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BANDĖ NUŽUDYTI VOLDEMARĄ
LIETUVOS PREMJERO ADJUTANTAS 

UŽMUŠTAS
P-lė Jodinaitė ir Voldemaro 

posūnis sužaloti, bet dik
tatorius išliko sveikas.

KAUNAS, geg. 6. [U. P.]. 
— Šiandie vakarą buvo pa
darytas pasikėsinimas nu
žudyti ministerį pirmininką 
Augustiną Voldemarą, bet 
vietoj jo bų\o nukautas vie
nas jo adjutantas, o du kiti 
asmens sužaloti.

Trys nepažįstami vyrai 
ėmė šaudyti į Voldemarą, 
kai jis su savo kompanio
nais ėjo į teatrą. Adjutan
tas, maj. Gudinąs, buvo nu
šautas, du kiti kompanio
nai, p-lė Jodinaitė ir prem
jero Voldemaro posūnis, 
rimtai sužaloti.

šovė septynis kartus
Į premjerą Voldemarą bu

vo paleista septyni šoviniai. 
Voldemaras, ką tik išlipęs iš 
automobilio, buvo bežengiąs 
teatro durių link, kai trys 
vyrai, kurie buvo pasislėj/j 
kieme priešais teatrą, ėr.0

Maj. Gudinąs, kuris sto
vėjo sale premjero, susmu
ko ant žemės negyvas. Pas

ukui, šovinių kliudyti, susmu
ko ant žemės p-lė Jodinaitė 
ir Voldemaro posūnis. Abu
du pavojingai sužaloti.

Patsai premjeras Volde
maras tikrai nuostabiu bil
du išliko visai nekliudytas.

šovikai pabėgo, niekieno 
nepažinti.

Cochran, Ga

Tomskis, profsojuzyi S*±±’S5-M ”±™s 1 '!ies( y. ™ki.n"1<!se 
. ’ f ..>1 teatro vadas, serga f pranclJ()]e ĮalmeJ0

; vidurinės partijos
» •

vadas, esąs išsiųstas 
i Sibirą o 6

Oficialiai jis esąs ne ištremtas, 
bet pasiųstas neva darbinin
kų judėjimą studijuoti

lir.lvL i NAb, geg. b. — Is 
Maskvos ką lik gautas prane
šimas rodo, kad kova sovietų 
vadų tarpe dar nėra pasibaigus 
ir kad girdai apie tai, busią 
tarp Stalino iš vienos pusės ir 
Tomskio ir Bucharino iš ant
ros įvykęs susitaikymas, yi a 
niekuo nepamatuoti. Kova jų 
laipe tebesitęsia, lai patvirli-l 
na kalbamas pranešimas iš Mas
kvos, kuris sako, kad Michai
las Tomskis, vyriausias sovic- 
tijos profesinių sąjungų vadas 
ir vienas žymiausių komunistų 
generalinio štabo — I..........
biuro — narių tapo išsiųstas i'

lyną atvyko iš Maskvos garsus 
Maskvos Meno teatro vedėjas, 
Stanislavskis. .Jis labai serga Ecmunistai visai pralaimėjo, iš 
ir keliauja Į Šveicariją, vieno 
gydytojo lydimas. Šveicarijoj 
jis mano ilgesnį laiką pasilikti, 
kol visai pasveiks.

(Atlantic nn<l Pacific Pholo)

Vaizdas Cochran miestuko po

Perplaukė per Atlantą 
22 pėdų valtimi

GIBABA, Kuba, geg. 6.
22 pėdų ilgumo valtimi per
plaukęs Atlanto vandenyną, 
Paul Mircller, vokiečių jurinin
kas, atvyko j Gibarą.

300 kontestantų išrinkę vos , ‘
vieną savo atstovą

2000 žmonių žuvo perim o i
V Z. II vra laimėjžemes drebejunus 
/ Persuose

F eletas miestelių šiaurinėj Per 
gijos daly sunaikinti; dvie 

\juos miestuos 700 namų su
griauta

• i abv^ii^Gi vakar į Japonai pradėjo Šan 
Pranėj tungo evakuavimą 

ir šį kartą rinkimus j 
laimėjusios nuosaikiosios 

partijos. Komunistai niekur 
neturėjo pasisekimo. Iš dau-i 

,giau^Jtaip 300 kontestantų tik' 
'vienas komunistas teišri liktas-1 
Neturėjo pasisekimo nei Elza-1 
so autemininkai.

Bendrai rinkimai praėjo 
įmiai, išskiriant keletą

Tsinano miestas japonų kariuo
menės jau perduotas Kinų 
kariuomenei

to, kai praūžė tornado

LIETUVOS ŽINIOS
Kaunas šiemet pradės 

statyti tramvajus
Pradžia statymo darbų numa

toma gegužės mėnesį

RpfJviip Imn nninn Vejas sudaužė naujų!Vileišis.Denyne BIJO naujų vokiečių dirižabli u , <_
komunistų riaušių

Komunistai planuoja didelę po-

šėse kritusiųjų laidotuves

BiEBiLYNAIS, geg. 6. Ko
munistu riaušes Ncukoelno ir 
Weddingo priemiesčiuose paga
liau nuramintos, tačiau bijoma 
naujų kruvinų neramumų at
einanti trečiadieni [rytoj j, kai 
bus laidojamos riaušių aukos.

Slaptame komunistų vadų mi
tinge buvo nutarta kritusių 
per keturias riaušių dienas ko
munistų kimus palaidoti vienoj

geg. 6. —

KAUNAS. — Pasikalbėjime, 
su spaudos atstovais burmistras 
p. Vileišis pareiškė:

—Tramvajų Kaunas turės. 
'Pikiuosi, kad statymo darbus 
galima bus pradėti jau šių me
tų gegužės mėnesio pabaigoj.

Spaudos atstovai pastebėjo p. 
burmistrui, kad ar tik ne per
daug optimizmo jo žodžiuose. 
Kad yra miesto centro namų, 
savininkai, kurie, žiūrėdami sa- 

l*vo interesų, per Ghodosą galės 
sukelti tokį triukšmą, kad ir 
geriausi sumanymai gali nie
kais nueiti ir lengviausios są
lygos gali būti atmestos?

Visas miestas tramvajaus 
įvedimu sudomintas, — sako Į).

. — Be to firma “A. ir 
G.,” su kuria deramasi, tikima
si, sutiks prieinamomis sąlygo

ta G.” firmaBERLYNAS, geg. 6. — Iš mis statyti.
Masselio praneša, kad darytas jau yra padariusi tinkamus pla- 
len eksperimentas su mažu nau
jo tipo dirižabliu visai nena- 
•vykęs. Užėjęs stiprus vejąs pa
gavo dirižablį ir sudaužė.

Iš
800

nūs. Ji pati statys ir finansuos. 
Medžiagos daugiausiai bus pa
imta iš Vokietijos. Per pusant
ros 'dvejus melus jau turėsi
me svarbiausias linijas: Botu- 
šč-Banemunė, t ’ikmergės plen
tas; toliau numatoma S l-abazio n, 
Parodos gatve Vytauto kalnan

milicininkų šaukiama prieš | ir k.
tekstilės streikininkus Per 10—15 metų miestas iš- 

---------- piiks tramvajų. Palūkanų nu
matoma 7—8 nuoš.

Kad galutinai susitartų, Kau
nan yra pakviesta firmos at- 

greitu laiku. Norima

DARBO LAUKO

TEHlERANAS, Persija, gc<j 
Politinio (; — Neoficialiai pranešimai sa 

' ko, kad per smarkius žemės' 
drebėjimus (jborasano apskri
ty, šiaurinėj Persijoj, buvo už
mušti du tūkstančiai žmonių.

Pranešimai sako, kad kele
tas miestelių buvo visai sunai
kinti, o Širvano ir Budžnurdo 
miestuose, arti Turkestano sie- 

praeitais metais bu-' nos> 700 trobų sugriauta. Že-

Maskviškis pranešimas sako, 
kad oficialiai Tomskis ne “iš
tremtas,” 1 
Į Tomską, 
rinėti ten 
ma.” € 

Panašiai
vo išsiųstas i Sibirą Badekas... m<-s supurtymai, atsikartodami 

die-

Sibire, “arčiau pati- 
darbininkų judėji-

 traukėsi per tris pastaras 
nas.

Tornadas padarė $100,-
000 žalos New

Hampshire
Bu
Įvy

I.IN, N. 11., geg. (i. 
tornadas, smarkios per 
audros lydimas, pade- 

apie $100,000 nuostolių 
bzinio blokas buvo be

Užėjęs 
kunijų 
rė čia 
Vienas
veik visai 'ugnies sunaikintas.

Pranešimai iš Aschabado, 
su Turkestane, sakė, kad 
kę smarkus žemės drebėjimai 
praeitą penktadienį didelės pra
gaišties padarė 'persų mieste
liuose palei Turkestano sieną, 
o paties Turkestano miestuose 
(buvo vienuolika žmonių užmuš
ti ir keturiasdešimt sužaloti.

B U ( jI I AI 1 ESTAS, B u m a n i j a, 
geg. 6. Karaliene Maria su 
dukterim Ileana šiandie grižo iš 
Ispanijos.

Socialdemokratų su fa
šistais muštynės 

Austrijoje

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

VIENA, Austrija, geg. 6. — 
Berndorfe, netoli nuo Vienos, 
praeitą naktį Įvyko neramumų, 
per kuriuos buvo sužaloti de
vyni socialdemokratai ir trys 
austrų fašistai.

Gaisras valstijos pami
šėlių ligoninėj

Galima laukti lietaus; nedi
deli temperatūros atmaina; sti
proki žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo ligoniams.
tarp IU) ir 54° P. > njy pavyko laimingai išvesti iš

šiandie saulė teka 5:39, lei- degančio trobesio. Gaisro ,pa- 
Mėnuo teka 1:55 daryti nuostoliai siekia apie 1 

milioną dolerių.

geg.MORRISTOWN, N. J., 
6. — Graystone apdegė 
Jersey valstijos ligoninė proto 

4 tūkstančiai ligo-

džiasi 7:54. 
ryto.

ELIZABETHTON, Ten n., 
geg. 6. Kadangi vietos Ame
rican Bcmberg ir American 
Gllanzstcff kompanijos buvo nu-/etevai 
tarusios kaip šiandie vėl atida Tdcnbąs baigti trumpiausiu lai- 
ryti savo tekstilės Įmones ir ]<tl 

| bandyti operuoti su streiklau- 
Ižių pagalba, streikininkai vakar 

no darbininkai šaukiami tre- masinį mitingą ir nuta- 
čiadienį 2 valandą po pietų pra- rė lvil.lai |aikvtjs įr žiūrėti, kad 

. nė vienas ratas kompanijų Įmo
nėse nepasisuktų.

sys komunistų * I įmonėms saugoti, valstijos, 
kauntės ir miesto adminislra- 

Berlyne spauda ir visuome- cijos rengjasi pastatyti 800 mi
nė betgi abejoja, kad vokiečių Ųeininkų, deputy šerifų ir 
daibininkai iš viso paklausytų cininkų.

: Didelis gaisras Tampi- komunistų atsišaukimų ir eitų. 
co mieste, Meksikoje Įstreikuoti.

 ; Tuo tarpu apsiaustas padėtis o 
. TAMPIOO, Meksika, geg. 6. į Weddingo Neu-koelno priemies-

— Gaisras čia sunaikino Hotel čiuose tebetęsiama. Nuo 9 va!. 
Mexieo ir tris kitus trobesius, vakaro iki 4 vai. ryto niekam

6. _ Pranešimai iš Guadalaja- i Nuostoliai siekia apie 500 tuk-: neleista, rodytis gatvėse, 
ros sakoj kad San Jacinto de la j kiančių pesų (apie $250,000). 
Barranca, Jalisco valstijoj, įvy- ■ Policija suėmė Apolinarą Ar- 
•kęs aštrus susikirtimas taip oUello, vieno sudegusių trobesių 
federalinės kariuomenės dalies 
ir maištininkų bandos. Kauty
nėse krito septyniolika maišti
ninkų ir septyni fedcraliniai ka
reiviai.

PEKINAS, Kinai, geg
1 elegramos iš Isinano piane- bendroj duobėj ir po to laido- 
ša, kad tautinės Kinų valdžios, (uves paversti milžiniška poli- 

ra- kariuomenė; pecenle iš japonų , (jne demonstracija. Buvo priim- 
atskirii kariuomenės kontrolę. 'Isinano Įa rezoliucija, kuria visi Berly-! 

'vietų, kur, kaip praneša, įvyko miestui, 
menkesnių peštynių.

Ateinantį sekmadienį Pary-!sario 5 dienos.
žiuje Įvyks antri rinkimai, ka- Tuo būdu japonai padarė jau 
dangi vakarykščiuose r.inkimuo- pirmą žingsni šantungo pro
se nė viena partija nelaimėjo di-1 vincijai evakuoti. Manoma, 
durnos. Išrinkti buvo T1 nacio- Į kad iki gegužes 27 dienos eva- 
nalistai, penki kartelistai ir pen-! kuavimas bus visai pabaigtas, 
ki komunistai. -----

kurį pastaroji laikė 
užėmus nuo praeitų metų, va

ideli visuotini streiką.
• i

i Abejoja, ar darbininkai paklau

nežiūrint, kurian galan jds 
išeitų, — tvirtai sako p. bur
mistras.

Vokietija siūlo Lietuvai 
panaikinti pasų vizas

Kautynėse Meksfkoj 
krito 24 vyrai

KAUNAS. Teko sužinoti, 
kad Vokietija siūlo Lietuvai pa- 

r poli- j naikinti Įvažiavimo pasų vizas, 
kaip tas jau yra Įgyvendinta 
tarp daugelio valstybių.

vaikai žuvo ugny, 
krosnelei sprogus

Visi kratos Olšausko

MEKSIKOS MIESTAS, geg-

Neramumai per vokie
čių monarchistų su

važiavimų
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

geg. 6. — 
kiečių naci 
įvyko rimtų neramumų. Du na
cionalistų “plieno šalmo” orga
nizacijos nariai buvo skaudžiai 
peiliais sužaloti, o šešiolika as
menų areštuoti.

“ IHi’cnašalmių” orga ruzaci jos 
įsu važiavimas savo politiniu 
programai) įdėjo punktą, ku
riuo reikalauja, kad Vokietijai 
butų grąžintas Daneiko karido- 
rius.

Per laikomą čia vo- 
ionalistų suvažiavimą

WASHINGTONAS, geg. 6.— 
Prezidentas Hoover žada savo 
prczidentaslimo (metais /aplan
kyti Kubą, Porto-Biką ir Pana
mą. i

-----------  J KAUNAS. — Kaž koks Vil- 
NEW CESTLE, Pa., geg. 0. helmas Olšauskas prašo “I)z.

Gazcbno krosnelei sprogus, Kow.” pranešti, lUd nei jis, nei 
čia trys vaikai sudegė, o jų mo- jo artimieji nieko bendro su 
tina ir dar vienas vaikas pave- suimtu pralotu Olšausku netu- 

Weddinge apie penkiasdešimt jingai apdegė. ri.
policininkų pakele maištą prieš 
savo viršininkus. Numetę sa
vo plieno šalmus ir padėję į ša-

APIPLĖŠĖ BANKĄ, BET VAI- lį rankines granatas, jie susi-' 
dėjo su komunistais. Netrukus 
tie policininkai buvo suimti.
Užgynė “raudonojo fronto ko

votojų sąjungą”
Prūsų kabinetas vakar nuta

rė likviduoti komunistų pusiau 
karišką organizaciją, vadina
mą “raudonojo frAnto kovoto
jų sąjunga,” kadangi vyriausy
bė įtaria ją kaip vyriausią tų 
kruvinų riaušių kalti n i n k ę. 
“Raudonojo ronto kovotojų” 
organizacija dabar likviduoja
ma tik Prūsų valstybėj, bet fe- 
dei-aline valdžia projektuoja už

daryti ją visoje Vokietijoje.

savininką, kaltinamą dėl padė 
gimo.

KUI $20 GRĄŽINO

yVASHINGTONAS, geg. 6.— 
Del Bay miestely, skersai Polo- 
mac upę nuo Washingtono, še
ši ginkluoti banditai puolė ban
ką ir paspruko su^ $2,000. Prieš 
užpuolimą į banką buvo atėjęs 
12 metų vaikas, atnešęs depo- 
zituoli $20. Banditai jam 
nigus sugrąžino.

AEROPLANO NELAIMĖ

pi-

DAVKNiPORT, Iowa, 6. 
— .Jų aeroplanui nukritus neto
li! nuo čia, lakūnas Chester 
Su t Borland užsimušė, o jo 
draugas Jack’Coin pavojingai 
užsigavo.

žemės drebėjimas
LOS ANGELES, CaL, geg. 6. 

— Vakar vakarą čia du kartu 
buvo jausti žemes supurtymai. 
Žalos, regis, nepadarė.

Policininkų maištas

Uraganas padarė daug 
žalos Vera Cruze

VIEBA GBUZ, Meksika, geg. 
6. —■ Siautęs uraganas, Vera 
Cruz valstijoj padarė materia
linės žalos apie 2’/o miliono pe
sų. Ypač nukentėjo plantacijos.

r
*

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Antradienis, geg. 7, 1929

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJ

(Buv. čikagiečio laiškas)

Ačiū už “Naujienas”, kurias 
gaunu po šešias kas šeštadienis. 
Skaitydamas jas, rodosi, kad gy
venu Chicagoj e. Jas žmonės 
myli, kam tik parodau, tai pa
sako: “kad kas man užrašytų, 
tai butų puikus žmogus”. Jumi 
amerikiečiai $8. reiškia, kaip 
mums 8 litai, bet 80 litų mums 
yra per daug mokėti. Nepagai
lėkite kelių dolerių, užrašykite 
savo giminėms “Naujienas”! 
Jie daugelis neišgali ir neturi 
jokio visai laikraščio. Jie žiu
ri ir laukia jūsų susimy Įėjimoj 
trokštantieji apšvietos iš kultū
ringos Amerikos.

Paklausimas
Aš nuo seniai jau galvoju apie1 

įsteigimą Dr. Basanavičiaus | 
knygyno Lietuvoje. Reikalas 
yra būtinas ir yra galimas be 
jokių kliūčių ir didelių išlaidų. |

Aš jau kalbėjau su Bartinin
kų valsčiaus viršaičiu p. Ži
linsku. Jis mano planui pilnai 
pritaria. Reik tik pradėti ii 
biskį kai kam padėti. Nėra min
ties, kad butų renkami pinigai 
ir kad kas jais pasinaudotų.

Mano nuomone, kad butų, su
organizuota Dr. Basanavičiaus 
Knygyno Draugija. Kad vieta 
butų Bartininkuose, nes Ožka
balių kaimas, kur Dr. Basana
vičius yra kilęs, visai arti Bar
tininkų, o čia bažnytkiemis, tai 
kas savaite galėtų gauti knygų 
pasiskaiymui. Programą surašy-

čia vėliau, jei jus, amerikiečiai 
pritarsite. Ką aš manau iš jus 
gauti? Aš tikiuose iš jus tik 
po vieną knygą su jūsų užrašu, 
kad dovanojate knygyhui. Re
dakcijos sutiks paaukoti po kny
gą, kitą, vot ir gali susidaryt 
koki 500 knygų.

Gal vietą gautume valsčiaus 
valdyboje dovanai pasidejimui 
knygų. Ant šėpos sumesime vi
si po litų, arba dolerį, tai ir 
bus knygynas. Knygynas galė
tų savo nariams uždėti nors po 
litą mokesniais ant menesio, ar g r
ant metų, už tai jie gaus skai- 
ty visas knygas ir kontroliuos 
knygyną. Bus galima surengt 
kokią pramogą knygyno nauda! 
pas' mus, ar pas jus ir tada pri
mirksime naujų gerų knygų.

Jei jus, ametikiečiai, sutiktu
mėte paremti šį mano planą, aš 
visą' savo darbą ir jėgas tam 
apšvietos reikalui paaukaučiau. 
Aš veikiai pradėčia darbuotis. 
Pakalbėčia su apskrities virši
ninku ir už keletos mėnesių jau 
paskelbtume, Dr. Basanavičiaus 
viešas knygynas jau kviečia Lie- 

į tuvos liaudį.
Redakcijos, veikėjai ir organi

zacijos, atsiliepkite. Rašykite 
per “Naujienas”, arba man laiš-

I kais: \
J. Jankauskas (Jankus)
Ožkabalių kaimas, Bartininkų 

valse., Vilkaviškio apskr., Lith- 
unnia.

KORESPONDENCIJOS

Herrin, III
Ledų audra

labai

MILTONAS

(Istorinis anekdotas)

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius išrodyą kaip naujas.

4612 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4501

Jokūbas II, kai jis dar 
pretendentu į Anglijos 
kartą aplankė garsųjį anglų po
etą Miltoną. Pasikalbėjime jis 
paklausė Miltoną, kurs buvo ak
las, ar jis savo aklumo nelaiko 
Dievo bausme už tai, kad jis ra
šė prieš Karolį I.

Aklasis poetas atsakė: “Jei 
Tamstos Didenybė vadini musų 
nelaimes Dievo rykšte, tai ką 
tamsta manai apie savo tėvo li
kimą? Aš nustojau tiktai akių, 
o jis galvos.”

buvo 
sostų,

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Gegužės 1 d. čia krito 
dideli ledai, kurie išdaužė lan
gus, pramušė stogu ir kai ku
rių namų sienų lentas net su
skaldė. Tapo sunaikintos dar
žovės. Dar nėra tikrų žinių 
kiek nuostoliu padaryta, bet 
manoma, kad jie bus pusėtinai 
dideli.

Be viso to, tapo sužeista po
ra žmonių, kurie reikėjo į 
goninę vežti.

—Joseph Gestau tas.

Baisus komunistų mitingas!

Kuomet pasirodė “Naujieno
se” keli aprašymai apie komu
nistus, tai komunistai tiek su- 
sinervavo, kad kai kurie jų pra
dėjo šokti švento Vito šokį.

Apkalbėti ir apginti savo po
zicijas, o kartu sužinoti, kas iš
duoda komunistų paslaptis apie 

! planus vesti naują biznį su Le
nino plaukais, buvo sušauktas 
specialis susirinkimas..

Susirinkimas buvo baisiai 
j triukšmingas. Kilbasninkas rė- 
■ kė labiausia: “Dominus vobis- 
icum! Dominus vobiscum!”, šau
kė jis, “vyrai komunistai, mes 
per mažai rėkėm, todėl bedieviai 
ir užpuolė mus“. O toliau jo 
kalbos turinys buvo daug-maž 
toks: kas, girdi, plauškia per 
“Naujienas” apie Lenino plau
kus ?

Kitas komunistas, ašaromis 
apsipylęs, ėmė aimanuoti, kad 
nežino ką daryti: neturi kur pa
dėti draugų Lenino ir Kapsuko 
paveikslus? “Pamyslikit”, šau
kė jis, “kuomet nuėjau į Aušros 

Lithuania, a Nation knygyną, tai paėmiau “Naujie
nas” ir žiuriu į draugo Lenino 

ir, draugai, tikėsite 
jus manim, ar ne, bet ar nepra*

Ii-

Amerikonas apie 
Lietuvą per Radio
Gegužės pabaigoj žada būti 

įdomios paskaitos apie Baltike 
Valstybes iš Baltimore Radio 
Stoties. Skaitys Pulk. Holly- 
day, buvusias 1920-1921 metais 
Militariniu Attache Lietuvoj ir 
Latvijoj bei Estonijoj. Šią va
sarą pulk. Hollyday vėl vyksta 
Lietuvon ir j kitas Baltike vals
tybes. Jis rinks medžiagą sa
vo knygai, kurią jis mano apie 
šias valstybei parašyti. Pargrį
žęs jis žada taipgi laikyti illius- 
truotas paskaitas apie Lietuvą.

Radio paskaita apie Lietuvą, 
antgalviu
Reborn”, bus gegužės 28 d 
nuo 3:15 ilgi 3:30 po piet I paveikslą, 
(Eastern Standard Time). K

Apie kitas Baltiko valstybes dės iš draugo Lenino akių aša- 
pulk. Hollyday skaitys sekan- 
čioj tvarkoj:

1. “Suomi—The Lakeland of 
the Finns”, tuo pačiu laiku, ge
gužės 9 d.

2. “Esthonia —( Finland’s 
younger brother”, gegužės 16

mel paėmęs “Keleivį” į rankas, 
tai draugo Kapsuko paveikslas 
sudrebėjęs ir pažaliavęs.

Kilo rimčiausios ir giliausios 
diskusijos, kur dėti Lenino ir 
Kapsuko paveikslus, nes esą vi
sokie buržujai sueina į Aušros 
knygyną ir juokus iš jų kre
čia. Pranešė toliau, kad ieško
jęs tinkamesnės vietos tiem 
paveikslams padėti. Buvęs net 
keliuose saliunuose,( bet niekur 
jų nepriimu. Prašęs, kad už ba
ro ant stiklo padėtų, kur visi 
galėtų matyti, ale buržujai vi
sur atsisakę duoti vietos.

Smarkių diskusijų šukele 
klausimas: kas taip neuvožnai 
pradėjęs rašyti “Naujienose” 
apie komunistus? Tuoj vienas 
komunistas padare patėmijimą, 
kad reikia laukti iki 13 dienos, 
nes No. 13 labai pavojingas, o 
per tų tryliką dienų visi ko
munistai, pamatę “Naujienas”, 
turi po tris kartus nusispiauti ir

<<

ros riedėti!”
Kitas komunistas tuojau pa

tvirtino pirmąjį. Jisai, teisybė, 
nematęs drgą Leninų verkiant, 
bet jis pastebėjęs ką kitą: kuo-

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas” •
Kaltina pačių “nervus”

Silpni nervai,” sako vienas New
Yorko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
vedimų, negu kas nors kitas.”

Nelik kad linksmą būdą padaro su- 
rugusiu ir nepakenčiamu, nervišku
mas yra didelė sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jūsų 
jaunystę ir jūsų spėkas ir sunaikina j 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro; 
tarp mėlinakės, žvalios mergaitės, ku-1 
rią jis apsivedė. Ne stebėtina, kad1 
vedpsio gyvenimas pasidaro nebepa- ■ 
kenčiamas.

Bet jus galite atsikratyti savo nėr- j 
viškunio — ir tai greitai — ir patapti 
ramia,, linksmia moterimi, kokia jusi 
buvote pirmiau. Paimk šaukštuką 
Tanlac prieš kiekvieną valgi ir prieš 
einant gulti, ir jeigu jie nepadarys 
iš jus naujos moteries — nepašalins 
iš jus nuovargio ir pakrikimo jaus-: 
mo — nueikit atgal ir atsiimkit savo 
pinigus.

Nueikit pas savo aptiekininką dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milionai žino-1 
nii.1 sugryžo ant kelio i jaunystę, 
sveikatą ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus toniko ir nėra prie- j 
žasties kodėl ir negalėtumėt dar šian
die pradėti atbudavoti nusidėvėjusias 
savo kūno audmenis ir atgaivinti visą 
shvo sistemą. ,

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Spevlalistae gydyme chroniškų ir nauji} H 
nj. Jei kiU negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas iA»xzamiįlavi
ntas atidengs jūsų tikri} ligą ir Jei aA apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino iAegzaralnavimo—kas Jums yr

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

St.

1 pc

Tėmykite
D^zAPDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
21 RE AL ĖST ATE: Turiu geni 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooseveit 85D0

DYKAI I
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. Wliite Lead.
Valspar Vamish geras iš lau
ko ir vidaus CA 
galionas ...............
S toginė popiera 3 pi v, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiled Linseetl....
Oil, galionas ............... UOU

Jf DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PR1STA1UM VISUR

susikeikt. Tada, sako, kalbus tos komunistai lauks bene pri- 
per tą tryliką dienų ištikimas sisapnuos, kuris iš jų yra palai- 
komunistas, tai tokiam prisisap- mintas.—Komisaras.
nuos, kas rašo “Naujienose” 
apie mus, t. y. komunistus. O 
jeigu ir tai nieko negelbės, tai 
reikėsią rinkti aukas ir pamal
das užpirkti Jehovai, kad rašan
čiam protą sumaišytų.

Kiti buvo davę įnešimą, kad 
dvyliktą nakties eiti į Aušros 
knygyną ir melstis prieš Lenino 
paveikslą, ir mažu jis prabils 
ir nurodys kaltininką arba kal
tininkus.

Susirinkimui baigiantis, kil
basninkas pareiškė, kad netru
kus tur būt gausime Lenino 
plaukų, ir tada tai jau bus Do
minus vobiscum.

Dabar per tryliką dienų vie-

Turėjo Prastu Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo 

z Miegoti
Ponia T. B. Bedd, Hatfield. Ark., gavo 

tiek daug pagclbos nuo vartojimo Nuga- 
Tone, kad ji rašo iMdirbinėtojama ir paaa- 
k.o kokias ji gavo gears pasekmes. “Tai 
yra geriausios gyduolės kokias kada liors 
aš vartojau," ji rašo: “Aš turėjau prastų 
sveikatų ir .negalėjau atlikti savo darbo. 
Aš neg’alAjatt naktimis miegoti, buvau nėr- 
vuota, aA negalėjau pakęsti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug geres
ni, aš naktimis gerai miegu. Man neuž
tenka žodžių užtektinai išgirti Nuga-Tone."

VirS miliono vyrų ir moterų surado di
džiausių pagelbų vartodami šias puikias gy
duoles. F aktiškai nei vienų gyduolių mar
kele nėra taip gerų nuo prasto apetito, menko vidurių virškinimo, ganų viduriuose. raugSjimo. skilvio. žarnų, kepenų trubelių, silpnų inkšti) ir )>us!Cs. phroniako užkietėjimo. svaigulio, praradimo svarumo ir 
stiprumo, prasto miego, silpnų nervų ir 
panašių nesmagumų. Jei jūsų sveikata yra 
menka, arba jus esat silpnas, jtjs turit 
tuojau bandyti Nuga-Tone. Jos yra par
duodamos pas visus gyduolių vertelgas. Jei 
Just) vertelga neturi Nuga-Tone stake, rei
kalaukit, kad jis užsakytų jums iš olsclio 
vaistinės.

Specialė Ekskursija

LIETUVĄ *
gURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių 

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

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

Žemos kainos!

Birželio 15
laivas

HOMERIC
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 kelionės reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugų.

WHITE STAR LINE
International Mercantite Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III-

Malevotojams ir Namų Savininkams

Operatorių

Paul Whiteman
Studios, Baltimore, Md. Tinka
mas darbo įkainavimas yra ma
lonus atlyginimas ir paskatini
mas prie tolimesnės darbuotės 
musų draugams.—L. A.

Galima bus jam

Geguži«>22d.,1929

1739 So. Halsted Street

JI
tu

-

Jei jus norite pagražinti savo namą iš 
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25%' aYit kiekvieno do
lerio.
Duodam viena butelį polish veltui prie 
kiekvieno orderio už doleri ar daugiau.

SAMUEL HELMAN PAINT STORE 
1421 S. Halsted St., • Tel. Canal 5063

CIESORIENES TRAGEDIJA

Meksikos ciesorienė šarlota 
buvo viena gražiausių ir žy
miausių pereito šimtmečio mo
teriškių. Belgijos karaliaus 
Leopoldo duktė, ji 17 metų am
žiaus ištekėjo 1857 m. už Aus
trijos ciesoriaus Prano-Juozo 
brolio Maksimiliano. Laimingai 
gyveno su vyru 7 metus, lankė 
abudu eilę įvairių kraštų. Bet 
1864 m. •Napoleono III kalbina
mas Maksimilianas sutinka bu-/ 
ti Meksikos ciesorium ir išvyks
ta į tą amžinų neramumų šalį. 
Ciesorius Maksimilianas buvo 
bejėgis ir negalėjo nugalėti savo 
priešo prezidento Zuareso. Kai 
padėjimas pasunkėjo ir Napo
leonas atšaukė iš Meksikos sa
vo kariuomenę, ciesorienė Šarlo
ta 1866 m. išvyko Europon mal
daut: Napoleono III nusiųsti
kariuomenę Meksikai nuraminti 
ir Maksimilianui išgelbėti. Bet 
Napoleonas atsisakė. Tuomet 
Šarlota kreipėsi j Romą bandyti 
sudaryti konkordatą su popie
žium, kad pritrauktų ciesoriaus 
pusėn dvasiški ją. Bet nesulau
kusi tų derybų rezultatų Šarlo
ta 1867 m. neteko proto ir tapo 

pilį netoli 
O ciesorių

3. “Latvia, the Land of the 
Letts”, gegužės 23 d.

Baltimorės Radio Stotis 
WBAL neprisilaiko “Dailyght 
Saving Time.” Jos požymiai: 
1060 K. C.—283 Meters 10 K. 
W.

Pulk. Hollyday yra žinomas ir 
senas Lietuvos draugas. Pa
klausykit, ką jis turi pasakyti! 
apie Lietuvą ir parašykit jam 
savo pastabų dėl jo paskaitos 
bei padėkas,
rašyti: Col. Worthington Holly- 
day, c/o Baltimore Broadcasting 
r 1 x « i • -n i 1

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENŲ
Šįvakar per Colu'mhia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
Šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamą šokių muziką 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėle OLD 
GOLD CIGARKTŲ . . . 
“nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs”. *

OLD GOLD
CJGARETAI

EKSKURSIJA
LIETUVON

nugabena į Bušų 
Briuseliio, Belgijoj 
Maksimilianą tais pat metais 
mdksikonų insurgentai suėmė ii 
sušaudė. Beprotė ciesorienė 
Šarlota to nežinojo* ir visą am
žių rašė laiškus ir siuntė te
legramas senai jau mirusiam

■ Napoleonui III, kad siųstų į 
Meksiką kariuomenę. 1927 m. 
Šarlota mirė sulaukusi amžiaus 
87 metų, iš kurių 60 metų pra
leido proto netekusi.

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

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

■ <
Didelis Reikalavimas

Užsidirbkit gerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vielai j 
trumpą laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.
Master Scwiug ()p**rating School 
JOS. 1*'. KASN1CKA, mokytojas 

190 N. Stale SI., 10 ąugštas 
kampas Lake St.



■
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i

Tarp Chicagos
aite

l

Lietuvių Į|
Prašomi paremti pa 
šaulio keliauninkus
Jau buvo atvejais ■ 

apie pa- 
Lieluvos, 
Babėnus.

Musų jauni keliauninkai, ap
leidę Chicagą, patrauks į San 
Fruncisco, o iš ten į Japoniją, 
Chiniją ir toliau.

Kelionė dar ilga. Ateity ji 
bus sunkesnė jiems, negu iki 
šiol lmvo» Lodei, jeigu kurie 
asme nys arba organizacijos ma
tytu reikalą paremti (o para
ma yra labai pageidaujama), 
lai aukas meldžiame siųsti šiuo 
adresu: Natanas Rubens, 1739 
S. Halsted St., Chicago, III., c-o 
Naujienos.

Keliauninkai pabus Chicago  j i 
dar dvi savaiti. Laikas greitai I 
bėga. Taigi, juo greičiau savo 
auka pasiųsite, tuo bus geriau. !

Paremkite jaunus keliaunin
kus! V. P.'

šaulio keliauninkus iš

iginan laite

nislovas Cibulskio i, o turėjo

[ Pači fic

lai 
atsilan- 

sudėjo $26

šiandie yra

Reikale badaujan 
čios Lietuvos

Lithunnian-American Cham- 
ber of Commerce susirinkime, 
kuris įvyko trečiadienio vakarą, 
gegužės 1 <1. 1929, pranešus na
riams apie svarbą aukauti ba
daujantiems Lietuvoj, tai ir 
nors nedidelis bi 
kiusiųjų, visvien 
Stambiausią auką

pasiunčiami 
šiaurės Lietuvai šelpti Centro 
Komitetui, Kaune, Lietuvoj.

Karlu yra siunčiama k dar 
$275, kurie buvo pirmiaus su
dėti, sudarant išsiųstų pinigų 
sumą, tris šimtus ir vieną dole
rį.

pagarba,

Aukos pasaulio ko 
liauninkams

infielder and outfielder. A n,v 
one inįerested call him at V ir
gi nia 0079. .
Marųuette Maroons 

A.B.
(26 score)

Klaidos pataisymas
Aprašyme Joniškiečių kliubo 

susirinkimo, liepusiame vaka- 
rikšlės dienos “Naujienose,’’ 
isiskvevb'"* nemaloni klaida: bu
vo pasakyta, kad naujas nares 
pp. V. Bružinskienę, O. Bra-

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins

kuris

and Atlantic Photo]

Sinclair, milionie- 
rius, kuris turės sėdėti kalėjime 
už senato tyrinėjimo komisijos 
paniekinimą.

The English Cohimn

Marquette Maroon 
Murmurs

Maroons Win First Game

Lašt Sunday the Marųuette 
Maroons baseball exponents of 
the Marųuette Club from Gr. 
260 of the S. L. A. got off to 
a whirlwind start by whitewash- 
ing the Bell’s A. C. from the 
North Side by a score of 26 to

Stang
Rusgis 
Royce 
Brown
Rozmin 
Schnukas
Trandell 
Macas 
Simonas

2B
P
3B
C F

5
I
5
2

5
2

2

2
0 
o

4
2

o 
o 
o 
o

Totais
Bells’ A.

Stanley 
John 
Stack 
Fra n k 
Wauer 
Pete

Sparry

Hank

CK

21

C. (0
A.B.

26 19 
score) 
R. II.

0

0

2
2
2

0 
o 
o 
o

0 
o

0

15155—Onai Bernotienei 
25076—Povilui Najeliui 
25077—Rožei Stankevičienei 
25070—Kajet. Stradomskiui. 
23575 Mikolui Milašiui 
15201 Marijonai Rimkienei 
15210—Uršulei Vinckas 
25072 Adelei Orantitei 
Ž3572 Vcr. Matukai.tienei 
15194—Onai Irnienei 
25074—Aleksandrui J. Gabriui 
15209—Elžbietai Minkienei 
15197—Vincentui Mukui 
25075—Agotai Stravinskiutei 
25080—Vaclovui Jaciunui 
15193—Juozui Stoniui 
15204—Aleks. Mandrijauskaitei 
25079—Juzei Tamulevičienei 
25081—Domicėlei Povilionienei 
15251—Antanui 
15223 Antanui 
15249 Antanui 
15253—Antanui
15256 Vladisl.
15257 Juozapui Sanioškai 
23580—Viktorui Anužaičiui 
25084—Juzefai Labokienei 
25086—Kotrinai Lekavičienei 
25085—Vladislovui Končiui

šiukšniui 
Petravičiui 
Jokubauskui 
Selintu) 
Prasčioniui

2
1

o
2

15269—Jonu i K ui vėl i u i
15274—Kazimierui Žutąutui 
15227 Leonorai Drižienei 

115218 Petrui Urbonavičiui
15229—Mari jonai Zičiuvienei 
15238—M i kol i nai Razminaitei 
15252—Barborai Nesteckienei 
15254 Tzabelai Barisienei 
15225 Bessie Straus 
15246—Juozui Cicėnui 
25082 Jonui Kergiu i 
15228—Andriui Aleknavičiui 
15237 Evai Pctrauskiutei 
15259—Onai Vilimienei 
15214—Ignacui Sidaravičiui 
15213—Veroni k ai Bakienei 
23586 Mar. Stapolionionei 

j 15276—Onai Lakytei 
115278—Aleks. Mikšienei
23581- Tamošiui Jokubauskui 
24848—Julijai Labuc 
25089—Annai Jurkutat 
15283—Juozui Niekui 
25092 Juliui Zaleckiui 
15291 Anelijai Kazickienei 
25093—Rozalijai Menienienei 
15282 Marijonai Gaisrienei 
23585—Vincentui Janialiunui 
25103 Juozui Kruglinskui

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerų 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Neleiskite rūgščiam skilviui, 
gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
'verta tai daryti, kuomet milie
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra atkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kieki rūgščių perviršio 

ir atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ka daryti sekama kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi-
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SPORTAS
Risis Požėla

0
O

Totai
A. C.

16 
0 0 

Marųuette Maroons:
1 16

2

PiANOS and fine furnitūra 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It deans 
es it polishes—with apeed 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

4
Two-base hits Rozmin, Schnu

kas, three-base hits Stang, Ma
cas, Royce, home runs Stang, j 
Brown, Schnukas; struck out i 
by Schnukas (12); by Hank (7).

’ AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eightecnth Bond & Mortgage Organization

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

Šiandien Ashland Boulevard 
Auditorijoj risis Karolis Požėla 
su George Mark. Be lo, vyriau
sioj poroj risis Jim Loudos, 
graikų čempionas, su pagarsė
jusiu italų ristiku Gino Gari
baldi. Kilos ristiku poros, bus 
irgi labai geros. O-@dar

V^Polish

Lietuvis chicag.ietis, 
prašo jo vardo neminėti, 
siuntė i “Naujienas“ auką pa
saulio keliauninkams iš Lietu
vos $20 ir kartu loki laiškelį: 

“Mano neturtas sulaiko ma
ne nuo ‘pasirodymo.’ Visgi, at
sižvelgiant į tų dviejų jaunų 
Lietuvos piliečių pasišventimą, 
juos reikia gerbti. Nepavydė
tinas jų garbės siekimas. Kuo
met iš niekur pagalbos jiem
dviem nebus, lai mano slapiai 
jiems įteikia menkutė auka $20 
(po $10 kiekvienam) reiškia 
užuojautos ir pagarbos.

“Apie šią mano auką meldžiu 0 at Gage Park.
Bihind the masterful twirling 

of Lefty Schoukas the Maroons 
laid down a barrage of base 
hits to all corners of the field 
vvhile Lefty waš striking out 
t\velve in the fivė innings 

|while he toil-ed. The first seven 
i batters to face him struck out 
I in order.

Probably the most notable 
feat goes to our little Niek 
Altrock. Alex (Loogan) Stang 
our new hard hjtting catcher 
slarted the second inning’s rum- 
pus by smacking a homer with 
three runners on the paths. In- 
cidentally he garnered the cash 
prize donated by President Gu
bas of 260 for the first home 
run of the season. Schnukas, 
Brown and C. Rusgis also hit 
homers at opportune moments.

We have secured several pro- 
mising players to replace those 
thal have left. Stang, Brown 
and Macas look likę corners. We 
also appreciate the past Services 
of those thal**'have passed on. 
Capt. Prancketis, Bruce Camp
bell, Pinaitis, Getchas, and Jur- 
gil all have found berths on 
other teams. Good-by^ fellows 
for players may come and play
ers may go būt the Maroons 
will carry on.

Just before the game started 
Anthony (Lefty) Schnukas was 
appointed to pilot the Maroons 
by President Gribas for the 
Corning year and it sure seems 
as though the boys are out to 
do things for him. Lefty could 
štili ūse another hard hitting

laikraštyje neminėti”...
Taręs gražių linkėjimų “Nau

jienų” redaktoriui aukautojas
IŠMOKĖTI PINIGAI

PerRoseland , Vilniaus Albumasširdingiausias ačiū!

Tai yra

Tai yra knygageriau 81

CHEESE

NAUJIENOS
tikrojo.

buvo J.
1739 S. Halsted St

TUBBY Are MisleadingSome Si

Jijs 
Dr.

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos ' 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

Ofiso ______ __ _
liomis 10' iki 1 vai. 
liais, 
yra prailgintos nuo 
karo.

Naujienas -
Pinigus gavo: 

15153—Jonui M. Soreikiyi 
25068—Ipolitui Pučkariui 
25069 Antanui Leavonaičiui

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu“ ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

25 METAI 
PAČIAME 

valandos: Kasdie
Seredonds ir

KRAFLPHEN1X 
CHEESE COMPANY

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

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

“Milk of Magnesia“
V. registruotas prekybos ženk-

Šiuomi tariu savo širdingiausi 
viešą ačiū Golden Star—Auksi
nes žvaigždes Pas. ir Pas. Kliu- 
bui už gausų manęs ir mano šei
mynos sušelpimą mano sunkioj 
ligoj. Kliubas manęs sušelpi- 
mui surengė vakarą ir visą va
karo pelną, $410, įteikė mano 
ilgos ligos suvargintai šeimynai, 
širdingiausia ačiuoju Kliubui už 
tokią gausią paramą, taipgi 
ačiuoju visai Kliubo valdybai ir 
visiems Kliubo nariams, kurie 
tiek daug ir taip nuoširdžiai 
dirbo to vakaro pasisekimui, o 
ir mane, ligonį, nuolatos aplan
ko. Ačiuoju ir p. K. Strumilai, 
kuris ir tame vakare laimėtą 
dovaną, $10, man įteikė.

Jei pasveiksiu — pasistengsiu 
kliubiečiams asmeniškai atside- 
kuoti ir savo darbu nors dali
nai atsilyginti. Jei to neteks 
sulaukti,—tai mano šeimyna vi
sados bus dėkinga kliubiečiams, 
ištiesusiems draugišką pagelbos 
ranką nelaimės laiku.

Dėkingas
Mykolas Valentą.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Jjelicious
ood

Vėliausi ir _______
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni- \ 
Akų. Nervų, Krau-1 
jo,. Odos, Inkstų, jįSSfiS 
Pūslės, Alapimosi ir 
visų Privatinių Li- KŽ'?® 
gų. Specialia gydy- t 
mas dėl vyrų, kn- 
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ros8 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad -—, .
pacientai bus gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. IA prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš- 
. laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidčliokit. bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn' St.

kertėj Monroo St., Crilly Building. Im
kit clevatoriij iki penkto augšto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

' ŠIAME 
NAME
10 iki 5. Nedė- 
po piet, Panedė- 

Subatomls valandos 
10 ryto iki 8 va-

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

Chicago, III
/

tein; a food for 
minorai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
'ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT

LISTERINE 
THR0AT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Ir Praiali- 
na Gerk
ite Parpi
mą. 8ka«- 

ir 
Kosėjimą.

£Maat by

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus,
Blakei, Muhch Ir

Kitus Vabalus
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niuose ir kontrabandos (šmugelio) keliu gabenamos į 
Lietuvą. Valdžia tas knygas atiminėdavo ir dažnai baus
davo žmones, pas kuriuos ji jas užtikdavo. Dar žiau
riau ji bausdavo užsieniuose spausdinamos literatūros 
gabentojas, knygnešius, ir jos platintojus.

Tuo budu keturios dešimtys spaudos uždraudimo me
tų buvo vis didėjančių valdžios represijų ir žmonių pa
sipriešinimo metai. Juos pažymėjo ilga spaudos kanki
nių litanija.

Rusijos carizmas, uždrausdamas spaudą, pasiekė 
rezultatų, diametrališkai priešingų tiems, kurių jisai lau
kė. Lietuviai, netekę teisės spausdinti savo raštus tomis 
raidėmis, prie kurių jie buvo nuo senų laikų pripratę, 
pasijuto esą skaudžiai skriaudžiami ir, užuot patapę ca
rizmo talkininkais, tolyn darėsi vis piktesni jo priešai. 
1883 m. pradėjo eiti Prūsuose pirmas visai Lietuvai ski
riamas laikraštis “Aušra”. Paskui atsirado “Varpas”,

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVĖS “Tėvynės Sargas”, “Darbininkų Balsas” ir t. t. Nelega-
lė, užsieniuose spausdinama, ir slaptai Lietuvoje plati-

Šiandie sukanka lygiai 25 metai nuo tos dienos, kai 
Rusijos vyriausybė sugrąžino lietuviams teisę spausdin
ti knygas ir laikraščius lotynų raidėmis. Ta teisė buvo 
panaikinta tuoj po vadinamojo “lenkmečio” (paskutinio 
Lenkijos ir dalinai Lietuvos sukilimo prieš Rusiją), bū
tent, 1865 m.

Valdininkai, kurie tiesioginiai atliko šitą juodą dar
bą, buvo sukilimo malšintojas Muravjev (“Muravjevas 
Korikas”), Vilniaus general-gubernatorius Kaufman ir 
vidaus reikalų ministeris Valuev. 1866 m. ministerio 
patvarkymą patvirtino ir caras.

Uždrausdama lietuviams vartoti lotynų raides, Ru
sijos cariškoji valdžia turėjo du tikslu: atskirti lietuvius 
nuo lenkų, kurie savo raštams naudojasi lotynų raidė
mis, ir surusinti lietuvius. Vietoje lotynų raidžių, Rusi
jos valdžia pasiryžo lietuviams įbrukti rusišką alfabetą, 
t. y. vadinamą “graždanką”, kuri, kaip žinoma, yra pa
daryta iš pakeistų graikiškų raidžių su lotyniškų raidžių 
priemaiša.

Lenkijos sukilimas nepavyko ne tiek dėl to, kad Ru
sija turėjo didelę armiją, kiek dėl to, kad Lenkijos ba
jorija nenorėjo daryti jokių nusileidimų ūkininkams ir 
darbo žmonėms miestuose. Lenkų šlėkta labiau gal bi
jojo savo žmonių, negu carizmo. Apie’ suteikimų platės- 
nių teisių žmonėms ji nenorėjo nė kalbėti. Už ką tad 
turėjo žmonės guldyti savo galvas kovoje prieš rusus: 
ar už tai tiktai, kad valdžią Lenkijoje pasiimtų į savo 
rankas tie patys ponai, kurie lupo baudžiauninkams kai
lius savo dvaruose?

Lenkijos ir Lietuvos liaudis, kuri sukilimo pradžio
je tikėjo gauti laisvę, greitai ėmė atšalti linki sukilimo 
vadų, kuomet ji pamatė, kad ponų “patriotizmas” nesie
kia toliaus pačių jų naudos. Kilus kai kur ūkininkų ir 
miestiečių neramumams prieš dvarponius, sukilėlių ly
deriai nusigando, kad iš sukilimo gali kilti revoliucija 
panaši į tą, kokia buvo 18-to šimtmečio gale Francijoje, 
kur ūkininkai baudžiauninkai degino ponų dvarus, už-1 
mušinėjo dvarų savininkus ir per trumpą laiką sunaiki-| 
no visą bajorų luomo galybę.

Šitie socialiai priešingumai Lenkijos (ir Lietuvos) 
visuomenėje pakirto 1863 m. sukilimo jėgas, ir Rusijos 
carizmas laimėjo pergalę. Numalšinus sukilimą, Rusijos 
valdžia stengėsi ir toliaus išnaudoti tuos priešingumus 
savo politikai, ir tai buvo pagrindas, iš kurio išdygo su
manymas surusinti lietuvių spaudą, o po to surusinti ir 
lietuvių tautą.

Tą mintį, kad uždrausti lietuviams vartoti lotyniš
kas raides, sako, padavė “Muravjevui Korikui” pirmiau
sia vienas lietuvis Mikuckis. Jisai patarė tam žiauriam 
caro tarnui kovoje su lenkais panaudoti lietuvius ir nu
rodė, kad lietuvių tauta susideda beveik išimtinai iš 
prastų “mužikų”, kadangi kone visi lietuvių bajorai ir

narna spauda ėmė vis labiau pasklisti liaudyje, ir todėl 
į nelegalj, “priešvalstybinį” kelią buvo priversti stoti ir 
tie Lietuvos visuomenės elementai, kurie caro despotiz
mui esmėje nebuvo priešingi, pavyzdžiui, Lietuvos kuni
gai, kurie per valdiškas šventes giedodavo bažnyčiose 
mišias už caro sveikatą.

Spaudos uždraudimas revoliucionizavo vigą Lietuvą, 
todėl šiandie kiekvienam yra aišku, kad Rusijos valdžia 
turėjo anksčiau ar vėliau tą savo idiotišką patvarkymą 
atšaukti. Jeigu ji laukė kone iki pat pirmosios Rusijos 
revoliucijos pradžios, tai iš to galima tiktai spręsti, kaip 
žioplas buvo tas despotizmas, kuris Lietuvą valdė!

Caro ministeriai galų gale susiprato, kad Lietuvos 
žmonių mintis jie galės daug lengviau kontroliuoti, jei
gu bus leista spausdinti knygas ir laikraščius Lietuvoje, 
bet tie spausdiniai bus padėti po cenzorių priežiūra. Tai
gi 1904 m. gegužės m. 7 d. spaudos uždraudimas buvo 
panaikintas, ir Lietuva per kelioliką metų, gyvendama 
dar vis po Rusijos valdžia, turėjo legalę spaudą ir spau
dos cenzūrą. Ši kombinacija pasirodė naudingesnė Rusi- 
jis despotams, kadangi ištikimieji carizmui gaivalai da
bar galėjo viešai carizmą ginti ir nebuvo verčiami užsi
imti literatūros kontrabanda. 1905 m. revoliucijoje ta
tai davė jau ir apčiuopiamų vaisių: Lietuvos klerikalai 
šoko i talką caro valdžiai ir per savo spaudą, bažnyčio
se ir paskui, Valstybės Durnoje kovojo prieš tuos, kurie 
stengėsi carizmo jungą nuversti. '

Tie cejizuruojamos spaudos metai buvo, be to, ir 
gera prirengiamoji mokykla Lietuvos atžagareiviams, 
nes kai Lietuva po didžiojo karo pasidarė nepriklauso
ma, tai klerikalai, kuriems pasisekė paimti valdžią į sa
vo rankas, ir Lietuvoje tuojaus įvedė tokią pat tvarką 
spaudai, kaip buvo tuoj spaudą atgavus, t. y. cenzūrą. 
Ją paskui atnaujino ir dar paaštrino tautininkai, pate
kusieji į valdžią po gruodžio perversmo.

Taigi už 25 metų po spaudos atgavimo Lietuva da 
ir šiandie laisvos spaudos neturi. Lietuviškai jau galima 
Lietuvoje rašyt ir spausdint, bet tiktai tą, ką perleidžia 
per savo koštuvį valdžios pašto ty tie j i tam tikri “ange
lai sargai”. Laisva lietuvių spauda, kaip “Aušros” lai
kais, taip ir dabar tebėra ne Lietuvoje, bet tik užsieniuo
se. Laisvas, cenzorių nevaržomas lietuviškas spausdin
tas žodis šiandie yra įsigalėjęs daugiausia Amerikoje. 
Musų laikraščiai, kad ir toli-gražu nėra tobuli, bet pa
sako tą, ką žmonės mano ir jaučia, ir šituo atžvilgiu mes, 
gyvenantys už tūkstančių mylių nuo savo gimtojo kraš
to, esame laimingesni už musų brolius ir seseris Lietu
voje.

Bet reikia neabejoti, kad ir Lietuvoje spaudos lais
vė bus iškovota. Praėjus 25 metams nuo spaudos atga
vimo, Lietuvos liaudis ilgai nepakęs, kad jos laikraščius 
slėgtų atgabenta iš carizmo gadynės cenzūra!

Kiek spausdino “Vilniaus 
žinią”?

Pirmojo “Vilniaus žinių” 
dienraščio No. spausdino, rodos, 
apie 20,000 ekz. ir siuntė, kur 
tik kokį adresą kas turėjo. Pas
kui toliau nusistovėjo prenume
rata ir atskirų No. No. parda
vimas. Prenumeratorių buvo 
apie 7,000. Pačiame Vilniuje 
prenumeratorių buvo be galo 
maža — vos 65. Kita tiek iš
parduodavo pavieniais No. No. 
Pavieniais No. No. pardavimui 
siųsdavo j didesnius miestus — 
Šiaulius, Rygą, Kauną ir t. t. 
Neparduotus pasiimdavo atgal. 
Kartą girdėjau smarkiai bėda- 
>vojant Joną Siabą už netikusį 
grąžinimą neparduotų No. No. 
Jis man keletą No. No. parodė. 
Tai ištikro šlykštu buvo žiūrė
ti: sutepti, subiaurioti, apdras
kyti, prašvinkę — fe! — pasa
kiau.

Del dienraščio korektos kurio
zų daug įvykdavo, nesusiprati
mų. Atvykus korektas taisyti 
Antanui Rucevičiui, mane iš 
spaustuvės pašalino. Bet ant 
rytojaus, dar baisesnių korek
tūros “stebuklų” pasirodžius 
dienraščio puslapiuose, visa re

dakcija, administracija ir spaus
tuve priėjo išvados, kad “prie 
dabartinių aplinkybių reikalinga 
2 korektoriai”, ir mane vėl pa
kvietė. Ilgoką laiką abudu su 
A. Rucevičium klaidas taisėva, 
kol jis išėjo į naujai susikuru- 
sią redakciją, iš Tilžės perkelto 
“Varpo bei Ūkininko”, pavadin
to tiesiog “Ūkininku”, kuris ir 
dabar iš “Varpo” spaustuvės 
Kaune eina. Petras Vileišis kas
dien atvykdavo į spaustuvę ir 
prieš pat dienraščio laužymą 
pats visą medžiagą peržiūrėda
vo, kai ką išbraukdavo, kai ką 
pataisydavo, prierašą pridėda
vo. Ant kiekvienos peržiūrėtos 
skilties statydavo savo gran
dioziškus inicialus P. V., tai 
reiškė — galima dėti į laikraštį 
(laužti į puslapius) ir spausdin
ti. Tokiomis pat skiltimis, po 
pirmos korektos, 2-se ekzemp- 
lioriuose visą dienraščio medžia
gą siųsdavo cenzoriui, kuriuo 
tuomet buvo maskolių pastaty
tas tūlas Itomlinskis (rodos, 
mokytojas ar mokyklų inspekto
rius). Jis taipgi nemažai išbrau
kydavo žodžių, sakinių ir net 
ištisų straipsnių; spaustuvės 
metrampažur (Rabčenko) tek- 

. L

davo labai ilgai keiksnojant 
znagutyti, kad išbrauktąsias ei
lutes bei žodžius iš skilčių iš
imdavo. Ant rytojaus reikdavo 
nešti cenzūrai patikrinti dien
raštį ir jo pasirašytas korektas, 
sulyginimui, ar viskas išmesta, 
ką jis išbraukė. Tada duodavo 
su savo parašu raštelį, kuriame 
būdavo pasakyta, kad spausdi- 
nys leidžiama platinti.

(Bus daugiau)

Ju—Leninas
Sovietų cenzoriui atnešta per

žiūrėjimui “Populiarią astrono
miją liaudžiai”. Kitą dieną nuo 
cenzoriaus gauna telefonogra
mą :

Leidinį konfiskuoti. Naujoje 
laidoje planeta, Jupiteris, turi 
būti perkrikštyta į “Ju—Leni
ną”. €>

Geni akiniai
Teta, ar jūsų akiniai gerai 

padidina?
—Taip, o kam klausi?
—Noriu prašyti juos nusiim

ti, kai pjausite man pyrago.

Jokia “Piktų Pakuždu Kampanija
negali atsilaikyt prieš šviesą šios teisybės: Lūcky Strikes yra paga
minti iš puikių-puikiausių tabakų—tabakų derliaus Smetonos. Vien tik 
Lucky Strikes jnra apkepinti, nes apkepinimas yra slaptas procesas. 
20.679 daktarai aiškiai pažymi, jog apkepinimas prašalina nešvaru
mus. Apart to, jis prisideda prie kvapumo ir pašalina gerklės erzinimą. 
Todėl, nesibijodami prieštaravimo, mes galime teisingai pasakyti:

m

I 
■

$

“Joks ei garėtas, nepaisant kainos, nėra tiek geras, kaip 
Luckies, vis tiek ar jis būtų pagamintas American Tobacco

(JPAS1RAŠO)

kunigai buvo priėmę lenkų kalbą. Neapkęsdama savo 
išnaudotojų, Lietuvos liaudis, girdi, greitai pasiduos ru
sų įtakai, jeigu tiktai’ bus užkirstas kelias lenkų litera
tūrai į Lietuvą. O tikriausias būdas, kad lenkų literatū
ra nepasiektų Lietuvos žmonių, tai — atpratinti lietu
vius nuo skaitymo raštų, atspausdintų lotyniškomis rai
dėmis, verčiant lietuvius leisti savo spausdinius rusišku 
šriftu.

Mikuckis įgijo musų istorijoje “išgamos” vardą, ir 
reikia pripažinti, kad jo patarimas Muravjevui buvo že
mos rūšies darbas. Jisai norėjo padaryti lietuvių tautą 
cariško despotizmo talkininku kovoje prieš kitą tautą. 
Bet ar jisai taip pat norėjo ir to, kad lietuviai, pripratę 
prie “graždankos”, imtų virsti rusais, sunku pasakyt. 
Tenka pažymėt, kad daug vėliau kai kurie Lietuvos in
teligentai, neapkęsdami lenkų, irgi siūlė Rusijos valdžiai 
sudaryt “bendrą frontą” su lietuvių tauta prieš lenkus. 
Jie tikėjosi, kad šito bendradarbiavimo kaina lietuviai 
atgaus spaudos laisvę, kuri Mikuckio patarimu buvo 
pražudyta. Šitoje pakraipoje “darbavosi” net ir Dr. J. 
Šliupas, kuris tuo tikslu važinėjo pas Varšuvos general
gubernatorių, ir, kaip neperseniai jisai teisinosi Lietu
vos spaudoje, jisai tai daręs su kitų lietuvių inteligentų, 
gerų patriotų, žinia ir sutikimu.

Taigi beveik per 40 metų Lietuvoje nebuvo galima 
spausdinti jokio lietuviško rašto lotyniškomis raidėmis. 
Net nekalčiausio turinio knygos — maldaknygės, kalen
doriai, elenientoriai — turėjo būt spausdinamos užsie-

PETRAS VILEIŠIS - PIRMOJO LIETUVOS 
DIENRAŠČIO LEIDĖJAS

(Spaudos atgavimo sukaktuvių proga)

Kasto Stiklinus atsiminimai
(Tęsinys)

Darbas toliau eina
Redakcijoje žmonių buvo ne

maža, bet korektūros, kaip pa- 
škudniausio cdarbo, matyt, nū 
vienas nenorėjo taisyti. Ir koks 
gi taisymas, kad beveik nū vie
no žodžio nebūdavo teisingai Su
rinkta. Vienas mėgino taisyti, 
kitas, trečias visiems atsibo
do.

- Korektoriaus neturim! — 
sako man kartą Pranas Klimai- 
tis. — Pamėgink, pasimokinsi, 
turėsi darbo ir duonos kąsnį.

Antrą sykį sakyt nereikėjo. 
Tuoj pradėjau skaityti ir taisy
ti spaustuvėje “Vilniaus Žinių” 
korektūrų skiltis ir raudonu ra-' 
šąlu žymėti klaidingai pastaty-; 
tas raides. Radęs mane spaus- i 
tuvėje besidarbuojant, Petras 
Vileišis tuoj paliepė iš rudakei-Į

jos kasos 50 rublių išduoti. Ga
vęs pinigų nusipirkau rubus, 
batus, pasirodžiau...

Mokėmės kai bos
Sekmadieniais, būdavo pamo-j 

kos. Susirinkdavo “Vilniaus 
Žinių’’ redakcijon visas redakci
jos personalas. Jonas Jablons
kis paimdavo kokį nors straips
nį, skaitydavo ir skaitydamas 
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nagrinėdavo atskirus žodžius ir 
sakinius, nurodinėdavo kaip ra
šoma ir kaip reikėtų, arba kaip 
nereikėtų rašyti. Čia man buvo 
tikra “akademija”. Nors jau 251 
metai praėjo, visko Į pergyven-Į 
ta, daug ko į galvą atėjo ir iš-1 
dulkėjo, bet tų Jono Jablonskio 
lietuvių kalbos pamokų nė aguo
nos grūdo neužmiršau. Atsime
nu kaip šiandien jo žodžius, po
sakius, gestus,. net veido mimi-* 
ką.

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno vandenyno iki 

kito, per N. B. C. radio tinklą.

,! Prezidentas, *
The American Tobacco Comp.iny, Ine

LUCKVi 
iSTfUKį

© 1929.
The American Tobacco Co., Manufacturers

STRIKI)
\ “IT’S TOASTED

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

•It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo -».• ,
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Antradienis, geg. 7, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

U I 41Ik A A Kežli i C1)icagą ir išvežti iš jos. ■\ MH ■ ll w ■iWH PEh'ktriniai lokomotyvai suma- VIII durnus Chicagoj. Del įneš-
u to biliaus praktiškumo ir ne-

praktiškuino specialė legislatu- 
ros komisija klauso ekspertų 
nuomones šiuo laiku. Geležin
kelių kompanijų atstovas parei
škė griežto priešingumo biliui.

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

ŽINIOS
Miesto taryba ir mados

Miesto taryba, sakoma, keti
nanti ateinančiam maudymosi 
sezonui nusakyti, kokius kostu- 
mus turės dėvėti sušilusieji pa
ežerių “kostumeriai”. Davat
kos, matote, susirūpino iš anks
to, kad perdaug “griešno” kū
no saulės spinduliai “nebučiuo
tų” vasaros laiku. Jos todėl spi
ria miesto tėtušius pasakyti, ko
kie maudymosi kostiumai skai
tomi bus “padoriais”.

Groserninky suva
žiavimas

,igs groccrninkų 
Amerikoj trijų 

laikomi Con- 
Susivienijimo

Grimes pareiš- 
kad visų gra
sioj Šaly sie-

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą* padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars II. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks gegu
žes 7 d., 8 vai. vak., Mark White 
Sųuare Parko svet., ant 29 St. ir 
So. Halsted St. Visiems nariams 
pranešam, \ kad kliubo pirmininkas 
K. Laucius ir protokolų rašt. A. Za- 
lagėnes išvažiuoja Lietuvon gegužės 
18 dien$. Malonėkite visi atsilan
kyti, nes turim laikinai išrinkti 
naujus ir svarbius reikalus aptarti 
dėl Kliubo

Bridgeportr — Draugystė Palai
mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
gegužės 8 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių auditorijos svet., 3133 S. Hals
ted St. — Valdyba-

labo. Kviečia Valdyba

226 kuopa laikys savo 
susirinkimą antradieny, 

Schoenhoffen svetainėje, 
kainp. Milwaukee ir Ashland avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Nariai 
vra/ prašomi nesivčluoti.
’ J — Valdyba.

S. L. 
mėnesini 
geg. 7,

Susirinkimas Greater. Pulliuan 
Lithuanian Better Govertnment 
Kliubo įvyks šiandie, geg. 7 d., 8 
vai., Strumilo svetainėj, 158 E. 107 
St. Visi nariai ateikite ir priduo- 
kite neparduotus tikietus ir pinigus, 
už parduotus tikietus dėl kliubo 
draugiško vakaro, kuris įvyks gegu
žės 12 d.

— Adv. J. P. Waitches,

Liętuviai Gydytojai
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. 111. 
-------0-------

Įvairus Gydytojai

GYDO

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

• nas žaizdas, ligas rectal

pirm.

prakti-
7 d., 8

33 ir

Graboriai

Lietuva Benas generališka 
ka įvyks utarninke, gegužės 
v. v., p. P. Woodman svet., 
Lime St. Visi muzikantai bukite 
laiku, nes turini prisirengti busen- 
čiam koncertui, kuris įvyks geg. 10, 
Šv. Jurgio svet.,

— Ed. Grušas, sekr.

—O—— 
Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5918 

DR. A. J. BERTASH 
3464 Soith Halsted Street 

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

Rez. 8201 South Wallace Street x -------

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 4139

Turi apšildyti namds 
iki birželio 1 d.

Dr.Sveikatos komisionierius, 
Arnold Kegel, išleido perspėji
mą namų savininkams, kad jie 
privalo duoti šilumą rendaunin- 
kains iki 1 dienos birželio. To
kios esančios miesto taisykles.

susivienijimo 
dienų posėdžiai, 
gress viešbuty, 
prezidentas J. F. 
kė taupė kitako, 
cerių apyvarta
kianti $16,000,000,000 metuose; 
kad grocernių (krautuvių) esa
ma apie 1,300,000; kad jos sam
dančios 7,000,000 žmonių ir 
kad nuo šios pramonės priklau
so 30,000,000 žmonių gyveni
mas. Girdi plačioji 
nežino, kad šiuo 
įtemptos imtynės 
k 1 a 11 s om ų .grocernių 
mų

PRANEŠIMAI
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chain Stores.”

politikierių
Grand džiurė Įtarė 15 politi

kierių dėl eikvojimo Sanitary 
Distrikto fondų. Kiekvienas į- 
tartųjų turėjo užsistatyti po 
$10,000 kaucijos, idant nereikė
tų sėdėti kalėjime

visuomenė 
laiku eina 
tarp nepri- 
ir vadina-

Laiškai Kašte
Eu-Šie laiškai yra atėję iš 

rųpos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina j vyriausįjį f)aštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur

iki teismo, padėta iškaba “Advertised Win- 
larpe kita ko, įtartieji yra kai- ‘dovy” lobej nuo Adams gat- 
tinami eikvojimu distrikto pini- v§s>. pasakant laiško NUME- 
gų, naudojimu tų pinigų kito- pų, ]<aip kad šiame sąraše pa- 
kiems tikslams, negu tie, ku- žymėta. Laiškus paštas laike 
riems jie buvo skiriami. tam tikrą laiką, o paskui su-

I naikina.
Padidintas kiekis chlo

rines vandeny oot
----------- ! 902

Delei vėjuoto oro, sumaišiu- 909 
šio vandenį Michigan ežere, kie-^TH 
kis chlorino, dedamo vandenin, 914 
kurį naudoja Chicagos gyvento- 916 

922 
925 
926 
932

jai, padidintas 25 nuošimčiais. 
Sakoma, kad neužilgo vanduo 
aprims ir kiekis chlorino bus 
sumažintas iki tiek, kiek jo pa
prastai naudojama.

Pašto pajamos padidėjo
Chicagos pašto viršininko, p. 

Luedcr, raportas rodo, kad ba-i 
landžio menesį pašto pajamos Į 
buvusios $5,076,096.98. Tų pa
tį mėnesį 1928 metais jos bu-! 
vusios $4,7 11,903.7-1. Šiemet 
kalbamą mėnesi pajamos padi
dėjusios $331,193.24.

917
JMK

Anklis brauk 
Baris Ona 
Ceperunei John 
Chesiuil Charles V. 
Gerlaucus Adolf 
Grigonis Juozapas 
Kainynu Kari 
Kle viii kas P. 2 
iMaekus Mrs. Ona 
Meironis Kazimieras 
iMurgas Mate,j 
Petraitis 1). 
Petraitis M. 
Kudmini Gergis 
Budvtei Elenai 
šeštokas Krank J. 
Skardenu Antanu 
Slianlaus Kazimieras 
Trai-nite JulioA 
Zombiui Petrui

Mėgino nusižudyti
Pranešimas

Amerikos piliečiai, kurie ren- 
Anna iMallek, 17 melų, 716 gįaĮ^s važiuoti Lietuvon su 

N. Ilarding Avė., prarijo nuodų.I Naujienu Ekskursija, malonė- 
•li mėgino nusižudyti lodei, kad|kite atsilankyti į Naujienų ofi- 
jes motina barusi jų už tai, j s]jl gegužės 7 d., 11 vai. ryte, lai 
kad mergina nededanti pastan- mes pagclbėsimc priduoti apli- 
XU išlaikyti darbų. kacijas dėl pasporto.

Amerikos paspirtas kainuoja 
$10. Prie aplikacijos reikia 
priduoti du mažus paveikslėlius 
speciališkai padarytus dėl pas-

Juodveidis legislaturos narys, perlo. Naujienos.
Dany B. Gailies, įnešė Illinois 
valstijos 1-egislaluron Dilių, ku- 
ris reikalingas, idant geleži n*k e- (f/~)
lių kompanijos įtaisytų elektri- 
n.ius (lokomotyvus traukiniams “

Gelžkeliai priešingi 
biliui

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisą 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-į 
liuosuoti. Vėliaus gal visai

BRONISLOVAS
Persiskyrė su 

gegužės 5 diena, 
vak., 1920 m. 
amžiaus, 
1916 m., 
Šv.

Burnside. 63 kp. S. L. A. per? 
mainė susirinkimus iš pirmo ketVir-i 
tadienio į pirmą utarninką. Se
kantis susirinkimas bus geg. 7 d., 
|7 vai. vak., Tuley Park svet., 90th 
St. ir St. Luvvrence Avė. Nariai 
neužmirškite ateiti.

P. Pivorunas, sekr.

Pilna Fizine
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe-

Tegul 
jums; 
NESE 
teitus .40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

FRANCIŠKUS 
TAMAŠAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 6 dieną, 8:20 vai. ry
to, 1929 m., sulaukęs1 42 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Kairiu parapijos, Zadziunu kai
me. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
Amerikoje broli Kasparą ir 
broliene Tamašauskienę, dėdę 
Kazimierą Laucių ir ciocią 
Magdaleną. Lietuvoje seną 
motinėlę ir broli Aleksandra 
Tamašauską. Kūnas pašarvotas 
randasi' Lulevičiaus koplyčioj, 
3103 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks pėtnyČioj, 
geg. 10 d.. 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Ta- 
mašauskio gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motinėlė, Brolis, Broliene, 
Dede, Cioce ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. LuleviČius, Telefonas 
Victory 1115.

Laidotuvėmis velionio Pran
ciškaus rūpinasi brolis Kaspa
ras.

ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

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

PETR AITIS 
šiuo pasauliu 

5 valanda 
sulaukęs 13 x m.

gimęs kovo 30 d., 
Cicero, III. Lanke 

Antano parapijos niokyk- 
Paliko dideliame nuliūdi

me motina Valerija po tėvais 
Svetikaitė, tėvą Pranciškų, 
broli Stanislova 10 m. ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1120 S. 50th Ct.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
geg. 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i. šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Pet
raitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliudy liekame,
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards

ANTANAS S1MAŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 dieną, 7:30 valanda 
vak., 1929 m., sulaukės 44 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Žvingių parap., Lapka- 
siu kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metų. Paliko dideliame 
nuliudime (lukteri Domicėlė, 
žentą Antanų Rudminą, broli 
Aleksandrą, dvi pusseseres 
Rozalija ir Emilija ir gimines, 
o Lietuvoj moterį Barborą, 
dvi dukteris Oną ir Barbora, 
sūnų Antaną ir seserį Veroni
ką . Kurias pašarvotas randa
si 7118 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gegužės 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j 
čiausios 
kurioje atsibus gedulingos pa 
maldos 
ten bus nulydėtas^ į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Sirna- 
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuve.se ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę • liekame,
Duktė, Žentas, Brolis, 
Pusserė.s ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius EudeilJu, Tel. Yard.

Gimimo Paneles šven- 
parapijos bažnyčių,

už velionio siela, o iš

Muši patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia** 
nie reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad na* 
turime išlaidą užlak 
kymui skydą.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis rraborius 
ir halsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi- 
šokiem* reikalam*. 
DAoderniika koplyčia 

veltui.
3113 S. Halsted SL, 

Chicago, III.
Tai, Victory 1115

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuves)

- O------- 
Phone Canal 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 6646 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

• VALANDOS)
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL

S 
co.

P. B. Hadley lac. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balaamuotojas
Z314 W. 23rd PI.

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

J. F. RADZIUS
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:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas >— 
Mandagus — 

J| Geresnis ir Pi* 
WMF'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 Avenno 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. BĮ v d. 320)

Lietuves Akušeres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip
1 praktikuoja ant 

Halsted St.
Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MRS. A J AR (J SH-K A USHILLAS 
K U S E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hcmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatmeM ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari* 
mai dovanai.

"7-   -------------------------------- -------  ' " ■ — - ■   <

UniversaI Restaurant
Musų vii* t i e n i a i, 
dešros ir tonus t ai ... 
primena mamvtSv L -,Ą

valgius •ęAž

A. A. NORKUS. «av |Pz ?(■
| 750 West

' 31st SL

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

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

Phone Midway 2880

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakarą

A. MONTVID, M. D.
209 
St. 
vak.

!<<■«. tel. Van Buren

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 2OG 1579 MlKvaukce Avė.
Tel. Brun8wlck 0024

Valandos: panedčliais, scredSmis. Ir pėtny* 
čiomis 2—I) vak.. Ncdčlioj pairai sutarimą.

Auburn Purk lIoHpitul. 451 W. 78th PI.Tel. Radcllffe J OOO 
Utarninkais, ko t vergai h ir subatoml.

11 v. ryto iki I) v. vak.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vatl. 2------4 t>o T>i0t. ir 7-----V vai.
Telefonas Ganai 1912 

Residence Tel. Fairfax 6852

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

........... 1   1,11 .....——<
Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai
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

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
\ CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR
Phone Lafayette 5820
J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

_________ ___ Gerai lietuviams žinomas par 2S 
• Namų telefonas Brunswick 0597 ■ raetUB kaipo patyręs gydytojas, riji- 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

1579 Milvaukee Avenue, Room 
Kampas North Avė. ir Robey 

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 jki 8 
Tel. Brunswick 4983

1L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave<

Tel. Kenvood 51U7
VALANDOS:

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

apart ivontadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo >0 iki 2 no pietų, 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAUKICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephunc Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearboru StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
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 

jl_____ a-------------------------------

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Parks3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borderi) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolnh 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-7 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St, Room 780 
Tel. Central 6390. VaL 9—1.

Rezidencija 6158 S. Talman
TeL Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street

laidotuve.se


Tarų Chicagos
Lietuvių

Draugai turėtų at 
lankyti

esame sveiki ir

IĮrangas SkamaraKas randa
si Chicagos universiteto klini
koj. Gegužės 3 dieną buvo jam 
padaryta antra operacija. Ligo
nio padėtis sunki. Draugų par
eiga atlankyti ligoni. Nei vieno 
rytojus nėra užtikrintas sveika
ta: šiandien
lanksmųs, o rytoj bet kuris iš 
musų galime atsirasti ligoninėj.

Kad atlankyti d-rgą Skamara- 
ką, reikia važiuoti taip: Cottage 
Grove iki 59-tos gatvės; nuo 
čia vienas blokas į rytus.

Lankyti valandos yra tokios: 
pirmadiepį, trečiadienį, penkta
dieni — nuo 7 iki 8 vai. va
karo; antradieni, ketvirta
dieni, šeštadienį ir sekmadienį 

nuo 2 iki 3 valandos po pietų. 
Draugas Sakamarakas yra 

senas socialistas, kovotojas dar
bininkų eilėse už šviesesnį ryto
jų ir laimingesni gyvenimą dar
bo žmonėms. Nelaimėje mos 
privalome jį atminti.

Linkiu draugui Skamarakui 
veikiai pasveikti ir ateity vėl 
darbuotis darbininkų būvio pa
gerinimui ir kovoti prieš visus 
tamsybės prietarus bendrai su 
mumis. —pasaulio Vergas.

[Pacific and Atlantic Photo)

Princas Henry, buvusio 
kietijos kaizerio brolis, mirė 
20 d., turėdamas 66 metus am
žiaus.

Vo
kai.

Laiškai Naujienų 
Ofise

“Dėdės” Šerno kūno 
perkėlimas

Dalyvavo apie šimtas žmonių

Adašiunas, S. 
Bružas, Mag. 
Bukas, A. 
Bertulis, Wm. 2
Dubickas,

---------- ---------------------------------- ■ y 

t 

Vinevieienė, B. 
Wasilienė, P. 
Wasilius, 3.

Lietuvių bylos 
teismuose

NAUJIENOS, Chicago, III.
> ■ ------ .—. <"'■»—

Antradienis, geg. 7, 1929

CLASSIFIED ADVĖ.RTISEMENTS
_____________________________ - ____ ___________ ' -J— .

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

loto ir stovėjo ant

Cramer, T. , 
Eisiunelis, R. 
Gasawich, 2 
Gėdinkis, St.
Gelgaudas, E. A 
Glambauskas, J 
Kubilius, W.

kurioj buvo Įdėtas 
kiek nesupuvus, net 

grabas, tai ge- 
lentos sukritę

Gegužės 4 d. dar prieš trij 
valandas po pietų Lietuvių Tau-

• tiškose Kapinėse matėsi daug 
pažįstamų ir man nepažįstamų j 
žmonių. Mums nuvažiavus, kū
nas jau buvo išimtas iš adv. F. 
Bagočiaus 
ratuku, v 

Skrynia, 
grabas, nė
neapipuvus, bet 
rokai apipuvęs: 
ir labai šlapios.

Tuoj po trijų vai. “Dėdės” 
Šerno kūną kapinių darbininkai 
nuvežė prie duobės, kuri raiida- 
si gražioj kapinių vietoj, t. y. 
ton vieton, kur kapinių valdyba 
padovanojo “Dėdei” išernui lo-

Kontautas, K.
Kavaliauskas, J. 
Kyrnycyk Niek 
Rimtautas, Unicuta. 
gryžęs iš' Lietuvos. 
Latvis, J.
Lipauskitnė, A. 2

Laiškas

Lotas randasi 
kioj vietoj. Ten 
las pastatytas.

Jokių ceremonijų, kalbų ir 
laidojimo apeigų nebuvo. Susi
rinkusi publika nulydėjo troke- 
li j amžiną “Dėdės” šerno bu 
veinę ir žiurėjo, kaip Įleido gra
bą į duobę ir užkasė. —Rep.

Įkalnėj ir aiš- 
bus ir pamink-

Laureckis, S.
Mikna, M.
Mockus, M. X.
Gumauskienė-Paulekaitė, Z.
Polamis, G.
Pieno, M.
R u be s, B.
Petryla, Fr.
Stoklas, V.
Wenskus, St.

ĮGALIOJIMAI
Padarome Įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. •

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės j “Nau- 

• • •vi • 1 • v

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti 

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

Pi-

jienas” asmeniškai ar laiš- miausį atstovą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

colių.
Svarui 20 centų

Liniavota svarui 40c
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus
Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Mary Wėnckus prieš Frank 
Venckus, bylos No. B.180175, 
Circuit crL, reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Nathan T. Tifles prieš Moni
ka Szimaitis, Chicago T. & T. 
Co., bylos No. B.180218, Circuit 
crt., byla uždaryti trust dydą 
sumoj $1,500.

Peo. Ex rel. Katrie Norkus 
prieš Ilouse of the Good She- 
pherd, bylos No. 497213, Su- 
pierior crt., patn. for hab corp.

Peter Linberis prieš Chicago 
Surface Lines, bylos No. B. 180- 
224, Circuit crt., byla dėl $10,- 
000.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN'
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$1QO iki $2,000 

ant mažų mėnesinių dšmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

\ Help Wantcd—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI sOu trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui. ' , >

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
360 E. Austin Avė.

REIKALINGAS dunokepys paty
ręs juodo ir baltų duonų kepti. Ge
ram darbininkui gera mokestis. At
sišaukite, 925 — 8th St. Waukegan, 
Illinois.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA barber sl\op 3 
krėslų ir Ifeauty shop. Viskas nau
jos mados. Remia pigi. Beauty 
shop yra išrenduota. Priežastį ant 
vietos patirsit. 369 E. 75 St.

PARDAVIMUI bučernė, iš prie
žasties ligos šeiminoje, 2239 W. 
J 8th Place.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE . 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869 
-------O-------

REIKALINGAS žmogus dirbti 
gasoline station, suprantantis apie 
automobilių bizni, 3352 So. Halsted 
Street.

AUKSINĖ 
bučernę ir 
siūlymą ifi 
šeimynoje, 
pinigų, 828 W. 31 St.

PROGA. Parduosiu 
grosernę už pirmų pa- 
priežasties nesutikimo

Gera proga padaryti

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

2 flatai, bungalow, rezidencijos ir 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne- tarnavimas, 
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendų. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit

Mes j 
dar-

R. Zelenka prieš Josef Zelen- 
ka, bylos No. B.180227, /Circuit 
crt., divorsas.

Thomas Mikula prieš Gust G. Musų kainoa yra žemM Nejej 
Darvillas, bylos No. B.180304, | flato. Pirmiau mus pamatykit. 
Circuit crt.,' byla dėl $2,000. į atliekame visokį remodeliavimo

• BLUE BELL CONSTRUCTION
■ 1 —------ -------- -......... '■— | 3645 Montrose Avenue

_____________ ___________ Keystone 1633
p--------

51/2% ir 6% nuošimčiai 
ant linų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa-

HELBERG BROS
Room 607

co.
192 N. Clark St

[CLASSIFIED ADS.
Mokyklos

EducationaI
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ .KALBU. Pa 
tobulink savo ifikalbumą. Itaimokink gra
žiai raSyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo buv(. Del vyrų ir moterų prlvatlAkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraSyklt dabar i

Business Service
Riznio Patarnavimas _ 

Bes. Plione Mithvay 2216 
Office Normai 4400

VLADISLOVAS
WAITIEKUS

6959-So. Halsted St.
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas
< rūšies medžio 
baigimas

v A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

, Pamatyk šitų vietų, nes kas tų vie- 
I tų paims padarys didelius pinigus, j

5 [įkerai žemės, 10 ruimų stuba, I

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

DLL apsigyvenimo arba in- 
RE1KALINGAS darbininkas ant | vesta V i III U i pirk ant Nortl) 

farmos, 147 ir Ridgeland Avė., Mc-
Kinley Park, III. Tel'. Blue Island Shore g)azimisiame
,W) v 1_______ ________ GLEN OAKS ACRES

REIKALINGAS darbininkas dirh- Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
ti vaisių farmoj. Rašykite Naujie
nos* 1739 So. Halsted St. Box 1087. cagoj. Tiesiog ant dviejų di

delių kelių ir bulvarų, elektra, 
prie gasas ir kiti visi įrengimai — 

ūkės darbo turi būt patyręs ūkės ‘ 50 pė(lų lo(ai tikfai $2,000, ne
darbe. Jacob Pavlauski, 3211 So. | \
Lime St. ' roms sąlygoms. Kasykite arba
---------------------------------------- telefonuokite. Rašykite dėl mu-

REIKALINGAS siuvėjas dėl vy- ųll fnrmn
rišku apdarų: siuvimo ir taisymo,, ’ * ‘
MM w- 31 Si.___ ______ __ J SCHAEFER & Co

803 Kidge Avė.
Wilmette, III.
Telephone 364

! REIKALINBAS darbininkaft-

REIKALINGAS blaivus, patyręs 
shoemaker, darbas ant visados,..ge
ras mokestis. Rudminas, 2530 W. 
47th St.

tų paims padarys didelius pinigus. ; PASKOLINSIM nuo $50 iki $300
5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, Į uį 2% nuošimčio ir lengvais išmo- i 

yra naujas gas station ir refresh- RSjimais. Paskolas suteikiam į 24 
ment vieta. Panašiai kaip ant G7bh i valandas. Be jokio komižo. • 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- g. OSGOOD,
date. 9 stalai — soda fountain, vis- 2231 West Division St., “upstairs” 
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. <i>], a rm i ta«e 1199
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.?

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk .
STANKUS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Furnished Rooms
PAlE.šKAU tinkamo ruimo gy

venimui Marųuette apielinkSje. Tel. 
Hemlock 0137.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PL. 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų

| loto, ar priimsime^ lotų kaipo pirmų 
{mokėjimų.

B. M. EDWARDS.
Oakland 5664 <Radios

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 

, setas $59. 5 šmotų aržuolo bctrice 
setas $15. Victor Fireproof Building.

-„„i,i:» 4809 W. Lake St. Atdara vakaraisGeneraliski kontraktonai u v , nedeiiomis iki G vai. v.
i budavotojai. Pertaisom visokios ■ —™o------ -
■ rūšies namus; pakeliame funda- j ~ '

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ i
Išdirba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu- jas

Electrical and Radio Engineering $1,000 įmokejimu. Hostetter & 
Laboratories, Ine 6819 S Western Co., 137 N. Kedzie Avė.
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

2 FLATŲ mūrinis, 538 N.
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau- 

furnas. Kaina $6500 su

mentus, šalygatvius, padlagas, 2 Šmotų seklyčios Setai nUnai
•* r\ r\ 1 U Dell S.

“QUALITY” plumbingo ir apšil- i 
dyrino reikmenys, su užčędyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš-1 
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

muro darbas visokios rušiOs, 2 i 
karų mūrinis garažas Už $595

I pilnai užbaigtas.
Kedzie 8908

Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimu? dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo- 

j kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Cravvford avė.

I Irving 8178.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

i battery setų ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box

i $95.00 su A. C

$59.00
Padaryti musų dirbtuvėj/sulig ,iu-! 

sų pačių nurodymais if reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057
Personai

Asmeny Iešk««

IŠMOKINSIU groti tenor gitarų 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

save

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADI O STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Musical Instruments
Muzikos' Instrumentai

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.į SCHWARTZ BROS. STORAGE

i 640 E. 61st St. Midway 9733

TURIU parduoti savo $800.00 
grojiklį pianų už $110.00 cash. 
Suolelis, roliai ir kabinetas. Mr. 
Co\vin, 6136 S. Halsted St., Ist fl.

I ’2S 
PAJIEŠKAU savo tėvo Stepono j '2’’’ 

( Rasinsko apie 2 mejtai atgal gyve- j ✓x» • • -4 nnAA H 1 _ A _ I
—r , tvuovuind, iii. Jeigu kas iš Nau- i
sempeliu i jienu skaitytojų žinotų tokį žmogų, >25 

meldžiu pranešti, kas pirmas praneš’’28

PAŽINKIT
; AV. BENECKĄ no (^hieagoj, 10603 Edbrooke Avė.,j

Popieruoju, malevoju ir darbų ga-! Roseland, III. 
rantuoju. < ’ šaukite dėl .----- 1 ”

knygos. j
3542 So. Francisco Avė. apie tokių ypatų duosiu dovanų $5. 

n, . y . .. _rr. PAUL RASINSKAS,lel, Lafayette 7554,’ p 0 Box g| He|en w Va

PASTATY'SIU medini namelį ne! 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažų ant jūsų loto j bar Jr 
$275. Mažas extra primokėjimas ( ^a^soo *217’ su 
už finansavimų.

Lackavvana 6461

PORČIAI oARAŽAI i PAJIEŠKAU Chicagoje gyvenan- 
Remodeliavimas namų. Pirkite da- čioj Martyno Varkuleyičiaus 55-60 

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų m. amžiaus. Maloniai prašau ži- 
i cemento grindi- nančiu pranešti jo adresų Adolpinai 

Zajenčauskienei, Karlėnų paštas, 
i Lietuva.

mis $298.
Tel. Berkshire 1321

MR. ZELEZNIK 
5201 W. Grand Avė.

Automobiles
$791 
$306 
$295
$395
$495 
$560 
$175

Huduon Brougham—cuetom ouilt
Chandler coacb  
lat« Hudson coach ............ ........
StoariiH-Knight—BroughHin, nau

ji tairai .................. ...... ...................
Hudnon Broughani, Keram stovy
Efi»ex ...... ...... ............. .................. .......
Dodge Sodan ........................ ...........
Pontiae Coupe ... ..............—— $460
McDERMOTT MOTO H SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Trianide 9330

PRANEŠIMAS

Metropolitan Wet 
Wash Laundry 

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Prospect 3939 
Meirose Park 3458

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi-'1 
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

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

Drexel 2696.

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

J."S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

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

Financial
Finanaai-Paskolon

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
ChevroletMorgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas ..

Musų išlygos bus jums naudingos progų padidinimui u 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8385 So. Halsted St.

Turime garbės pranešti lietuviams 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, • 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i 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. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475, Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milwaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 3fl\xl25. Ma
žas įrnokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. M. B. Caldwell, 5117 Mil- 
waukee avė.

TIKTAI $350 įmokėt, likusius po 
$50.00 į mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalow vėliau
sios mados įrengimai, arti 71 mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255PAVYZDINGI NAMAI

2248 W. 72rid St., 5 kambarių mū
rinė bungalow; visos moderniškiau
sios ypatybes. $1,000 įmokėti, $75 
kas menesį. Pamatykite patys.

TJIOMAS M.'RYAN,
Central 2384

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $300, imame legali nuoSiroti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Energiški ir numanų* vyrai gali ra- 
iždarbio ir pa- 

žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
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, čechiikai 
ir angliškai

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

‘67 BULVARAS, arti Western Avė. 
—2 flatų mūrinis, naujas, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
kieto medžio Irimas, lotas 30x125; 
gatvė ir elė ištaisytos. Kaina $13,500, 
cash 83,000. JOHN PAULIUS, 2433 
W.,69th St., Hemlock 5967.

CHICAGOS didžiausia sank- 
Ypač reikalinga vynj teritorijose rova vartotų garinių ir šiltu 

į vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

DIDELIS BARGENAS. 5 kambarių 
mūrinė nauja bungalow, fursa«o ši
luma, uždaryti prtrČiai, gatvė ir elė 
ištaisytos. Kaina $6,500; $500 įmo
kėti. ‘

ry-

šauk
JOHN PAULIUS, 
2433 W. 691h St. 

Hemlock 5967

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

THE MUTUAL Life Insurance of I 
Baltimore turi vietos pirmos klesos 
salesmanui. Pageidaujama tokio, 
kuris kalba lenkiškai. Kreipkitės 
Mr. Tantillo, 111 W. Jackson Blvd. 
4th floor.

PARSIDUODA groserio fixčeriai. 
Gražus barai ir lentynos. Pasisku
bink, laimėsi pigiai.

JUOZAS VILIMAS 
4556 So* Rockwell Street 

Virginia 2054

PARDAVIMUI pehkių kambarių 
bungalow, kampine, kieto medžio 
trimingai ir grindys visame name, 
furnasas, du blokai iki parapijinės 
ar viešosios mokyklos; elevatorius, 
gatvekariai ir busai. $1,000 įmokėti.

5958 Loomis Blvd.

PARDAVIMUI, kampinis namas 
su bizniu groserne, labai pigiai, tik 
$6,500. Galima pirkti it rakandus.

3432 So. Morgan Street

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų darbo, kad mokėtų karves 
melžti. Kreipkitės

STELLA MALINAUSKIENĖ
Leafy Grove, Box 558 

Clearing Sta., III.
Archer Avė., vienas blokas 
vakarus nuo Kean Avė., 
Tel. Willow Springs 56

PARSIDUODA Barber Shop, 
greitu laiku, priežastis, važiuoju į 
Lietuvų, 3344 S. Halsted St.

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATŲ
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.

✓ 7238 So. Halsted St., 
Stewart 1771-4005

Ant
PARSIDUODA 3 krėslų barber- 

j. nė, nuošaliai Chicagos, seniai iš- 
I niai išdirbtas biznis. Rašykite 
Naujienos, Box 1086.

TIK PAMATYK. Nupirksi 2 
cottages $1,800, kiekvienų. Kreipki
tės greitai 3811 Wallace St. ...Boule- 
vard 9307.




