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32 žmonės žuvo per audras 
vakaru ir piety valstijose

4 asmens užmušti auto
mobilio nelaimėj

Per pastaras dvi tris dienas j Louisvillėj, No\v Alabny irSa- 
vidurinių vakarų, pietų ir pie- meine audros buvo du žmonės 
tų vakarų valstijose siautė d i- užmušti ir apie $500,000 inate- 
delės audros, tornadai, liūlys ir i Halinės žalos padaryta. Wa Ko
kni šos, per kurias, Associated ne, Ky., du vaikai buvo užmuš- 
Press pranešimais, trisdešimt ti ir daug namų apdraskyta, 
du asmens neteko gyvybių ir 
kelios dešimtys kitu buvo su
žaloti.

P.idarvtti medžiaginiai nuo-j sužaloti, o Oak 
v • *1 • 

stoliai siekia šimtus tuksiančių idra užmušė dvi 
dolerių.

Per tornadą Arkansas valsti
joj buvo užmušti trylika žmo
nių, jų tarpe vienuolika negrų, I balius, tų jų tarpe du mažu vai- 
dirbusių plantacijoj. ku.

Dahomey, Miss., apygardoj 
septyni žmonės užmušti ir 25

Ridge, La., au- 
moteris.

Tornadai Oklahomoj ir Texa- 
se užmušė tris indėnus ir tris

Komunistas garbina 
Velšių princą, Angli

jos sosto įpėdinį

Maskva uždarė visas 
privatines valgomų 

daiktų krautuves
Cook, mainerių federacijos va 

das, sako, Edvardas esąs ge 
ras. išmintingas ir doras žmo
gus

Gyventojai, neturintieji “duo
nos kortų,” atsidūrė despera- 
tingoj padėty

BERLYNAS, bal. 22. — ži
nomas Berliner Tageblatt ko
respondentas Maskvoje, Slu.e- 
ffer, praneša, kad visos priva-

LONDONAS, bal. 22. — A. 
J. Cook, komunistuojantis Ang
lijos Angliakasių Federacijos 
sekretorius, kuriam praeitą sa- tinęs kolonia.linių prekių krau- 
vaitę teko ne tik susitikti ir t u vės Maskvoje lapo uždarytos, 
kalbėtis su sosto įpėdiniu Ed- Gyventojai, kurie neturi “duo- 
vardu, Valijos princu, bet ir nos kortų,” atsidūrė nepaken- 
pietus su juo pavalgyti, parašė čiamoj padėty, nes valdžios 
laikrašty “Evening Standard”: krautuvėse jiems nieko nepar- 
straipsnį, kuriame jis sosto įpė- duoda, 
din į labai garbina.

Cook sako, kad jei
Edvardas ir visai neturėtų ka
rališko kraujo, jis vis dėl to 
prašoktų kitus savo klasės žmo
nes savo humanitar i š k u m u 
sportsmeniškumu, drąsumu, i., 
teligentiškumu ir nuoširdumu, i

Valijos princas prieš kiek ' 
laiko pats aplankė anglies ka-1 
sykių sritis, matė bedarbių | 
angliakasių vargą ir pats alsi- i 
šaukė į visuomenę dėl pagal-1 
bos nelaimingiems kasyklų dar- Į 
bininkams.

princas,

Komunistai uja Cooką
LONDONAS, bal. 22. — A. 

J. Cook, komunistuojąs jiritų 
angliakasių federacijos sekre
torius, gavo iš komunįstų par
tijos sekretoriaus laišką, ku
riuo Cook smarkiai ujamas i’ž 
tai, kad jis apie Velšių prin
cą atsiliepė kaip apie gerą žmo-

Tas pats korespondentas sa
ko, kad “duonos kortomis” 

'Maskvoj galima gauti pirkti ne 
tik duonos, bet ir kitokių reik
menų, kaip cukraus, aliejaus, 

i sviesto, kruopų, ryžių, tačiau i 
. nedaugiau kaip pusę svaro me 

nėšiui.
Toliau korespondentas sako, į 

kad lurliugesnieji ūkininkai, 
“kulakais” vadinami, nebesi- 
tenkiną tuo, kad neparduoda sa- 

• vo grudų valdžiai, bet nuola- 
i los galabiją atvykstančius į kai
mus komunistų inspektorius.! 
“Agrarinis teroras” prieš ko
munistų valdininkus priimąs

> vis aštresnes formas.

C.REENSBORO, N. C., bal. 
22. — Automobilio katastrofoj 
net<’i nuo čia buvo užmušti 
W.?!ter Ringes, jo žmona, jų 
16 metų duktė ir Mrs. Mollie 
I ludson.

Gen. Calleso 10,000 
armija įėjo į Sonoros 

valstiją
MEKSIKOS MIESTAS,

22. — Generolo Plutarco Calle- 
so federalinė dešimties tūkstan
čių kareivių armija, žygiuojan
ti šiauKs linkui, jau perėjo per 
pietinę Sonoros valstijos sieną 
galutiniai kovai su sukilėliais, 
kuriu likučiai dabar yra susi- 
metę į tą valstijų.

Sako, kad visų 
gų Sonoroje yra 
tuksiančių vyrų, 
bandyti atsilaikyt 
Ii nes kariuomenės 
biausias jų jėgos 
centruotos Sonoros Masiaca ii 
San Antcnio miestuose.

• [Atlantic and Pacific Photo]

Meksikos sukilėliai ilsis savo stovykloj.

••z-'#®' :M

sukilėlių jč- 
tarp 6 ir 7 
pasirengusių 

prieš ledera- 
atakas. !

yra sukon-

Miliciją tekstilės
sva.- streike N. Carolinoj

pakeitė šerifai
CHiARLOTTE, N. C., bal.

— Valstijos milicija, kuri 
landžiu 3 dieną buvo atsiųstą

L o ra y teks-

22. 
ba-Sukilėlių vadas, gren.

Urbalėjo, pabėgo į J. V.
NOdAiLES, Ariz., bal. 22. — į Castoniją, N. (

Spaudžiami iš visų pusių Mek-ltilės įmonėms sergėti nuo strei
kininkų, šiandie lapo atšaukta. 
Milicininkų vietas pakeitė ke
lios dešimtys deputy šerifų.

Elizalbetbe, N. C., tuo tarpu 
eina derybos tarp streikininkų 
ir tekstilės įmonių savininkų.

sikos sukilėliai atsidūrė dar 
sunkesnėj padėty, netekę gen. 
Francisco Uifoalėjo, Yaqui in- 
(j’.nų vado ir jo vadovaujamų 
apie 1,000 ginkluotų vyrų.

Gen. Urbalėjo, kuris praeitą 
savaitę -atvyko su savo narsių 
indėnų pulku iš Chihuahua į 
Sonorą padėti sukilėliams kau
tis su federalais, tu r būt pama
tęs, kad sukilėlių byla praloš
ta, metė juos ir pabėgo į Jung
tines Valstybes. Vakar jis at-

J vyko į Dengias, Ariz., kur tuo
jau buvo Jungi. Valstybių vy- 

iriausybėš paimtas daboklėm
IGen. Urbalėjo pareiškė, kad su! kuris buvo išvykęs į 'Berlynu 
sukilimu jo dalykai esu baigti, i pasitarti su savo vyriausybe,

• • • # Urbalė- 'šiandie vėl grįžo į Paryžių.

Schacht vėl grižo į 
Paryžių derėtis

PARYŽIUS, bal. 22. Hjalmar 
Schacht, Vokiečių delegacijas 
reparacijų konferencijoj galva,

S:vo kareivius gen 
jo paleido namo, į Yaqui indė
nų rezervaciją.

Už lietuvaitės pavo 
girną gavo metus
' kalėjimo

Rytoj vėl įvyks formalis re
paracijų ekspertų posėdis ban- 

susikalbėti su vokiečiais, 
tam esą maža vilties.

i dyli 
nors

Stalinas areštavęs 
slaptą “dešiniųjų” 
centro komitetą

BERLYNAS, 'bal. 22. -- Mas
kviškis Berlyno laikraščių ko- 
respendentas praneša apie sen
sacingą Stalino pranešimą, pa
darytą Maskvos partijos konfe
rencijoje.

Stalinas, būtent, pasakęs, kad 
vadinama dešinioji komunistų 
opozicija jau esanti įsteigus 
nuosavą slaptą centro komite
tą ir kad slaptajai politinei po
licijai -['Ge-Pe-UJ pavykę to 
komiteto narius suimti. .

Suimtųjų vardai nepaduoda
mi.

Norvegai nenori 
Trockio, ir gana

OSLO, Norvegija, bal. 22.
Po ilgų debatų sterlingas at
metė dai'biečių pasiūlytą rezo
liuciją, kad vyriausybė pakeis
iu savo nuosprendį Trockio 
klausimu ir kištų buvusiam so
vietų raudonosios armijos ko
misarui atvykti į Norvegiją.

1 Naujas sovietų valdžios 
banko galva

MASKVA, bal. 22. — Vieloj 
išvykusio į Jungtynes Valsty
bes Seinmano, sovietų valdžios 
banko pirmininku tapo paskir
tas G. Piabkov.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelė lenkų šnipų byla 

Kaune
KAUNAS. — Kovo 25 d. ka

riuomenės teisme prasidėjo 6 
įasmenų kaMinamų šnipavimu 
lenkų naudai byla. Teisiamų
jų suole Ignatavičius, Bukštas, 
Visockis, Vaiciukevičienė, Da- 
nišauskas ir Klinkis.

Iš visos grupės Danišauskas 
išsiskiria savo inteligentiška 
išvaizda. Tai yra aukšto ūgio 
briunelas, žmogus su aukštuo
ju mokslu, dvarininkas. Jisai 
gavęs iš lenkų ekspozituros 
1(HM) litų ir turėjęs jai teikti 
visokių žinių apie Lietuvą.

Danišauskas aiškinasi gavęs 
pinigų su pasiūlymu rašyti ko
respondencijas “Dziennik Wi- 
lenski,” bet ne šnipąvimo tiks
lams.

Kita grupė susideda iš pa- 
(Jemarklinijos Vievio m. apylin
kės gyventojų, kuriuos pabėgu
si lenkų pusėn šnipė Radatavi- 
čienė organizavusi. Bet nelai
mė, kad į jų organizaciją buvo 
pakviestas ir vienas šaulys Va
siliauskas. Jis dirba kariu su 
kitais šnipo darbą, kaip kiti 
gaudavo nuo lenkų kapitono 
Šniuko užduotis^ atgabeno iš 
Vilniaus laišką Danišauskiui 
ir... dabar jis figūruoja byloj 
svarbiausiu liudininku.

Byla vedama pirmininkau
jant pulkininkui Engleriui, kal
tina kariuomenės teismo vals
tybės gynėjo padėjėjas kapito
nas Gudavičius, gina prisieku
sieji advokatai Chadakauskas, 
Stankevičius, Zurinąs ir padė
jėjas Verblovskis.

Tautinė Kinų kariuo
menė sumušė Šąn- 
' tungo sukilėlius
ČEFU, Šantungas, Kinai, bal. 

22. Gen. Liu šenmien, tauti
nius kariuomenės vadas, nak
ties metu netikėtai puolė šiau
riečių generolo čang 'l'sungča- 
no jėgas Ninghaicave ir baisiai 
jas sumušė.

Sako, kad pats gen. Tsung- 
čanas, metęs demoralizuotą sa
vo 25,00’0 banditų maištininkų 
armiją, bėgąs į Baironą, Japo
nų kontroliuojamą teritoriją.

Daugelis bėgančių Tsungčą- 
no kareivių, slengdamies iš
trukti nuo įdurmais besigenan- 
čies tautinės kariuomenės kerš
to, meta savo kareiviškus uni- 
fermus.

Del neatsargaus au- 
toniobilisto šeši 

asmens žuvo
STEBENVILLE, Ohio, bal. 

22. — Netoli nuo čia vakar va- 
kr ą įvyko didelė katastrofa, 
kurioj šeši asmens, visi vienos 
šeimos nariai, buvo užmušti, p. 
kiti du taip baisiai sužaloti, jo- 
gei taip pat tur būt nebeišl'ks 
gyvi.

Nelaimė atsiliko vieškely, kai 
vienas didelis automobilis, lėk
damas pro šalį, užkliudė antrą 
automobilį ir nuo .vieškelio nu
metė 160 pėdų žemyn į pakal
nę, ant geležinkelio bėgių, tie
siai prieš atbėganti traukinį.

Užmušti buvo Alesio di Caro, 
43, jo žmona, jų trys vaikai ir 
Cįarlo žmonos sesuo, 16 metų 
mergina. Kiti du Carlų vai
kai mirtinai sužaloti.

W. P. Vale, savininkas auĮo- 
mchilio, nukloškusio Carlų au
tomobilį ant geležinkelio bėgių, 
tapo netrukus suimtas.

Didelis statybos bruz
dėjimas Kaune

KAUNAS. Prasidedąs nau
jau statybos sezonas Kaune bu
siąs gana gyvas, nes šį metą 
numatyta didesnė statyba, ne
gu kad buvo praeitais metais.

Šančiuose bus statoma didelė 
bažnyčia, sinagoga ir dar keli 
tiobesiai. Kaune bus statoma 
dideli muro namai: trijų augš- 
tų greta “Varpo” b-vės namų, 
keturių aukštų namas Duone- 
’aičio gal., trijų aukštų Keistu
čio gt., trijų aukštų Vytauto 
prosp., trijų aukštų Kanto gt. 
ir du dviejų aukštų namai Lai
svės Alėjoj.

Žaliam kalne viena didele 
bažnyčia ir daugybė smulkių 
medinių ir mūrinių namų. Ki
tuose Kauno priemiesčiuose 
taip pat esą išduodama nemaža 
leidimų statybai.

Surado žuvusių Austra
lijos lakūnų aero

planą
Senatorius Couzens pa

liko $10,000,000 vai
kų labdarybei Motorinio buso katas

trofa Portugalijoj
LISABONOS, Portugalija. 

Važiuojant per Tagus upės til
tą j upį nukrito motorinis ba
sas. Penki asmens žuvo, dvi
dešimt kitų buvo pavojingai 
sužaloti.

Nukritę iš 20-to aukšto
plieno balkiai užmušė 22. — Curtis Devonshire, kuris 

prieš keletą savaičių buvo pa
vogęs Alice Labutytę, 12 metų 

— amžiaus lietuvaitę, ir automo
biliu išsigabenęs ją į Charlotte, 
N. C., lapo už tai teismo nu
baustas vienais metais kaitulės 
kalėjimo.

PHILADELPHIA, Pa

4 darbininkus
NIEW YORKAS, bal. 22.

Naujai statomame Western 
Union Telegraph trobesy iš dvi
dešimto aukšto nukrito plieno 

Amerikos komunistų parti- balkiai, sverią SYs tono, ir ko
jos organas Daily VVorker taip- darbininkus užmušė, o ke- 
jau suskubo Cook’ą pakrikšly- turis kitus skaudžiai sužalojo. 

Ralkiai buvo keliami aukš
tyn, ir kai jie buvo pakelti iki 
20-to aukšto, nutruko lynai, ir 
sunkenybė su dideliu trenksmu 
nukrito žemėn.

išdavikų.
Nauji studentų nera

mumai Ispanijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija bal. 

22. — Lenkų legacijos automo
biliui susikūlus, užsimušė auks
ins vengrų valdininkas Kamillo 
Kapeller. Lenkų charge *d’af- 
faires La<zarski ir viena mote
riškė buvo skaudžiai sužeisti.

Kaip jie ir Dievo nebi
jojo taip darydami -

WRF1Sa
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; truputi šil
čiau po piety; lengvi žiemių 
rytų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 43° ir 50° F.

Šiandie saulė teka 4:58, lei
džiasi 6:38. Mėnuo teka 6:24 
vakaro.

WINNIPEG, Manitdba, Ka
nada, bal. 22. — Policija ieško 
vandalų, kurie vienoj bažny
čioj St. James priemiesty buvo 
pasidarę sau girtą puotą. Girti 
nenaudėliai ne tik išniekino 
maldos namus, bet dar sudau
žė vargonus ir padarė gaisrą 
bažnyčios rūsy.

PARYŽIUS, bal. 22. — Le 
Journal gautas iš Madrido pra
nešimas sako, kad praeitą še
štadienį Ispanijos universite
tuose — Rareelonoj ir Valen
sijoj — įvykę vėl studentų ne
ramumų, nukreiptų prieš 
tatoriaus Primo dc Rivera

DETROIT, Mich., bal. 22. — 
Neseniai miręs Jungtinių Val
stybių senatorius James Cou*- 
zens paliko 10 milionų dolerių 
fondą vaikų gerovei kelti. Fon
das bus žinomas kaip “Child- 
ren’s Fund of Michigan.” Fon
do pinigai bus suvartojami pir
miausia Micbigano valstijos ne
turtingų 
bet bus 
vaikai.

tėvų vaikams auklėti, 
šelpiami ir kitų vietų

Rusų monarchistai 
bandę nužudyti poe

tą Balmontą

A. R. K. konvencija
VVASHINGTONAS, bal. 22.

Šianide čia prasidėjo meti
nė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugijos konvencija, da
lyvaujant daugiau ne 700 dele
gatų.

dik- 
val-

Skaitmeningi komunis- 
stų areštai Turkijoj
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija ,bal. 22. — Smirnoj ir 
Stambule turkų policija suėmė 
dvidešimt du komunistus, kal
tinamus dėl kurstomos prieš 
valdžią propagandos.

ROMA, bal. 22. — Italai va
kar šventė 2682 metų .Romos 
įsteigimo sukaktuves. Romoj 
įvyko didelių, fašistų sureng
tų, paradų.

žydų spaudos pranešimu, 
Belgrade, Jugoslavijoj, bandy
ta nužudyti garsus rusų poe
tas, Konstantinas Balmontas.

Į viešbutį, kuriame Balmon
tas buvo laikinai apsigyvenęs, 
atėjęs vienas jaunas rusų mo- 
narchistų emigrantas ir palai
kęs poetui, kad jis turįs įsa
kymą nužudyti jį, bet jei Bal
montas duosiąs jam tam tik
rą sumą pinigų, tai jis nieko 
nedarysiąs ir pats ramiai pasi
salinsiąs. Balmontas sugebė
jęs pasišaukti į pagalbą vieš
bučio tarnautojus, ir emigran
tas buvęs suimtas. Buvę išaiš
kinta, kad suimtasis esąs Boris 
Siliakin.

SYDNIEY, Australija, bal. 22. 
— Prieš arti dvejeto savaičių 
prapuolęs “Kookaburra” aero
planas, kuriuo įeit. Keith An- 
derson ir iRobert Hitchcock iš
lėkė ieškoti “Southern Cross” 
aeroplano, prapuolusio kelionėj 
iš Sydney į Wyndhamą, vakar 
buvo surastas nukritęs negyve
namuose tyruliuose, šiaurinėj 
teritorijoj, apie 375 mylias į 
šiaurę nuo Alice Springs.

Nukritusį aeroplaną pastebė
jo vienas aviatorių, Brain, ku
ris kartu su keliais kitais aero
planais buvo išlėkęs ieškoti pra
puolusių lėktinų. Brain su sa
vo aeroplanu negalėjo toj vie
toj nusileisti. Jis sako matęs 
vieną lakūną, tariamai Įeit. An
dersoną gulintį p<^ aeroplano 
sparnu, turbūt n e b e g y v ą. 
Jo draugo, Hlitchcocko, negalė
jęs niekur pastebėti.

Į katastrofos vietą išskrido 
šeši aeroplanai bandyti suteik
ti visos galimos pagalbos.

Traukinys, užgavęs au
tą, užmušė 3 asmenis

r. 't ■ '

STREATOR, III., bal. 22. — 
Chicago & Alton traukiniui už
gavus jų automobilį, buvo už
mušti vietos farmerys N. Ste- 
ger, jo žmona ir sūnūs. Darbi
ninkas Blacktick buvo pavo
jingai sužalotas.

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.

t
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įkorespondencijos

Philadelphia, Pa.
Atgaivinta ‘“Dainos” Choras

Choras “Daina” yra suorga
nizuotas jau nuo 1915 m. Per 
ta keturiolika, metų chorui te
ko pergyventi Įvairiausių sezo
nų, kuriuose jis vaidino labai 
svarbią rolę dailės srityje tarp 
vietos lietuvių. Bet buvo ir to
kių liūdnų sezonų, kada choras 
per metus ir daugiaus nepasi
rodė savo gyvavimu. Vienok 
choras nors ir sirgo, dejavo ne
galėjimo liga, bet nė kartą, ne
mirė ir užtat niekad nebuvo pa
laidotas. Dabar gi po metų lai
ko poilsio musų “Daina” vėl 
stojo prie darbo ir rengiasi lin
ksminti vietos lietuvių sielas su 
dailės ir muzikos veikalais. Lau-

čion jau ant vietos tapo per
rinktas komitetas, Į kuri įėjo 
sekanti asmenys: prez. K. Liut
kus, vice-prez. p-lė J. Klimiutė, 
užrašų sekr. Ą., Vaivada, iždo 
sekr. J. Sarčevičiutė ir ižd. 
Turskis. Pertvarkius komitetą, 
nutarta susirinkti bal. 18 d. Į 
šį susirinkimą atvyko jau skait- 
lingesnis būrys dainininkų-kių 
ir čion j£u buvo pakviestas p. 
Vitkauskas, kad apsiimtų vesti 
ir mokyti chorą. P. Vitkauskas 
noriai sutiko stoti prie darbo. 
P. Vitkauskas yra čion gimęs, 
jaunas, gabus žmogus ir gerai 
pažįsta muziką, ir scenos vaidi
nimus. Jis yra dalyvavęs vie
tos anglų operoje ir vaidinęs 
ten keletą rolių. Prie to, jis 
veda vokiečių vyrų žymų cho- 
ir turi ten gero pasisekimo. Tu
rint visą šitą galvoj, rei
kia manyti, kad jis mokės tin
kamai sutvarkyt ir vesti musų 
“Dainos” chorą. Kas jam ir lin
kėtina.

Tarp Chicagos 
Liatuvių

“Bailus Daktaras” 
scenoj

solistus, ir chorą, ir orkestrą; 
orkestrą, kurį jis pats suorga
nizavo. Kiekvienas gali supras
ti, jog visa tai reikalavo neįma
nomai daug darbo ir energijos.

' —N.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

kit! Kaip matote, tai darbas yra
Reikia prisimint vaizdžiau 

anjj 14 ui. choro praeities dar
buotę, kuomet choras buvo tik ką 

suorganizuotas ir kuomet jį va
dovavo komp. S. Šimkus. Musų 
“Daina” tuomet skambėjo kuo 
plačiausia ne vien čion ant vie
tos, bet net ir plačiąją Ame
riką “Dainos” garsusis vardas I 
buvo žinomas. P. S. {Šimkui 
vadovaujant čion buvo suvai
dinta daug muzikos kurinių, 
operečių, taip pat su geriausiu 
pasisekimu sudainuota daugybė j 
lietuvių liaudies dainų ir dai-1 
nuškėlių. Tais laikais, choras! 
susidėjo iš apie 100 dainininkų- . 
kių, ir tai buvo didžiausias ir 
puikiausias choras, koki vietos 
lietuviai kada nors turėjo. Gai
la, kad šitas taip vaizdingas | 
kultūrinis žydinys ne visuomet 
turėjo progos linksmint musų; 
sielas. Apleidus p. Šimkui ko
loniją, “Daina” tarsi pasiliko 
be tėvo, kuris auklėtų ir pri- j 
žiūrėtų ir mokytų. Tiesa, kad 
buvo dėta vietos darbuotojų Į 
daug jėgų, kad palaikius musų- 
mylimą “Dainą”. Bet kartais 
ir prie geriausių norų žmogus 
negali atsiekti to, ko nori ir 
gedi. Taip buvo ir su musų 
“Daina”. Reikėjo novoms ne- 
noroms atsisveikint ant tūlo lai-

sutvarkytas ir pradėtas. Dabar 
reikia atsikreipti j musų jau
nuolius, kad jie visi, kurie tik 
gali dainuoti, atvyktų ir prisi
dėtų prie choro. Tėvai yra pra
šomi per choro valdybą, kad pa
ragintų savo vaikus ir mergai
tes stoti prie šio taip kilto ir 
gražaus dailės darbo.

“Daina” laiko savo pamokas 
kas pirmadienio vakarą, 8 vai. 
vak., Lietuvių Muzikalėjo sve
tainėje, Allegheney Avė. ir Til- 
ton St. Kadangi Lietuvių Mu- 
zikalė Svetainė pati savo vardu 
pasisako kaipo muzikos mylėto
ja ir jos kūrėjai aiškina, kad 
ji buvo įkurta meno ir kultū
ros skleidimui, tad ir šiuom kar
tu svetainė nuo to neatsilieka. 
Vieta dėl “Dainos” choro iri 
praktikų yra duodama veltui, i 
kas, žinoma, teikia didelę pagelbą 
choro palaikymui. Taigi dar 
kartą prašoma, kad jaunimas 
kuoskaitlingiausia atsilankytų 
mokytis dainuot. Dr. Kudirka 
yra pasakę: “Kol jaunas, o bro
li, sėk pasėlio'grūdus ir dirvos 
neapleisk”, čia aiškiai pasaky
ta tavo, jaunuoli, kultūriniai 
uždaviniai. “Daina” yra ta dir
va, kurios tu privalai neapleist.

—Senas Jaunuolis.

Praėjo penkeri metai nuo to 
laiko, kai Eighth Street teatre 
buvo pastatytas “Bailus Dakta
ras”. Atsimenu, tada buvo daug 
kalbama apie tai, kad “Birutė” 
visai įmanomai pasirodė, ne
blogai suvaidino itin sunkų vei
kalą.

Bet jeigu prieš penkerius 
metus “Bailus Daktaras” išėjo 
neblogai, tai praeitą sekmadienį 
jis buvo suvaidintas tikrai ge
rai. Pasakysiu daugiau: dar nie
kuomet tarp Chicagos lietuvių 
nebuvo taip vykusiai ir gerai 
pastatyta opera ar operetė, kaip 
pereitą sekmadienį. Paprastai 
jei ne dainavimas, tai vaidini
mas šlubuodavo. Bet šj kartą 

nebuvo tos ydos. Viskas ėjo 
sklandžiai.

Kai pirmą kartą buvo stato
mas “Bailus Daktaras”, itin ge
rai pasirodė p-ios Gugienė ir 
Čerienė. Bet šį kartą jos . buvo 
dar geresnės. O kur dar Jaka- 
vičius, Biežienė, Sarsevičius ir 
kt. Jie visi ir gerai vaidino ir 
gerai dainavo.

Neapvylė ir “Birutės” orkest
ras. “Dabar”, pasakė vienas ma
no pažįstamas, “Birutė turi ge
rų solistų, gerą chorą ir gerą 
orkestrą. Ji drąsiai gali statyti 
lengvesnes operas.”

Gal būti, jis ir tiesą sakė...
Bet kalbant apie tokį gerą 

“Birutės” pasirodymą, negalima 
nepaminėti ir to pasisekimo vy
riausi kaltininką. Būtent, p. K. 
Steponavičių. Tik jo nepapras
tas pasiryžimas ir energija da
vė galimybės pastatyti “Bailų 
Daktarą” taip, kaip jis buvo 
pastatytas praeitą sekmadienį. 
P-as Steponavičius sumokino ir

Bridgeportas
Draugystės Palaimintos Lie

tuvos susirinkimas įvyko ba
landžio 10 dieną Lietuvių Au- 
idtorijoj. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas F. Bacevičia. Ne
atsilankius vice-pirmininkui, iš
rinktas už vice-pirm. tam vaka
rui K. Demereckis. Protokolas 
pereito susirinkimo priimtas. 
Pirmininkas pranešė, jog miręs 
Aleksas Bagdonas ir P. Sabai- 
tienė. Kiekvienas draugystės 
narys turės sumokėti dėl vyro 
mirties po $1, dėl moters — po 
50 centų.

Pirmininkas pranešė,’kad Lie
tuvių Auditorija paimta drau
gystės baliui 19 dieną lapkričio.

Raportas iš Auditorijos ben
droves priimtas. Raportas, lie- 

čiąs ligonius, buvo toks; M. 
Pečiuliui pašalpos ligoje išmokė
ta $15, A. Laurinavičiui pašal
pos ligoje išmokėta $30, A. Vi- 
kart pašalpos ligoje išmokėta 
$35, A. Poškui ligos pašalpos 
$20, A. Bagdono pomirtinės iš 
kasos išmokėta $50.

Susirinkimą uždarė pirminin
kas F. Bacevičia.

Kas nepriklausote šiai drau
gystei, tai malonėkite priklau
syti. Nariai amžiuje nuo 16 iki 
25 metų priimami veltui, t. y. 
be įstojimo mokesties; gi na
riai amžiuje nuo 25 iki 40 mė
tų priimami už vieną dolerį įs
tojimo mokesties. Draugystė 
turi turto $12,692.24.

G. P., nut. rast.

15053—Marijonai Karbauskaitei 
15038—Onai Labanauskienei 
15086—Onai Juozapavičienei 
15088—Vincui Ylučiui 
15091—Liudui Kiniauskui 
15068 - Apolionijai Badavičienei 
15079—Vladislovui Lukoševičiui 
15081—Magdal. Jankauskienei 
15085 —Juozui Rimui
15066—Anastazijai Vikspalienei 
15072—Felicijai Vitkauskienei 
23553—Petrui Zaronui 
25045—Amelijai Vepstas 
23547—Agnieškai Petrilienei 
15071—Mykolui Beris Patumsis 
15065—Franui Vasilaiuskui 
15070—Pranui Voronavičiui

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

ko ir liūdėt be muzikos ir dai
nos?

Paskutiniu laiku tarp vietos 
darbuotojų kilo mintis, ar ne
bus galimybės atgaivint musų 
“Daina”, šitam tikslui balan
džio 11 d. liko sušauktas susi
rinkimas, į kurį atvyko apie po
rą desėtkų jaunuolių ir keletas 
senesnių darbuotojų. Pasikal
bėjus valandėlę, pasimatė, kad 
yra noro ir ūpo pas visus stoti 
prie darbo ir atgaivinti “Dainą”.

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų’'* 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime- užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėtomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, l.angų. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu geni 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V.' M1SZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500 *

v -------------

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterį

15073—Aleks. Stalmokienei 
23550—Juozui Urbonui 
15082—Vincentai Dontienei 
15080—Barb. Baranaitienei 
15083 Justinui Jakaičiui 
15077—Marijonai Jacikienei 
15064—Jurgiui Pocevičiui 
25040 Basei Sauseraitei 
25041—Mortai Bartašienei 
15093 Pranciškui Dūdai 
15116—Juozapui Pranckevičiui 
15121—Katrei Raškinienei 
15098—Rapolui Burneckiui 
15107—Juozapui Andruliui 
22739—Jievai Vaitkevičienei 
23555—Marijonai Bigeikienei

Silpnas ir nervuotas nuo 
Flu ir Quinsy

JI surndo gyduoles kurios atgavo jos 
sveikatų ir stiprumų. Mrs. D. G. Lowry, 
Milton, Pa., nori, kad ir luti pasinau
dotų jos patyrimais. Ji sako: ‘‘Flu ir 
Quinsy ligos padarė mano taip silpna, kad 
aš vos tik galėjau vaikščioti „ir mano gy
dytojo gyduolės nieko man negelbėjo. Pra
dėjau vartoti Nuga-Tone ir aš dabar jtu. 
čiiiosiu kuogeriauslai, vienok aš neva-bo- 
ju jų reguliariai, kaip kad uš turėčiau 
daryti. Nuga-Tone ištikrųjų yra geros gy
duolės ir aš rekomenduoju jas kitiems.’'

Nuga-Tone yra tikra palaima dėl ken
čiančios žmonijos. Jos yra suteikusios 
sveikatą, stiprumą, energijų milionams 
žmonių. Još greitai pataiso apetitų, pa
gelbsti virškinimui, prašalina pūslės ir 
inkstų iritacijas. gasus iš vidurių, skilvio 
ir žarnų, chroniškų vidurių užkietiejimų. 
sustiprina nervus. raumenis ir svarbius 
kūno organus, atšviežina miegų. Nusipir
kt! buteli šiandie — pataisykit savo svei
katų ir sustinrinkit stiprumų ir jėgas. Jus 
galit nusipirkti Nuga-Tone kur gyduolės 
yra parduodamos. Jūsų vertelga gali jų 
gauti dėl jūsų, o jei jis neturėtų san- 
dčlyb, jis gali užsisakyti iš olsclio vaistinės.
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| Lietuvių Ekskursija |
Raltic Amori^an laivu

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermuitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji' 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del! 
jūsų apsaugos, bonkutė tikrosI 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

LITUANIA
Gegužes 18 d. tiesiai į Klaipėdą

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street
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Spoilalifttas gydyme chroniškų ir nauju U- 
<ų. jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau- 
ūykit pas mane. Mano pilnas išegzaniinavi- 
mas atidengs jtiaų tikrą ligų ir jei aA apnl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei. 
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pu 
ralutino išcgzaminavituo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
10 W. Juckson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 v 
link elevatorių.

CU1CAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo b iki 7:30 vakaro. Ncdėlioj 

uuo 10 iki 1 po pietų.

24 Menesiai
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

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hannner 
Bros. White Lcad.

geras iš lau-
$4.98

3 plv, raudo-
$1.98

Pure boiled Linseed....
Oil, galionas ...............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayettc 4689 
BRISTA TOM VISUR

Valspar Varnish 
ko ir vidaus 
galionas .............
Stogine popiera 
na ir žalia
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‘Jus negalite jaustis “gerai” 
j jeigu perdaug sveriate.

rūkau Lucky, vietoje nutukimo”

aug

nuo 
pripa-

Karel Kozeluh, 
Tarptautinis Profesionalis 

Tenniso Žvaigždė.

Imkite 
Lucky vietoj 
saldumyno. Karei Kozeluh, 

Tarptautinis Profesionalia 
Tenniso Žvaigžde.

‘Tennis yra sunkokas lošimas—jūs turite 
būt augščiausįame sveikatos laipsnyje, 
kad jį lošti. Ir jūs negalite jaustis* gerai,* 
jeigu perdaug sveriate. Aš vengiu val
gymo tarp reguliarių valgiui valandų. 
Aš rūkau Lucky vietoj nutukimo. Ap
kepinimas yra išdirbęs Luckies ciga- 
retuose tokį kvapsnį, kuris daugiau kaip 
patenkina mane. Ir apkepinimas praša
lina nešvarumus, taip kad mano gerkle 
niekad nebūna suerzinta.”

KAREL KOZELUH

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė 
—imk Lucky vietoj riebinančio saldu
myno. Tūkstančiai tatai daro 

būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pava
duoja tą pageidavimą riebinančių saldu
mynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
žįsta, sakydami, kad Luckies mažiau teer
zina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai 
kodėl žtnonės sako: “Tai yra geras daiktas 
rūkyti Luckies.”

© 1039, ih« American Tobacco Co., su^a~^s Vakara per
Manufac^irciąj_____________* muzika po rna v

Žinovai pripažįstą, kad 
milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą 
Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
ščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudė
jus. Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike 
šenybe.

It’s toasted
•i Jokio Gerkles Erzinimo

radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadnay padarė Broadnay.’ 
iii, nuo vieno vandenyno iki kito, paskktdztaina National Broadcasling Company tinklu
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Tarji Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Antras Kristus

Lietuviškų komisarų gazieto- 
je, No. 88-nw (balandžio 15 d.), 
p. Niutautas patalpino savo “bio
grafiją". Aš čia paduosiu tos 
“biografijos” sutrauką ir kartu 
ją paaiškinsiu, kad tinkamai i-

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

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

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

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

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

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

bHOOKUYN, N.M

Išbandykite su 
PAIN-EXPELLERIU

• Išsitrinti Šiandien
Apsisaugokite nuo Tnfluenzos. 

Saugokitės Peršalimų ir Kosulių. 
Sutvirtinkite savo jėgas. PAIN

IU EXPELLERIS yra geriausiu vais
tu nuo Muskulų Gėlimų ir Skau- 
lėjimų. Naudojamas visuose kraš
tuose gydymui Strėndieglio, Neu
ralgijos, Sustingusio Sprando, Iš
sinarinimų, Nusirausimų ir t. t. 
Tik persitikrinkite kad gaunate ti
krąjį. Jus tai sužinosite iš INKA
RO ant pakelio. Dvejopo populia
rių kainų didumo: 35 ir 70 centų.

Nusipirkite artimiausioje 
Vaistinėje arba stačiai iš

Vyrai ir Moterys

vertinus garbingus jo darbus ir 
sunkias jo kančias. Niutautas 
rašo:

“Noriu kalbėti apie musų 
menševikėlius, kaip anie viso
kiais budais provokacijas varo 
prieš progesyvius biznierius, 
profesionalus, o kartu ir susi- 
patusius dabininkus”...

[Kažin kam priklauso Niu
tautas—biznieriams, profesiona
lams, ar susipratusiems darbi
ninkams? O gal visiems kar
tu? Juk žinote, kad yra žmo
nių, kurie prisitaiko sėdėti vie
nu kartu net keliose kedėse.]

Ir.tolinus Niutautas sako:
“Tie menševikėliai gerai pa

sidarbavo kas link manęs iš 
darbo pavarymo ir už pasidar
bavimą ir Įsteigimą unijos”...

[domu butų žinoti, kur ta 
Niutauto sutvertoji unija yra— 
danguj ar ant žemės? Antra 
vertus, ne jis vienas unijas tvė
rė. Smarkus unijų tvėrėjas 
buvo ir provokatorius Fraina 
savo laiku.]

Dar toliau Niutautas sako:
“Nekurie anglai sumanė, kad 

reikia padaryti kolektą bosui ir 
nupirkti daimantinj žiedą už tai, 
kad mane iš darbo pavarė. Mu
sų menševikėliai dosniai auka
vo”... Ir tai atsitiko... oh!... dar 
1920 m.

[O Niutautas žiurėjo ir net 
jam seilė varvėjo, kad daiman- 
tinis žiedas buvo nupirktas ne 
jam, bet bosui, kuris išėjo iš 
darbo ir kuriam žiedą darbinin
kai nupirko atminčiai.]

Vienok tas ne viskas. Niutau
tas rašo: i

“O 1927 metais... menševikų 
lapo gizelis Įskundė mane bo
sui, kad aš nauju Packard au
tomobiliu važinėjuosi... Ale kai 
aš įrodžiau bosui, kad netik ‘pe- 
kerio’, o ir ‘fordo’ neturiu, tai 
vėl sugrąžino Į darbą”...

[Tai pasiutymas! Delei to, 
kad žmogus važinėjas automo
biliu, tai ji pavaroma iš darbo. 
Sakau: pašėlę tie kapitalistai— 
tūr būt pavydi darbininkams. 
Ir vargšas tas mano “draugas” 
Niutautas! Visa širdim jam 
prijaučiu.]

O ir to neužteko. Niutautas 
pasakoja toliau:

“šitai provokacijai nepavy
kus, menševikai pradėjo mane 
atvirai pulti per menšėVikų ga- 
zietą... rašė, kad aš esu didelis 
brangjninkas, kad už dienos su- 
gaišimą imąs net 10 dolerių, ir 
vikrus politikierius”...

[Tai mučelninkas! Kiti, su
gaišę dieną, pėdės visai negau
na, o' ji kaltina imant po 10 
dolerių! Bet tegul Niutautas 
nusiramina: visų didelių žmo
nių toks jau likimas, visi stovi 
minių priešakyje ir todėl jiems 
tenka “audros” atlaikyti... Na, 
ir prasimanyk tu man: Niutau
tas brangininkas! Įdomu butų 
žinoti, kokius dalykus pardavi
nėjant kaltina jie jį—gal džia- 
bus? Bet kad jis pats yra 
samdomas. O gal, be kondukto
riaus džiabo gatvėkary, jį dar 
kaltino kokia profesija užsi
imant, kaip pav. šunadvokačio? 
Ir tai ne viskas: tie menševi
kėliai vadino jį “vikriu” politi
kierių. Well, well... čia tai jie 
tikrai klydo! Tą ir p. Niutautas 
ir aš pilnai pripažįstame.]

Manote gal, kad tuo Niutau
to bėdos užsibaigusios? Klausy
kite, ką jis dar turi pasakyti: 
dėl kokio ten “aksidento” su

gatvekariu jie, menševikai, bė
gę skųsti jį kompanijai, tartum 
pati kompanija niekuomet ir 
nesužino, kada jos darbininkams 
pasitaiko “aksidentas”.

Pagalios tečiau atsirado ir 
Niutautui draugų. Jisai sako, 
kad už jį užsistojo unija... pri
klausanti Amerikos Darbo Fe
deracijai, kuri taip negardžiai 
dvokia jo draugams komunis
tams. Unija pašaukusi i ofisą 
Stevą Dombro (kuris kartu su 
Niutautu priklauso republikonų 
kliubui ir kartu dirba gatveka- 
rių kompanijai) pasiaiškinti, 
kodėl šis norėjęs atimti iš Niu
tauto darbą. Well, Dombro, 
kaip Niutautas rašo, nieku bu- * 
du negalėjęs atsakyti į unijos 
viršininkų klausimus... ir galų 
gale, unijos viršininkai, ažuot 
nubaudę Dombro, liepė jam, o 
kartu ir pačiam Niutautui, eiti 
namo.

Matote, koks nelaimingas yra 
►p. Niutautas: jis jau visą, eilę 
metų kenčia persekiojimus. Jė
zus Kristus kentėjo tik keletą 
dienų, o Niutautas kenčia jau 
keletą metų. • Sunku ir supras
ti ,kaip vienas žmogus gali pa
kelti tiek kančių. Roselandie- 
čiai, turite pamato didžiuotis— 
jus turite savo kolonijoj antrą 
Jėzų Kristų!

Bet sakoma, kad velnias ne 
taip baisus, kaip ji malevoja. 
Ir tikrenybė nėra taip liūdna, 
kaip ją vaizduoja Niutautas. 
Dalykas toks, kad Niutautas 
padavė skundą raštu ant Steve 
Dombro (komunistai ir jų drau
gai pratę daryti) unijai. >Ši 
pakvietė Niutautą ir Dombro Į 
ofisą. Kadangi skundas netu
rėjo rimto pamato, tai viršinin
kai paklausė, ar Niutautas ne
turįs rimtesnių Įrodymų prieš 
Dombro. Ir Niutautas turėjo. 
Jisai pasakė, kad Dombro boi
kotavęs siurpraiz parę, kurią 
jam Roselando kūmutes rengu
sios !

Unijos viršininkai tečiau ne
paisė nė šio svarbiausio Niutau
to “Įrodymo”. Tai kur dabar 
teisybę žmogus rasi?

Niutauto “biografija” užbaig
ta. Ji išrodo labai kvaila. Bet 
kodėl jis deda tokias nesąmo
nes laikraštin? Lengva supras
ti: niekas apie jį nekalba, nie
kas jo darbo nebeprašo, visi jį 
tartum užmiršo, tai reikia pasi
garsinti nors pačiam.

—Roselandietis.

susirinko daug

šia iš visų Cicero katalikų. Ji 
priklausė bažnyčiai. Tai buvo 
sąmonės dalykas. Bet kartu 
gyveno (pavyzdingą ir pažangų 
g y ve n i m ą: k i t ų n e u ž kai >i n ė j o, 
(laisviesiems akių nedraskė ir 
nesityčioja iš tų, kurie manė 
kitaip, negu ji.

Tokiu savo budu ir gyveni
mu ji įsigijo daug draugų, ir 
laidotuvėms
visuomenes, kuri ir palydėjo ją 
j amžinos ramybes vietą.

Bertmanų vaikai yra laisvi. 
Tai kunigas Vaičiūnas gavo pro
gos šauti, kaip tas strielčius, į 
pririštą kiškį. Po pamaldų ji
sai surėžė spyčių — ne iš velio
nės gyvenimo, bet taikė lais
viesiems, tartum vaikams. Ba
rė juos net pusę valandos, su
minėdamas visus šventuosius ir 
buvo nuklydęs net iki gatvių 
signalų “sustenk—važiuok!” ir 
prie taksų mokėjimo už savas-

Svarbiausias jo “argumen
tas” tai gal Ibut buvo tas, kad 
jeigu neisite į bažnyčią, tai 
Dievas ir bažnyčia apsieis ir 
be jūsų. Teisybę pasakius, jei
gu kas gali be ko apseiti, tai 
kam dar tie barniai ir gąsdini
mai. Jeigu jau sykį žmogus ne
beina bažnyčion, tai jis nebe
bijo nė kunigo gąsdinimų. Ir 
todėl neužsimokėtų kunigui nė 
šaldyti žmonių kaip aisbaksyje.

P. Daubaras,

Roseland
Naujas komunistų biznis?

Vietos plačiai žinomas kil- 
basninkas, pas kiekvieną bučerj 
užėjęs, užgieda “Dominus vo- 
biscum”. Uklausus kame daly
kas, kad iš karšto komunisto 
jis bene virto tį)< kunigu ar bib- 
lijistu, šalia stovėdamas atbukęs

komunistas atsako: “Matai, po
ne, dabar, komunistai labai nu
džiugo, kuomet Stalinas pradė
jo vestix derybas su Vatikano 
papa. Dabar, matai, gandai, 
vaikščioja pas komunistus, kad 
kaip tik Vatikano papa susitai
kys su draugu Stalinu, tai pa
pa pripažins Leniną šventuoju. 
Esą, ir dabar Stalinas gatavas 
bučiuoti papos pantaplį, bet ko
lei kas papa atsisakąs pripa
žinti Leniną šventuoju.

Užklausiau, koki gi nauda bu
tų komunistams, jeigu papa pri
pažintų Leniną šventuoju. Ne
pažįstamasis pareiškė, kad tada, 
girdi, komunistai pardavinėtų 
Lenino plaukus ir nagus kaip 
relikvijas. Prie to, dar pridū
rė tasai žmogus—dėl to komu
nistai ir nori uždaryti Aušros 
knygyną ,kad tokiu budu sutve
rus savo užeinamą lizdą, geres
niam bizniui varyti—pardavinė
ti Lenino plaukus ir nagus.

Pasikalbėjau su/kitais “tik
rais” komunistais apie pardavi
nėjimą Lenino plaukų ir nagų. 
Jie sako, kad tai busiąs goriau
sias skymas padaryti pinigų ir 
griūvantį komunistų biznį pa
laikyti. Jie sako: kaip tik pri
pažins Leniną šventuoju, tuoj 
komunistų “kalbėtojai” leisis į 
svietą su nauju ta voru, prisi
kimšę maišus Lenino plaukų ir 
nagų.

Teko nugirsti, kad Roselando 
biznieriai rengiasi organizuotis, 
idant palaikius Aušros knygyną. 
Bet tam labai priešinasi komu
nistų apaštalas kilbasninkas. 
Tačiau išrodo, kad minėtas kil
basninkas visur netenka įtakos 
ir visi biznieriai krečia juokus iš 
jo.
kas 
kus

BILE IŠDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERfiS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7.386

Stipriausi tairai visame 
pasaulyje

Mes esame autorizuota aptarnavimo 
stotis ir galime duoti kuožemiausias 
kainas. Ateikite ir sužinokite musų kainas

UNION GARAGE
3100 South Emerald Avenue

Te], Victory 1014

Specialė EKsKursija

LIETUVĄ
gURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių 

eksperto, kad užtikrinti jums didžiausi pato
gumą ir smagiausia kelionę.

Išplaukia dideliu White Star linijos laivu, ant 
kurio jus rasite visus patogumus moderniškiau
sios kelionės vandeniu.

žemos kainos!

Cicero
Laidotuvės

Balandžio 17 dieną Įvyko lai
dotuvės Bertmanienės į baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Palydėjo ją skaitlin
gas būrys žmonių.

Pažinojau • p. Bertmanienę. 
Buvo pavyzdinga moteris. Man 
rodosi, kad ji gyveno gražiau-

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalasJus galite būti išgydyti!

Jeigu jus turite krau
jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendlntaa 
ar nervų ligas, kokj silp
numą. pūslės, privatines 
ar šlapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liuo- 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

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

grąžino tvirtumą ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virš 30 rneuj. Ką jo gy
dymas padarė tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausiay gydymas. — 
žemos kainos. — Ateitafcre šiandie.

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

Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALI8T/VS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 606, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. ‘po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėlials, Seredo- 
mis ir Subatomis uuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Jie laukia, kada kilbasnin- 
pradės vežioti Lenino plau- 
ir nagus pardavinėti.

—Steponas Str.

Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

P-as Baltulis palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus keliones reikalus.

Birželio 15
laivas

HOMERIC

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
He Mingles With the SelectTUBBY
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TURTO KONFISKAVIMAS

Rusijos bolševikai yra piktai smerkiami už tai, kad 
jie konfiskavo savo krašto ir užsienių kapitalistų tur
tus, buvusius Rusijoje 1S>17 m. Bet pasirodo, kad ir kitų 
valstybių valdžios nėra laisvos nuo tos nuodėmės. Sve
timo turto yra nemažai sukonfiskavusios net tokios val
džios, kurios uoliausiai laikosi nuosavybės “šventumo” 
principo.

Garsus Anglijos socialistas ir finansų ekspertas, 
Philip Snowden, pereitą savaitę pareiškė parlamente ir 
paskui pakartojo spaudoje, kad Francija padarė didelę 
skriaudą Anglijos piliečiams, įdėjusiems savo pinigus į 
tos valstybės bonus. Kai valdžia Paryžiuje stabilizavo 
franką, tai valstybiniai paskolos bonai neteko keturių 
penktadalių savo vertės, kadangi už bonus valdžia nu
tarė mokėt naujais frankais, kurie yra verti tik po ke
turis (daug-maž) centus, vietoje 20 centų.

Del šitos finansinės franeuzų reformos nukentėjo, 
žinoma, tiek savi, tiek svetimi investoriai. Keturi penk
tadaliai jų įdėtų į bonus pinigų žuvo — vistiek, kaip 
kad Franci jos valdžia butų juos ištraukusi jiems iš ki
šenių. Apie tai, kad šitą biaurią skriaudą, padarytą 
žmonėms, kurie skolino Francijos valdžiai pinigus, rei
kėtų atitaisyti, ji niekuomet neužsimena nė vienu žo
džiu.

Bet iš savo skolininkų Francija yra pasiryžusi kad 
ir su ginklo pagelba išplėšti kiekvieną paskolintą centą!

Berlyno “Vorwaerts” bak 8 
d. įdėjo žinią iš Kauno, kur sa
koma, kad Lietuvos valdžia kal
tinanti socialdemokratų partijos 
centro sekretorių Galinį, kad 
jisai palaikus ryšius su politi
niais Lenkijoje, gaunąs iš jų 
pinigų ir revoliucines literatū
ros, kurią jisai platinąs. Galinis 
buk persiunti nėjęs emigrantų 
laiškus, kurie dalinai esą šif
ruoti. Sąryšyje su šitais kal
tinimais tapo suareštuota 60 
žmonių.

Nesenai buvo pranešta apie 
masinius socialdemokratų areš
tus ir kratą “Socialdemokrato” 
redakcijoje. Dabar, matyt, pra
sidėjo nauji masiniai suėmimai. 
Kalbos apie gavimą pinigų ir 
revoliucinės literatūros iš emi
grantų veikiausia yra paprastas 
policinis melas.

mo. Bet Vyr. Tribunolas, gavęs 
nuteistųjų apeliaciją, sumažino 
jiems bausmę iki 6 mėn. kalė
jimo ir įskaitė atsėdėtą laiką. 
To rezultate sociald. Al. Vaisėta 
ir liaud. Radys tapo paleisti iš 
Varnių.

Bet kiti 6 kaliniai — buv. sei
mo atstovas Markelis, VI. Duš- 
kus, J. Marcinkevičius, J. Ste- 
paitis, N. Matutis ir Bilinskas 
— tapo vėl sugrąžinti į koncen
tracijos stovyklą.

KAS LIETUVIŲ, TAI BLOGA

ŽINKSNIS PO ŽINKSNIO

Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad Voldemaras 
pasiūlė Varšuvai padaryti laikiną sutartį dėl prekybos. 
Dabar iš Kauno ateina žinia, kad Lietuvos ir Lenkijos 
valdžios įteikė viena antrai ratifikavimus sutarties dėl 
susisiekimo demarkacijos linijoj.

Taipgi susisiekimas per demarkacijos liniją tarp 
Lietuvos ir Lenkijos jau tapo sureguliuotas. Po to bus 
padaryta prekybos sutartis. Pagaliau, ateis ir diploma
tinių santykių užmezgimas, nes tie žinksniai logiškai 
seka vienas po kito.

O kur dingo tautininkų menamas nusistatymas “ne
turėti jokių reikalų su Lenkija, kol nebus Lietuvai su
grąžintas Vilnius”?

Blofas buvo ir blofas pasiliko. Dabartinė neva tau
tiška Lietuvos valdžia daro daugiau nusileidimų len
kams, negu kokia kita valdžia, buvusi pirma jos. »

NEPASTOVI PUSIAUSVIRA

Atkakli kova, kurį ėjo per keletą paskutinių metų 
Europoje tarpe reakcijos ir pažangos, galų gale pradės 
tur būt nešti vaisius. Visoje eilėje valstybių susidarė 
politikoje nepastovios pusiausviros padėtis, ir valdžios, 
jausdamos, kad jos jau nebeturi tivrtos žemės po savo 
kojomis, yra priverstos skelbti naujus rinkimus.

Parlamento rinkimai šią savaitę įvyks Danijoje. 
Ateinantį mėnesį bus renkamas naujas parlamentas 
Anglijoje. Tik-ką nutarė skelbti naujus rinkimus ir 
Suomijos valdžia; jie įvyks liepos mėn. 1 d. Prie naujų 
rinkimų rengiasi viena stambesniųjų Vokietijos valsty
bių, Saksonija, kurios dabartinė valdžia yra atžagarei- 
viška. Ir visuose šituose rinkimuose laukiama reakcijos 
pralaimėjimo. Nė vienoje aukščiaus paminėtųjų šalių 
nėra progos reakcijai pergalėti. Klausimas eina tiktai 
apie tai, ar jos nuostoliai bus dideli, ar maži.

Jei atžagareiviai nebijotų sumušimo, tai artimoje 
ateityje rinkimai įvyktų da ir Austrijoje, kur neseniai 
susmuko pral. SeipeFio valdžia. Jie įvyktų taip pat ir 
Lenkijoje, kur pilsudskininkai turi savo rankose galią, 
bet nepajėgia pravesti seime savo sumanymų. Franei- 
jos poincaristai irgi laikosi tik kaip ant vištos kojos, 
nes parlamente jie jau nebeturi daugumos, bet kol tę
siasi derybos dėl Vokietijos reparacijų, partijos nenori 
valdžią versti.

Antroje šių metų pusėje politinis Europos veidas 
veikiausia bus žymiai pasikeitęs.

PALEIDO 8 SOCIALDEMO
KRATUS

“L. žinios” savo bal. 10 d. 
laidoje rašo, kad “užvakar ir 
vakar iš politinės policijos pa
leisti 8 buvę areštuoti socialde
mokratai. Jų tarpe Galinis (ge
ležinkelietis) ir studentas žiur- 
lys.

Vadinasi, kovoje su socialde
mokratais, kuriuos valdžia nie
ku budu neįstengia “palaidoti“, 
ji juos tai areštuoja, tai vėl pa
leidžia. 0 tuo tarpu oficiozas “L. 
Aidas“, kuris tolyn vis labiaus 
virsta žvalgybos šlamštu, rašo 
rėkiančius vedamuosius straips
nius apie socialdemokratų “iš
davikišką“ nusistatymą.

Prieš keletą, metų tokią pat 
kampaniją vedė prieš socialis
tus Italijos fašistai.

VOLDEMARO ŽVALGYBA 
PYKSTA ANT OPOZICIJOS

Lietuvos tautininkų “Aidas” 
abai nepatenkintas, kad visuo
menė nenori tikėti begėdiškais 
jo šmeižimais socialdemokratų. 
Jisai manė, kacl kaip tiktai ji
sai paskelbs, jogei socialdemok
ratai tapę “sugauti” palaikant 
ryšius su “plečkaitininkais”, tai 
;uojaus visos partijos ir visa 
spauda pradės drapstyti juos 
purvais. Bet oficiozas apsiriko. 
Patikėjo žvalgybos riksmu tik 
sujuodašimtėjusių federantų •or
ganas, o kitos partijos susilaikė 
nuo smerkimų. Tad “Aidas” pik
tinasi, kad “musų opozicijos va
dovybės per savo partijų orga
nus kol kas dar nepareiškė sa
vo pasmerkimo socialdemokra
tams“.

Ir kad jos neseka paskui žval
gybos įkvėptą “Liet. Aidą”, tai 
. isai klausia, ar jos neturinčios 
simpatijų “plečkaitininkams” ir 
enkų Pilsudskiui!

Į šitą oficiozo aroganciją vai. 
iaudininkų dienraštis atsako:

“Matyt, ‘L. A.’ nori parti
jas padaryti kokios tai rūšies 
teismo organais, kurie turi 
pasmerkti sulig ‘L. A.’ nuro
dymu kitą, partiją, atlikti ‘lin- 
čo’ verbalinę dalį, kad jau tuo 
sankcionuoti padarytus arba 
numatytus padaryti dekretus. 
Kad galėtų partija smerkti 
kieno nors veiksmą, tai ji pri
valo turėti galimybių ištirti 
dalyką, o vieno ‘L. A.’ argu
mentų permaža.; Šiais laikais 
gali tokį sprendimą padaryti 
teisėtas, bešalus ir nepriklau
somas teismas. Mes jau žino
me ‘L. A.’ ne vieną išsišoki
mą...”
Pagaliau, “L. žinios” klausia, 

ar oficiozo redaktoriui jau nie
ko nereiškia “laikraštinė etika 
ir minimaliai padorumo pradai”.

BĖGIKAI NUBAUSTI

Už pabėgimą iš Varnių kon- 
centracijos stovyklos teismas 
buvo nuteisęs vai. liaud. N. Ra
dį, soc.-dem. Markelį ir keletą 
kitų politinių kalinių po pustre
čių metų sunkiųjų darbų kalėji

Lietuvos tautininkai per dve
jus su viršum metų įrodinėjo 
savo spaudoje, kad lietuvių tau
ta yra nesubrendusi laisvai gy
venti ir demokratinėmis įstai
gomis naudotis. Lietuvos parti
jos esančios niekam netikusios 
ir tesugebančios tik vaidus kel
ti ir biauria demagogija užsiim
ti. Lietuvos seimai nemokėdavę 
jokio klausimo tinkamai išrišti 
ir tik pataikaudavę agitatorių 
užgaidoms. Lietuvos spauda rei
kalaujanti. aštrios cenzoriaus 
priežiūros, nes kitaip ji iškryp- 
stanti iš teisėtumo ir padorumo 
ribų.

Skaitant tuok tautininkų iš
vedžiojimus, galėjai žmogus pri
eiti išvadą, kad lietuviai tai vie
na prasčiausių ir nekulturin- 
giausių tautų pasaulyje, ir buvo 
tik nuostabu, kaip ta tauta dar 
gali turėti pretenzijų gyventi 
nepriklausomai.

Dabai* Lietuvos valdžios par
tija atkreipė ypatingo dėmesio 
į socialdemokratus, ir ėmė įro
dinėti, kad jie esą blogesni, ne
gu kurios kitos tautos socialis
tai. Girdi:

“...Pas mus pateko blogiau
sia socializmo forma: doktri
nieriai, dogmatikai, fanatikai, 
kosmopolitai, revoliucionieriai 
ir konspiratoriai. Šitą nema
lonią dovaną mes gaivom iš 
Rusijos, kaip ir daug kitų ru
sų kultūros bei politikos gy
venimo neigiamų padarinių.” 
Yra faktas, kad Lietuvos so

cialistai sėmėsi kultūros iš va
karų Europos ne mažiau, bet 
gal daugiau, kaip bet kuri kita 
Lietuvos politinė srovė arba 
partija. Bet tokie gaivalai, kaip 
Voldemaras ir tie armijos kari
ninkai, kuriais remiasi jo dik
tatūra, tai yra gryniausi cariš
kos Rusijos ^produktai. Jie tenai 
gavo savo išsilavinimą ir iš te
nai jie bando perkelti Lietuvon 
tuos žmonių valdymo metodus, 
kuriuos kitąsyk vartodavo rusų 
činovninkai ir žandarai.

Ir kai tautininkai kreipia sa
vo akis į vakarų pusę, tai jie 
žiuri ne į Vokietiją, Angliją, 
Franci ją, Daniją arba Švediją, 
bet — į fašistišką Italiją!

Alfred’as Edmund’as 
Brechin’as

(1829-1884 m. Jo šimto metų 
gimimo sukaktuvėms priminti).

Alfred’as • Edmund’as Breh- 
mas gimė 1829 m. vasario mėn. 
2 d. Rentendorfe, Vokietijoj. 
Jo tėvas buvo pastorius, o kar
tu ir žymus ornitologas (ornito
logija—zoologijos mokslo šaka, 
kuri tyrinėja paukščius). Dar 
visai jaunas būdamas Alfredas 
turėjo progos susipažinti su 
gamta ir ją pamilti. Alfredo 
tėvas mėgo medžioti; tačiau me
džiodamas ne grobės tikslais, 
bet savo paukščių kolekcijoms 
sudaryti. Eidamas medžioti 
imdavo ir Alfredą nešioti nušau
tus paukščius. Čia, jis turėjo 
progos susipažinti su paukš
čiais, jų giesmėmis. Kai Alfre
das baigė gimnaziją, tėvas jam 
liepė studijuoti architektūrą. 
Brehmas šiomis studijomis bu
vo nepatenkintas, bet, vis dėl
to, manė baigti pradėtuosius 
mokslus. Tačiau nebuvo jam 
lemta. Jo gyvenimas nukrypo 
kitur.

Wuettembergo baronas Muel- 
leris ruošėsi Afrikon ir ieškojo 
savo kelionei draugo. Jis kvietė 
Alfredą Brehmą. Šis sutiko, bet 
tėvas jo nenorėjo leisti. Paga
liau sutiko tik tada leisti, kai

jam pažadėjo parvežti paukščių 
kolekcijų iš tolimųjų kraštų. 
Brehmas su Muelleriu iškeliavo 
Afrikon. Jie apkeliavo Egiptą, 
Nubiją, Sudaną. Ilgiau išbuvo 
Egipte prie Nilo upės, {šiuose 
kraštuose Alfredas gerai susi
pažino su vietos fauna ir žmo
nėmis. Jis greit susidraugavo 
su vietiniais, kurie jį vadinda
vę “chalihl” (draugas). Grįžęs 
iš tos ekspedicijos leidžia kny
gą: “Reiseskizzen aus Nordost- 
afrika” (“Kelionės bruožai iš 
šiaurinės rytų Afrikos”), šioje 
knygoje surašo visą patirtąją 
kelionėje medžiagą faunai tirti.

Nuo 1854—1856 m. Alfredas 
Brehmas vėl studijuoja, tik dar 
bar jau ne architektūrą, bet 
gamtos mokslus Jenoj ir Vienoj.

Be Afrikos jis dar aplanko 
Ispaniją, Laplandiją, Skandina
viją. Grįžus Brehmui iš šių 
kelionių 1863 m. buvo pakvies
tas į Hamburgą, zoologijos sodo 
vedėju. Šis darbas jam patiko. 
Zoologijos sodą sutvarkė puf- 
kiausiai. Po keleto metų metė 
ir šį darbą. Dabar ėmėsi ra
šyti kitą veikalą, kurį pavadino: 
“Illiustrierte Tierleben” (Illius- 
truotas gyvulių gyvenimas). 
1867 met. Brehmas kviečiamas 
Berlynan, akvariumą įrengti. 
(Įtaisą su vandeniu augalams ir 
gyvuliams laikyti). Del blogų 
sąlygų ir šį darbą metė. Po to 
važinėja po Vokietiją, laiko pa
skaitas ir aiškina visokius, lie
čiančius gyvuli ją, klausimus. 
Vėliau vyksta j Sibirą, Vengri
ją. Gr|žęs iš kelionės išleidžia 
“Gartenlaube” (“Daržo lapai”).

1883 m. keliauja į Ameriką. 
Grįžęs parašo ištisą eilę raštų: 
“Die Tiere dės Waldes” (“Miš
ko gyvąuliai), išleidžia paskaitų 
rinkinį: “Vom Nord zur Aeųua- 
tor” (“Iš šiaurės į ekvatorių”). 
Rašo apie paukščius ir t.t.

Jo žymesnieji raštai yra iš
versti į svetimas kalbas. Ben
drai Brehmo raštai pasižymi di
deliu populiarumu. Jis stengėsi, 
kad kiekviehas skaitytojas su
prastų jo raštuose dėstomas 
mintis. Jis savo raštuose daug 
vietos skiria gyvulių gyvenimui, 
jų psichikai, jų papročiams na
grinėti bei tirti.

Brechmas buvo Darvino mo
kslo sekėjas, evoliucijos teorijos 
šalininkas. Del savo tokių pa
žiūrų jis įsigijo priešų, ypač 
dvasininkų tarpe.

Toks maždaug trumpas Al- 
fred’o Edmundo Brehmo gyve
nimas, to nenuilstamo gyvulių 
karalijos tyrėjo.

—Pingvinas.

tronomas Charles Norman tuo 
klausimu taip išsitaria: “Dau
guma mineralų ir metalų tirps
ta ir ne taip dideliam karšty. 
Jei žemės paviršiuje butų tiek 
karšta, kaip 100 kilometrų gi
lumoj, visa žemės pluta sutirp
tų. Metalų tirpimo temperatū
ra žemės gelmėse ne ta, kaip 
jos paviršiuje. Yra žinoma, 
kad juo giliau žemėn, tuo spau
dimas darosi didesnis. Didėjant 
spaudimui turi didėti ir metalų

tirpimo tempratura. Juq dides
nis spaudimas, juo didesnė tu
ri būti tirpimo temperatūra. 
Tačiau lieka neaišku, kokio pa
vidalo yra žemės kamuolio vi
durį pripildanti medžiaga, kur 
milžiniškas karštis ir milžiniš
kas spaudimas. Ar ji yra dujų, 
skysčių ar kieto pavidalo.”

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

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

Naujausi Lietuviški Rekordai

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

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

16121F (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka

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

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

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
1G116F (Kalakutų Barškalai—Polka

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

su Orkestros Akompan.
16118F (Močiutę Širdelę

(Ispanė (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
(Kalvarijos Polka
(Raudona Kepurė Mazurka
(Pamylėjau Vakar
(Išsigėriau Arietkytės

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Juozavitas 

(Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas

COLUM BIJOS ORKESTRĄ
(Meilės Abejonės Valcas—Orchestra
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
(Alleluja—Ėsu Bomas
(Brygyta—Comic Song

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

(Magdės Polka x 
(Medžiotojo Valcas

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
(Puiki Porelė—Polka
(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 

12 colių $1.25

16119F

16114F

16117F

16128F

KAS YRA ŽEMĖS GELMĖSE

Kaip žinoma, pastaruoju lai
tu tai vienur, tai kitur prade
da ugniakalniai veikti. Ar ne 
teista, kad nei iš šio, nei iš to 
su dideliu trenksmu iš pat au
kščiausio kalno viršūnės prade
da veržtis debesys, liepsna ir 
ugnine košė arba lava tekėti. 
Savaime kyla klausimas, kurių 
priežasčių deliai tatai dedasi ir 
iš kur toji lava atsiranda. Ne
žiūrint pastangų, ugniakalnio 
išsiveržimo paslaptis neišaiškin
ta. Taip jau nepatirta, 
ar ugninė lava iš žemės 
gelmių ateina, ar iš ten ei
damas karštis pakeliui( sutinka
mus mineralus sutirpdo. Kad 
žemės vidury didelis karštis 
yra, uodo visa eilė faktų. Nuo
seklus temperatūros didėjimas 
leidžiantis žemėn duoda galimu
mo apskaičiuoti, koks turi būti 
barštis pačiame žemės vidury. 
Jis ten turėtų siekti net kelius 
tūkstančius laipsnių. Vadinasi, 
toks karštis, kuris visus daiktus 
dujomis paverčia. Iš to sektų, 
kad žemės vidurys turėtų būti 
tuščias, tik dujų pilnas. Tačiau 
taip nėra, nes žemė neišlaikytų 
spaudimo. Koks milžiniškas 
sunkumas žemės paviršių slegia 
jus aišku iš to, kad ant tokio 
ploto, kaip atvirute, tenka 130 
<ilgr. atmosferoje (oro) sunku
mo. Jei žemės vidus butų skys
tas, aišku, kad toks spaudimas 
žemę sutraiškytų kaip pilnas 
vežimas kiaušinių. Tai kaip 
galimas toks didelis karštis že
mėje? žinomas prancūzų as-

16127F

1G112F

16113F

G1002F (Karvelėli 
(Plaukia Sau

16034F

16035F

E2392

E3840

E4273

E43G2

E7025

1G009F

16010F

16012F

lk016F

Laivelis
10 colių 75c.

(Aguonėlės 
(Kur Bakūžė 
(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras 
10 colių 75c.

(Sveiki Broliai Dainininkai 
(Ko Liūdit Sveteliai
(šia Naktele Per Naktelę 
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
10 colių 75c.

(Padainuosiu Gražią Dainą 
(Našlys
Kur Upelis Teka
(Viltis
(Noriu Mfego
(Plauke Žąselė 
(Oi Mergelę 
(Stasys
(Aš Mergytė \
Nesigraudink Mergužėle
(Kur Bakūžė Samanota 
(Vilniaus Kalneliai 
leiskit i Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

Samanota

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

Jos. F. Budri k, inc
3417-21 So. Halsted Street

TeL Boulevard 4705



Antradienis, balan. 23, 192,9 KABJEENOS, Chicago, m.

Tarp Ghicagos 
 Lietuvių
Smulkios Žinios

Tawn of Lake apielinkč gy
venęs! jaunas lietuvis pateko 
bėdon Kalifornijoj. Tas lietu
vis seniau dirbo kaip šoferis 
privatiškai šeimynai. Pasitrau
kęs iš darbo, jisai su savo 
draugu, svetimu autu, nudūmė 
net j Kaliforniją, čia jiedu pa
teko vėl bėdon. Jo draugas, 
lenkas, tapo nušautas, o lietu
vis sėdi kalėjime. Dabar jisai 
rašo giminėms ir~ prašo pasko
linti $500, kad išsisukus iš bė
dos. Bet ką daryti, kad pen
kis šimtus gauti yra sunku, 
tuo labiau, jogei nė tėvo, nė 
motinos jaunas vyras nebeturi.

smarvę. Užlbėgę viršun ir ati
darę duris kambario, kurin įė
jo motina, jie pamatė kambarį 
liepsnose. Kaip pribuvo pagal
ba, tai moterį rasta gulinčią 
lovoj ir apdegusią. Koronerio 
tyrinėjimas, kuris įvyko pp. 
Eudoilkių laidotuvių įstaigoje, 
4605 So. Hermitage Avė., iš
nešė nuosprendį, jog moteris 
žuvusi ugnyje, kilusioj dėl ne
žinomos priežasties. Laidotu
vės bus trečiadienį, balandžio 
24 dieną, 8:30 vai. ryte į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

Peler Vaidyla, 15 metų, gyv. 
4536 So. Honore Si., susirgo 
plaučių uždegimu. Išgabentas 
ligoninėn.

Viktor Kodowicz, 48 metų, 
gyv. 4510 So. Paulina St., su
sirgo širdies liga. Išgabentas 
ligoninėn.

John Adomaitis, 3322 South 
Morgan St. — jį užgavo autas, 
kai jis ėjo per gatvę.

Bose Ramanauskas, 20 me
tų mergina, gyv. 3548 Union 
Avė. — ją įkando šuva. Duota 
žinoti sveikatos departamentui.

Rep.4

Nutarta nukentėjusioms nuo 
nederliaus rinkti ir drabužius. 
J. J. Elias, Universal State Ban
ko prez., surinktiems drabu
žiams pavedė sankrovą banko 
name. Į ten drabužius prašo
ma ir priduoti. —S.

PRANEŠIMAI

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenirood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

Staigia mirtimi pereitą savai
tę mirė Town of Lake apielin- 
kėje lietuvė moteris, p-nia Mi
kalauskienė, gyv. 4149 So. Do
nore St. Ji užėjo į viršutinio 
aukšto kambarį. Vaikai pasi
liko apatiniame aukšte. Po 
kiek laiko vaikai pajuto durnų I

Petras Alinius, 40 metų, gyv. 
3212 Auburn Avė., ties namais 
.‘M57 S. Halsted St., išlipo iš 
gatvekario ir iš užpakalio gat- 
vekario ėjo per gatvę vakarų 
pusėn. Ant jo užvažiavo tre
kas. Alimus tapo sužeistas ir 
buvo nugabentas ligoninėn.

Bridgeportas
Susirinkime, kurį sušaukė pe

reitą sekmadienį laikinis tauti* 
ninku šiaurės Lietuvai šelpti 
komitetas, ^usiided^s iš kun. 
praloto Krušo, pp. Kodžio, Stul
pino ir k., tapo išrinktas seka
mas pastovus komitetas: pirm, 
pralotas kun. Krušas, ižd., J. 
J. Elias, vice-pirm. M. Locaitis, 
Krukonis ir V. Stulpinas. Pas
tarasis eis ir sekretoriaus pa
reigas.

Aukų susirinkime surinkta 
$175. Adv. Bradchulis taipjau 
pranešė, kad Lilh. Chamber of 
Commerce šiam komitetui pri
duos savo auką $100.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kuopos susirinkimas įvyks seredoj, 
balandžio 24 d., 7 vai. vakare, p. 
J. Šolio ofise, ant 3čių lubų, Lietu
vių auditorijoj, 3133 S. Halsted St, 
Draugai malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

________ Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

Akių Gydytojai
Tel. Victory 627#

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL._

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

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Aveiiue

DR.HERZMAN
— IS RUSUOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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 sutartį

DR. VAITUSH, O. D.

Jūsų Patogumui 
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
t 3210 S. HaLsted St.

Marųuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

George Ilastier, 31 m., gyv. 
3228 Fish St., sužeistas beis- 
mante namų 3210 :S'o- VVallaee 
St. Perdurta jam nugara. Nu
gabentas ligoninėn.

Mike Burkus, 31 metų, gyv. 
1440 N. Paulina St., namuose 
3210 So. Wallace St. įkąstas į 
ranką dviejose vietose. Įkando 
jį John Smolin. Nugabentas 
ligoninėn. Buvo iškilęs “argu
mentas.”

John Smolin, 43 melų, rusas, 
gyvenąs 1140 N. Paulina St., 
namuose 3210 Walace St., per
durtas peiliu kairėj krutinės 
pusėje. Nugabentas ligoninėn. 
Buvo kilęs “argumentas.”

. • - - . V

Autas užgavo Stanley Vai
nauską, 7 metų, gyv. 3717 Par- 
nell Avė.; užgavautas bernaitis 
prie 37-los ir Halsted gatvių.

EDWARDAS DRUKTENIS

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 dieną, 7:15 valan
dą vakare, 1919 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus, gimęs Kė
dainių parapijoj. Paliko di
deliame nubudime moterį Oną 
po tėvais Kasputaitę, 2 dukte
ris — Heleną ir Matildą, sūnų 
Edwardą, 2 brolius — Vincą ir 
Feliksą, švogerkas ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4344 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kdvvardo Drukte- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Simus, 
Broliai, Švogerkos ir 
Giminės.

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ii 

BaiUamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

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 į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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 SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele 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 i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
,, Jį*h99ę Kenwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kainuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

v. V3. Išieškojimui paskolų ari 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur- į 
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

♦

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Effzaminaci j a 
$5

Tegul Dr. C. C. Singlcy patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio. jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi- 1 
duriai yra budavotojai jūsų ku- i 
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- į 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei- j 
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Ilarrison 0150

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

r- - —___  n,—/

Al A

MARIJONA GAJAUSKIENfi 
po pirmu vyru Šiaulienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 22 d., 2 valandą ry
to, 1929 m., sulaukus 66 met. 
amžiaus gimus Gaurės parap., 
Eimantų kaime. Amerikoj iš- 
gyvno 24 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Antaną, 
dukterį Oną, žentą Joną Gajau
ską, sūnų Juozapą šiaulį, mar
čią Oną, anukus ir anūkes, 
brolį Mateušą Šukolą ir jo 
šeimyną, 2 brolėnu — Juozą ir 
Pranciškų šukolius ir jų šei
myną, švogerius — Joną ir 
Antaną, užkurį Juozapą. Kū
nas pašarvotas randasi 4155 S. 
Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks pėlnyčioj, 
balandžio 26 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Pras. Pane
lės šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 

• bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Marijonos Gajau- 
skienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Ig. Zolp, Telefonas 
Boulcvard 5203.

MARIJONA 
VASILIAUSKIENĖ 
po tėvais Ancikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 19 dieną, 8 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 46 
metų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Vainutės parap., Laz- 
danėnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko di
deliame nubudime sūnų Pran
cišką, seserį Julijoną Mikalau
skienę ir gimines, o Lietuvoj 
motiną Petronėlę, tėvą Juoza
pą, seserį Petronėlę ir du bro
lius —. Stanislovą ir Francis-’ 
ką. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 24 dieną, 8 vai, ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vasi
liauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

r S
GEKB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas | 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienų s e. I

Ignacas Mironas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 dieną, 6 valandą ryte,’ 

1929 m., sulaukęs apie 41 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio, Sedavos miestelio. Pragyveno Ame
rikoje apie 26 metus. Priklausė prie Draugijos šv. Martino ant 
Bridgeporto, De Kalboje, Illinois, priklausė prie Draugystes Švento 
Petro ir Povilo. Paliko dideliame nubudime moterį Rozaliją, du 
..sūnūs — Joną ir Feliksą, dvi dukteris — Amiliją ir Eleną, brolį 
Juozapą, vieną pusseserę Josefiną ir Nikodimą Valavičius, tris 
pusbrolius — Franciškų, Antaną ir Kazimierą Mironus ir brolienes 
ir dar pusbrolį Mikolą Švagždi ir švogerį Aleksandrą ir Teklę 
Rožinskus Amėrikoje. Lietuvoje paliko 3 seseris ir brolį Stanis
lovą ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 839 W. 33rd rlace.

Laidotuvės Įvyks trečiadieny, balandžio 21 dieną, 8 vai. rite 
iš namu į §v. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Mirono giminūs, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą iv atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

MOTERIS. SUNAI, DUKTERYS IR VISI GIMINES. 
I imMvA- Masalski.. lę.Į. ,Boųj«:vąrd 4139.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakaru, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto

—-------o---------

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas,

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telenhone Victory 1116 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
[kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

1 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 
AKUŠERKA 

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-1 
mai dovanai.

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Boulevard 8483

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
* DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, 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 Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

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 piėtų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midvray 2880

DR, M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name i
2408 V- 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

Ros. tol. Vau Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 200 1570 Mihvaukev Ate.
Tel. Bruiiswlck 0624 

Valandos: nanedčliaiH, neredoiiHH ir pčtny- 
čioinis 2—1) vak. Nedalioj pagal HUtariiną.

Auburn Park Hospital. 151 W. 78th 1’1.
Tol. lUdcliffc 1000 

Utarnudiais, ketvorgaia ir uubatomie 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se-

• bas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIR1UJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi 

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. uu piet

Telefonas ('anai U464

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
3241 S. Halsted Street

Tel. Victory 0562 
Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

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 Pėtn^čioj nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washin£ton Street 

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 105 Adama St.* Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namu Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Alį 
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phon< B'.iiih \ n d 3697
B315 So. HalKled Street
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Antradienis, bala n. 23, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

Aligatorius taksikabe

West Side
LaAntradienį, balandžio 23, 

Follette parke bus basketbolo 
lošis. Los Y. M. C. A. lošėjai. 
Sokolų atletai duos gimnasti
kos numerį demonstraciją. 
Trelis numeris bus tai plaukė
jų lenktynės. Pagalios bus trys 
poros kumštininkų. Muzikos 
numeriai, kalbos. Pradžia 8 
vai. vakare. Publika kviečia
ma atsilankyti. Jžanga veltui.

P-nas Petras Badvvilus, gy
venąs 59.37 So. GfhSalle Street ir 
dirbęs New York Central gele
žinkeliui, važiavo šeštadienio 
naktį, apie 12 valandų, iš uni
jos milingo. Važiavo jis teksi- 
kebu. Bevažiuodamas užsnūdo. 
Pabudo, kai pajuto, jog kas ten 
laipioja ant jo krutinės. Ir 
kas? Nugi jaunas aligatorius 
— poros pėdų ilgio. Kaip jis 
pateko į taksikebą? Well, p. 
Rad\vilus nežino.

Kaltina du policininku 
uniformoj

Dar dvi parodos
Ketvirtadienį, gegužės 2 

atsidarys

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Radios

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

“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 metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ,

ir

die
nų, atsidarys devinta metine 
vadinamų \Vater Color paveks- 
lų paroda dailės instituto salė- 

paskutinė svarbi pa- 
Parodoje bus 

159—500 paveikslų.
pačią dieną alsidaiys 

taipjau dailės institute fotogra
finis salionas. Tai fotografi
nių paveikslų paroda. Šioje pa
rodoje bus išstatyta apie 300 
paveikslų.

se.
rodą šį sezoną, 
apie

Pašautas John Ray, 28 metų, 
gyv. 5(18 Ihyhbie SI. Sakoma, 
kad pašovę ji du vyrai polici
ninkų uniformoj, kurie atlankė 
alaus l'liatą ir reikalavo pini
gų ir išsigerti. Jie, esą, išėję 
iš lliato, jau rengėsi sėsti auto
mobili n. Vienas tečiaus jų iš
traukęs iš kišeniaus revolverį ir 
šovęs i Bay, kuris buvo išėjęs 
laukan ir sėdėjo ant laiptų prie 
namo.

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

2 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Monlrose Avenue 
Keystone 1683

Mes 
dar-

CO.

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

Naujas išradimas
Franz Gcrhard Back padu 

kamerą, 
paveikslą, 
vo daroma 
ma, kad išradimas 
dėlės reikšmės kai 
goms gydyti, ypač 
Ii, kuomet ta liga 
da.

.iro 
kuri nuima vidurių 

Demonstracija bu- 
Cbicagoj. Mano- 

tarėsiąs di- 
kurioms li- 
vėžiui ispė- 
tik praside-

Padegė teatrą
o-in-Sekmadienio rytmetį du 

khioti vyrai padegė Adams te
atrą, 18 Kast Adams Street, 
[’gnegesiai užslopino gaisrą, 
kuris, suskaitoma, padaręs $5,- 
(MX) nuostolių.

Vidurių Sveikata 
Pačios Gamtos 

Metodais
Jei jus sergate vidujiniai, jus visas 

sergate. Kada pilvas nevirškina mai
sto, jus stovite angoje daugelio li
gų, kurios gali visiškai suardyti jūsų 
sveikatą.

Vidurių sveikata reiškia viso kūno 
sveikatą. Laikykite savo pilvą ir ki
tus virškinamuosius organus čystus ir 
veiklius, duodant jiems naturalę sti
muliaciją iš šaknų, žievių ir žolių, 
kurios sudaro Tanlac.

Tanlac yra pastebėtini vaistai nuo 
nevirškinimo ir konstipacijos — gasų, 
skausmų, aiti-umo, kvaitulio ir galvos 
skaudėjimo. Jie sugrąžina pražudytą 
apetitą, pagelsti suvirškinti jūsų mai
tą ir atgauti spėką ir svarumą.

Tanlac tiek pat neturi kenksmingų 
vaistų, kaip ir jūsų geriamasis van
duo; jie yra padaryti iš šaknų, žie
vių ir žolių — pačios gamtos vaistų 
sergantiems. Per 10 metų juos reko
mendavo aptiekiąinkai, kurie sekė pa
stebėtinus jų vartojimo rezultatus. 
Jie kainuoja mažiau kaip 2 centai do
žą. Gaukit bonką Tanlac nuo savo 
aptiekininko ir pilnai juos išbandy
kite. Pinigai bus sugrįžinti, jei jie 
jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Kauno Malt’as
KAUNO

HA"» 
BOHEMIAN styU 

100% Pure
MALT 
EXTRACT 
lithuanian

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

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

Priešingi taksy pakeli 
mui mokykloms

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

• Phone Victory 2740 
—L—o--------

Trys chicagiečių grupės — 
Chicago Beal Estate Board, 
Chicagos Mokytojų Federacija 
ir Chicago Civic Fcderation pa
reiškė priešingumo Liliui, ku
riuo norima pakelti taksus ant 
nekilnojamos savasties Chica
gos mokyklų naudai. Kodėl 
tos grupės yra priešingos kal
bamam Liliui? Nurodoma, jog 
Dilius perdaug skubiai buvęs pa
rašytas ir kad neduota progos 
ji tinkamai išnagrinėti.

Prasidėjo valymo vajus
Vakar prasidėjo vadinamas 

valymo vajus Chicagoj. Jisai 
tęsis dvi savaiti. Vajui vado
vauja t'hieagos pirklybos aso
ciacija. 360,000 Chicagos mo
kyklų mokinių taipjau dalyvau
ja vajuje.

Jūsų saugumui

holdaperių!
turėtų nelaikyti 
savo ištaigose; 
depozituoti banke

užeisiant.

di-
Pi-

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Kussell, šios savaitės biule- 
tene duoda tokių patarimų:

Dabokitės
Biznieriai 

dėlių pinigų 
nigus reikia
pirm vakarui

Pinigai, paimti iš bankų al
goms apmokėti, turi būti paly
dimi sargų. Pasiuntiniai, ne
šantys pinigus iš bankų, priva
lo mainyti savo kelionės takus 
kasdien.

Palydovai ir sargai privalo 
būti pratę vartoti šautuvus ir 
revolverius. Pampkos jiems y- 
ra duodamos veltui, ir duoda 
policijos departamentas.

Nemokėkite algų pinigais, 
mokėkite čekiais.

Visuomet laikykite saugią
sias šėpas užrakintas biznio va
landomis. Kai skaitote dienos 
pajamas, užrakinkite duris ir 
neleiskite ne vienam įeiti vi
dun.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
Sizali colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

[CLASSIFIED APS
Mokyklos 

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo ifikalbuma. lAslmokink gra
žiai rafiytl Ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų prlvatlAkos va
landos. kada kas uori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo U iki O-tos. Uisiraiykit dabar I

Generalinis Kontrak- 
torius

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arbą 7275*

Klausk
STANKUS

NAMU RAKANDAI v
Mahogany miegamojo 

setai, stikliniai indai, 
kos, etc. \ Kreipkitės 
seredoj, tarp 10-4 vai.

821 Sunnyside 
2 apt.

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

kambario 
kaurai, des- 
utarninke ar

Avė.,

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

Duodu naskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

REIKIA pinigų, paaukosiu 4 kam
barių rakandus, kaip naujus. Gražus 
Frieze seklyčios setas $85; 9x12
Wilton kauras $25; pilnas riešuto m. 
miegamojo kamb. setas $85; console 
elektrikinis radio dynamic kalbėtu- 
vas 75; lempa $5; 8 šmotų riešuto 
valgomojo kamb. setas, firankos, pi
anas, etc. Parduosiu atskirai. Na
mie visą dieną ir vakare. Winner, 
8228 Maryland Avė., 1 apt., arti 
Cotlage Grove Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Paskolos suteikiamą 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
: Mes perkame real estate 

kontraktus
j.

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

Lackawana 6461

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 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321 
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
lojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokaviinas dovanai.

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus. ’ 
Padirbam pienus pagal tamstų 

porą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. flemlock 5967

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY 

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLĄ CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

PARDAVIMUI didelis ice box, 
geras dėl grosemės, 4655 Shields 
Avenue.

PARDAVIMUI šio keisai, barai, 
ice box, svarstyklės, taipgi daug ki
tų dalykų, dėl zobovos vaikams, 
3148 Auburn Avė.

For Rent

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

RENDON 2 floras 4 kambarių 
flatas ir garadžius už $20. Base- 
mente 3 kambariai už $8. 946 W. 31 
Place.

štoras ant rendos, pertaisysime 
pagal norą renduotoįo, 1949 So. 
Halsted St.

Furnished Rooms
KAMBARYS išsirenduoja vienam 

arba dviem vyram, garu apšildomas, 
vana ir visi parankamai. 3256 So. 
Union Avė., 1-mos lubos.

A

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.

Personai
Asmenų lefiltii

PAJIEŠKAU brolio Antano Ger- 
liko, metai atgal iš Chicagos išva
žiavo Wayno, Pa. Dabar nežinau 
kur yra. Paėjo iš Tauragės apskr., 
Šilalės pašto, Derkentų kaimo. Ji
sai ar kas apie jį žino malonėkite 
pranešti man. Ona Gerlikas, 6023 
So. Mayfield Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

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

r\ ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030 

---- -o--------
3201

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas

3385 So. Halsted St

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOt), 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimu. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] 
trobėsy, 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 juo* parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS žmogus dirbti už 

porterį. Turi būti blaivus. Pasto
vus darbas, 908 r- 10 W. 14 St.

Help Wanted—Female
DarbininkiųJRęlfcla

PAIEŠKAU gaspadinės prie na
mų darbo. Dr. S. A. Slakis, 6788 
Crandon Avė. Tel. Hyde Park 3395.

REIKALINGA virėja dirbti vaka
rais, 4180 Archer Avė.

PATYRUSI moteris reikalinga 
prie skirstymo skudurų. I. Sandler, 
2457 So. Loomis St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midvvay 9733

Radios
TURIU atiduot beveik nauja 

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

JOSEPH DEMBOSKI,
2332 W. Madison St.

Ma
ino-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 j savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiles
'28 Hudnon Brougham—cuatorn ouilt *79R 
’27 Chandler coach _______________ *396
'28 E8»ex coupe _________________  *350
'28 Pontiac Landau aed.. mažai var

totas ........................ *595
'27 lludaon Brougham, geram stovy *495 
'29 E»«ex ...................    $550
'25 Dodge Sodan ...............................  $175
'28 Pontiac Coupe .........................  $450

MoDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St., Trlangle 9330

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
Miscellaneous for Sale 

Įvairus Pardavimai
CHICAGOS didžiausia sank

rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokaviinas dovanai. šauk 
Wellington 8941.

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

PABANDYKIT naujus Super — 
konstrukcijos tairus. Sunkiausi ir 
stipriausi tairai kokie išdirbami. Mes 
nuleisime nuo $5 iki $10 ant jūsų 
senų tairų. Pilniausia garantuoti nuo 
visko, išskiriant gaisrą ir vagystę,, 
per 18 mėnesių. Balloons 29x4.40, 
$6.85; 29x4.50, $7.75; 33x6.00 $16.40.

EDWARD RAFFERTY 
4921 Monroe St. Estebrook 0076

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
tessen krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 15 metų, geras biznis.' Pardavi
mo priežastis išvažiuoju į Lietuvą. 
3855 Wentworth Avė.

PARSIDUODA barbernė labai 
gražiai įtaisyta ir. geroj vietoj, biz
nis geras. Važiuoju į Lietuvą, 3344 
So. Halsted St. Boulevard 5972.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė. 
vieta gera, išdirbta per 30 metų. Vi
sokių tautų apgyventa. Geram
barberiui, aukso mainos. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon —*■ 
gegužio 18 d.,

A. ZA1AGENAS,
1951 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7706

PARSIDUODA restaurantas labai 
geroj vietoj, pigiai. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu, 2023 So. 
Racine Avė.

PARSIDUODA mažas groseris, 
kendžių ir delicatessen štoriukas, 
prieš Illinois Packing Co. — 920 W. 
37th Place.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

NAMAS su lotu parsiduoda labai 
prienama kaina, jeigu parduosiu šią 
savaitę, randasi 1949 So. Halsted St. 
dėl informacijų kreipkitės, 1910 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niška mūrinė bungalow. Karštu van
deniu šildoma, ąžuolo trimingai per
dėm, tile maudynės kambarys. 1 
kambarys viškose. 1 karo garažas. 
33 pėdų lotas. Kaina $10,200.

5942 So. Talman Avenue

BARGENAS. Pardavimui 2 lotai 
50x125 ant 44tos ir Western Avė. 
Parduosiu labai pigiai tik už $3500 
Jnešti $200 likusius duosiu morgičių. 
Martinas Sula, 4716 So. Marshfied 
Avė. Tel. Boulevard 2422.

5400 SO. SEELEY AVĖ. 5 ir 5 
kamabriai, konkrete pamatas, karš
tu vandeniu šildomas. 2 karų gara
žas. $3000 cash ir $G0 per mėnesi. 
$110 įplaukų. Tel. Prospect 8751.

♦ Real Estate For Sale 
____ Nymąj-Žemė Pardavimui

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

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

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

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180 

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

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas f urnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokoj imu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

----- o-----

MES PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir rųšies 
bungalow ar flatų namą, kokį tik 
norėsite, už nebrangią kainą. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
4445 So. Homan Avė.

Virginia 2417

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 į mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi į pietus. Labai lengvios są
lygos.

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

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flaČiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Newcastle 3136.

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininku 5 kambariu me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karu garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milwaukee Avė. Palisade 
4750.

Cicero
2 augštų mūrinis namas 
4 kambarių kiekvienas 

5243 W. 24th PI., Cicero.

6 kambarių rezidencija
15337 W. 24th PI., Cicero.

LOTAS 50X125
19 gt. ir Cicero Avė., Cicero, 

teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Kreipkitės 3860 Ogden 
Avė., ar telefonuokit Crawford 
4100.

Emil Denemark
PARDAVIMUI 6 kambarių namas, 

furnasu apšildomas, gatvė ir elės 
išmokėtos. Parduosiu už $5500, $500 
reikia įnešti. 4025 S. Campbell avė. 
Tel. Lafayette 6124.

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 65tli Place, Hemlock 6592.

PARSIDUODA nedidelis biznia- 
vas namas, Storas ir 2 pagyvenimai, 
garažas ant dviejų mašinų — ren- 
dos neša $70 į mėnesį, parduosiu 
tik už $5,500 su visu bizniu. Kas 
pirmutinis tas laimes.

717 W. 21st Place

PARDAVIMUI namas su krautu
ve Dry Goods. Didelis storas ir pen
ki kambariai pragyvenimui. Dviejų 
karų garadžius. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar namo.

Atsišaukit:
2614 W. 69th Street




