.

Apsaugok savo namo, ar ga- 
radžių nuo vėtros (tornado), 
nes kaip matome laikraščiuose, 
kad vėtros dažnai padaro daug 
nuostolio, tai vieną ar kitą apie- 
linkę sugriauna, garadžius nu’- 
verčia ir namus. Apdraudimas 
yra labai pigus, už $1,000 dole
rių ant penkių metų, tik reikia 
mokėti $6.40. Taipgi apdrau
džia namus, rakandus, ir kitus 
dalykus nuo ugnies.

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 W. 23rd Place 

Roosevelt 8887

Room 607

192 N. Clark St.

PAJIEŠKAU savo tėvo Juozapo 
Walbekas, prieš kara Ryveno ant 
Kuršėnų gatves, Šiaulių mieste, Lietuvoje. Taipgi pajieškau savo bro
lio Pranciško ir seserų — Teklės, 
Onos ir Stanislavos, visi iš Šiaulių 
miesto ir Juozo Vinevičiaus. Prašau 
jų pačių arba kas apie juos žino, 
pranešti, busiu dėkinga.

Olose Wolbekaitė-Winevičienė, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

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 i savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
------- O-------

PĄRSIDUODA bučernė ir gro
sernė, renda pigi. Turint norą pirk
ti, didelis bargenas.

Tel. Boulevard 2548.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107 
---- 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.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay 
Tel. Bittersvveet 6180 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

IŠSIMAINO 2 flatų muro 
kampinis bizniavas namas, su 
bizniu—confectionery, garu ap
šildomas, 2 karų garažas. Mai
nysiu ant nedidelės farmos Mi- 
chigane, arba kas ką turite.

Boulevard 10297

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudyne — 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.
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

----- o-----
PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7(7/ siskolinti nuo $50 ir- augš. 

ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATUONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio Ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] 
trobesy, 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 iš 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to
ry

REIKALINGI vyrai, kurie gali 
vartoti žirkles serap yarde. Pullman 
Pipe & Tube Co., 900 W. 120 St.

REIK ALINGI du patyrė vyrai bei- 
linti skudurus. Kitokie neatsišaukite. 
MILLER DRAY, 2455 S. Loomis St.

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti ant farmos, kuris mėgsta 
tokį darbą. Mokestis yra ne ma
ža. Tai yra vaisių farma. Atsi
šaukite asmeniškai subatoj po 
piet. CHAS. MOSUL, 3409 S. 
Ashland Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU vietos džianitoriaus pa
dėjėjo (elperio). Atsišaukite telefo
nu Hemlock 0920.

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir-’ 
kinys Čhicagoje. ....................... $9.85
Bremner TulIy-6 tūbų Namelegs 27.50 
8 ‘ " ------
6

57.50tūbų Super-Het T................
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas............................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75......................... .
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console....................... 33.75

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

29.50

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į 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 — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

6 KAMBARIU 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.

7

6

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

29.50

radio 
reik-

TURIU atiduot beveik naują 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2832 W. Madison St.

Ma- 
mo-

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių modemiškas farmos namas, 
fumace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3% mylios į 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

2 flatų naujas muro namas, 
po 5 ir 5 kambarius, 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

PARDAVIMUI moderniška 6 
kambarių bungalovv. 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.

Prospect 2433

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu- 
Stai kreipkitės pas mus. B. and J.

ectrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

PARDAVIMUI farma, viena my
lia nuo miesto. Nauji trobesiai, gy
vuliai, mašinos ir visi padargai, 3 
karai. Parduosiu už pinigus 
mainysiu ant namo.

PETER WITHAS 
Box 302 

Crandon, Wis.

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Avė., 6—6 kambariai, 
naujas furnasas. Kaina $6500 
su $1,000 įmokėjimų. Hostetter 
& Co., 137 N. Kedzie Avė.

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 
j mokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

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

arba

Miscellaneous for Sale

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2558 
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.

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.

Exchange—Mainai
MAINYSIU

3 augštų mūrinis namas, 
ir flatai, maudynės, elektra, 
gi namelis užpakaly. 
Pelninga vieta, 
ar mažą {mokėjimą ir duos morgi- 
čius. 
ga.

Storas
Taip- 

Išmokėti. 
Priims vasarnami

Tai gera kam nors

S. G. Tuponich
1829 Blue Island Avė.

pro-

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 
Kaina $14,500.

Atsišaukite
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

lotų.

NAUJI saulės seklyčių namai— 
$15,500. 4659-65 Concord PI. (blo
kas šiaurėn nuo North AVe.), 5-5 
kamb.; naujausios ypatybės. Gražiai 
išdekoruoti. Plieno konstrukcija. Pla
tus lotas. $3,000 cash. Atdara apžiū
rėjimui. Tel. savininkų Austin 0892,

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

Lafayette 6036
PARSIDUODA lotas 5324 So. Mor

gan St. 25 per 125 pėdų. Parsiduoda 
pigiai. Jonas Stulginskis. 4007 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 9355.

TOWN OF LAKE.* 2 flatų 
mūrinis, 5 ir 6 kambarių, pe
čiais ir furnasu šildomi, mau
dynės, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekario ir parko. Tik $2,200 
cash. Kaina $10,200. Savininkas 

5314 So. May St.

PARSIDUODA namas mūri
nis, 3 flatų: 2 po 5 kamb., 1-4 
ir beismente 2 kambariai. Sheds 
po šaligatvių, užpakaly lotas 
tuščias dėl garažo. Kaina tik 
$11,000. 2307 So. Leavitt St. 
Savininkas ant 3-čio augšto.

BIZNIAVĄ lotą, ant Cicero 
avė. tarpe 18 ir 19 gatvių, ge
ra vieta statyti namą, mainysiu 
ant bučernės arba hardware 
štoro.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

IŠVAŽIUOJU Iš CHICAGOS, par
duodu 2 flatų po 6 kamb. namą, mo
dernišką visais atžvilgiais. Ne
brangiai. greitam pardavimui. 4233 
So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA 5 kambariu rezi
dencija su dviem lotais 34x156 kiek
vienas. Du bei tavas garažas, visi įtai
symai apmokėti. Vištos, fruktų me
džiai, vinmedžiai, krūmai, rožės; gra
ži vieta arti mokyklos ir bažnyčios 
gera transportacija. Pusė mylios nuo 
žvieryno. Matyk savininką 118 So. 
Prairie Avė., Brookfield, Iii. arti 
Ogden Avė.




