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Del atentato prieš Voldemarą 6,000 indusų ir mi 
inonų susikovė

kaltina plečkaitininkus
Mitinge protestui prieš pasikėsinimą 

Kaune, tautininkų oratoriai kursto 
žmones taipjau prieš Lietuvos Social
demokratų partiją

LONDONAS, geg. 8.
Bombėjaus praneša, kad Man- 
ga’oic, Indijoj, kilo rimtos kau- 

1 tynė> tarp indusų ir musulmo-Į 
nų. šeši (ūksiančiai asmenų, 
sus'kovė peiliais ir kitokiais įna-. 
giais. Neramumams malšinti 
pasiųsti sbiprųs policijos bu-
riai.

j to, kad
I muzika

4

BERLYNAS, geg. 8. [AP,.— 
Telegraphcn l’nion pranešimai 
iš Kauno sako, kad kalbėtojai, 
jų tarpe užsienio ministerijos 
spaudos skyriaus viršininkas, i 
kalbėdami mitinge, surengiame j 
protestui prieš padarytą praei-; 
to pirmadienio
si irimą nužudyti Lietuvos minis- 
teri pirmininką Voldemarą, de! 
atentato kaltino pulk. [?! Pleč

Tekgraphen Union sako dar, 
kad pats Voldemaras dėl aten
tato prieš ji kaltina Lietuvos ir 
Vi 1 n ia u s te ror.i s tus.

vakarą pasike-

jai taip pal kaltino
Socialdemokratų pa r-

ti.ją
kaičiu, ir ragino klausylo- 
boikol uoli socialdemokra-

[Vietoj kailinę Lietuvos so
cialdemokratus ir rišę juos su 
Plečkaičiu, su kuriuo jie seniai 
nieko bendra nebeturi, tautinin
kų “patriotai“ ir pats ponas 
Voldemaras geriau tegu7 pasi
dairo po savąjį ir po savo bu
vusių tantarpininkų skiedrynus. 
Kažin, gal kartais ten kur įste
bėtų kokių tamsių šešėlių ele
mentų, kurių malone ponas 
Voldemaras patapo Lietuvos 
premjeru, bet kurių' malonę jis

Komunistų skelbtas 
Berlyne visuotinis 
streikas nepavyko

Darbininkai iš viso atsisakė da 
lyvauti riaušių aukų laidotu 
vių demonstracijoje

tus.

BERLYNAS, geg. 8. — Visuo- j 
Vinis streikas, kurį Berlyno ko
munistai šaukė šiandie protes
tui prieš policijos pavartotas1 
priemones komunistų riaušėms | 
malšinti, visai neturėjo pasise
kimo.

Streikas turėjo prasidėti Šian
die lygiai 2 valandą po pdefy, 

tačiau

kad riaušės kilusios dėl 
vienas indusas griežęs 
ties musulmonų meče-

Wilkins projektuoja submarinu 
po ledais keliauti j žiemių aši
galį
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Lietuvos Naujienos
Uždrausta nešioti rusuI *-

ordenus
Krašlo apsau

gos ministeris uždraudė kari
ninkams nešioti rusų ordenus, 
išskyrus tik šv. Jurgio kryžių, 
šį ordeną nešioti bus duoda
mas specialus leidimas.

Skamba kaip Žiul 
Verno pasaka

Sunkus darbas
JONAVA. — Nuo balandžio 

8 d. pradėjo kepti žydų Vely
koms macus. Yra 10 keptuvių 
ir dirba 150 darbininkų. Jie 
dirba po *15 valandų, o gauna 
dienai 3 litus.

Stalių būklė
JONAVA. — Nuo balandžio 
d. įvesta 8 vai. darbo diena 

visose baldų dirbtuvėse. Tvar
kos žiuri policija. Darbdaviai 
mažina darbo kainas. Daug 
darbininkų dirba virš normos. 
Darbdaviai nori, kad butų pra
ilginta darbo diena, o darbinin
kai reikalauja sureguliuoti dar
bo kainas.

8

Berlyno komunistą i Vokiečių Rote Fahne 
riaušes išprovokavę redaktorius metė ko- :i! l5ių 7ll<i,s 

r t. Ijokio streiko neįvyko.
Nuoširdžiai užjausdami likti-! 

sioms žuvusiųjų šeimoms, Ber
lyno darbininkai tačiau 
kg b u t.i galinčių kilti 
riaušių dalininkais.

Maskvos agentai minusių partiją
Maskvos vadai telegra m o m i s 

sveikina Berlyno komunistus 
dėl “šaunių pasižymėjimų“

Fritz, Keller protestuoja dėl ko
munistu išprovokavimo dar
bininku skerdynių Berlyne

atsisa- 
naujų

BERLYNAS, geg. 8. — Kari ‘ 
Severing, vidaus reikalų minis
teris, vakar reichstago ūkio ko
misijoje perskaitė telegramas, Faline 
siųstas Maskvos komunistų va-i^g 
du savo komunistiniams sekė
jams Vokietijoje, kurios lyg 
parodo, kad Gegužės pirmosios 
susikirtimai taip policijos ir ko
munistų Berlyne buvo sąmonin
gai Maskvos agentų provokato- 
rių išprovokuoti.

Viena telegramų, kurią m’.-

Voldemaro giminai 
tis, sužalotas per 

atentatą, mirė

misijos nariams, sveikina Ber
lyne komunistus dėl jų narsios 
kovos praeitą savaitę, ir sako, 
kad barikados, kurias jie buvę
įsteigę šią Gegužės šventę, p - 
šaulio revoliucijos istorijoj pa
sitiksiančios visiems amžių am
žiams.

Keller, vyriausio Vokietijos ko
munistų partijos organo, “Bute 

“ redaktorius, pasi t rau
pai! i jos, protestuodamas

prieš komunistų taktiką, kuria 
“kriminališku budu žaidė dar
bininkų kraujam“ per Geguži
nės demonstracijas Berlyne, iš
provokuodami kruvinas kauty
nes, kuriose daug sukurstytų ' 
darbininkų buvo užmušta ir su-i 
žalota.

Savo laiške, kurį jis pasum-, 
te komunistų partijos apskrities; 
komitetui, Keller pareiškia, kad! 
dabartine partijos politika ve
danti prie visiškos demoraliza
cijos — ta politika neturinti 
nieko bendra su darbininkų 
klasės reikalų gynimu.

?eg. 8. Telegrama 
praneša, kad mažas 
ministerio pirminin-

RYGA, 
iš Kauno 
Lietuvos 
ko Voldemaro giminaitis, 7 me-

I tų amžiaus berniukas, kuris 
I buvo pirmadienio vakarą sužar 
! lotas pasikėsinime prieš Voldc- 
I marą, vakar po pietų mirė.

Del pasikėsinimo prieš Lietu- ’ 
s premjerą, per kurį buvo | 

j nušautas jo adjutantas Gudinąs 
ir pavojingai sužaloti adjutan
tas Virbickas ir Voldemaro gi
minaitis, 1 .ietuvoj įvyko de
monstracijų prieš lenkus. Tam

I tikri lietuvių “patriotai“ mat i 
skelbia, kad puolikai buvę ten-; 
kų 'agentai.

Mano, kad Danų kade
tų laivas su 100 žmo

nių yra žuvęs

Vi 1 KŲ Idilei !•Oro pašto aeroplano Puolikai, tuojau po atentato, 
katastrofa sugebėjo pasislėpti u- iki šiol 

dar nesusekti.katastrofa

8. East Asiatic kompanija 
pareiškia baimės dėl likimo Da
nijos kadetų mokyklos laivo 
“Kcbenhavn,“ kuris prieš be
veik pusketvirto mėnesio turė
jo pasiekti Melburną, Australi
joj, bet apie kurį iki šiol jo
kios žinios nėra.

Laive buvo 
niu
ma, kad laivas nebūtų kur žlu
gęs su visais žmonėmis.

GHEYENNE, Wyo., geg. 8. 
— Dešimt myliu nuo čia šian
die rado sudužusį Denver-Che- 
yenne 
planą 
Ivaną v

oro pašto linijos aero 
ir užsimušusi jo pilotą. 
Houslona. C

Francija pagerbia 
Orleano mergelę

50 įgulos žmc- 
ir kita tiek kadetų. Bijo-

Jau yra! — jrankis but- 
legerio degtinės ge

rumui pažinti

O R H S“
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

OBLEANS, Francija, geg. 8. 
šis senovės Francijos mies

tas šiandie švente penkių šimtų 
metų išvadavimo iš anglų ran
kų sukaktuves. Rotušės darže 
buvo atidengtas Joanos d’Ark 
— Orleano Mergelės — Fran-

NEW 10RKAS, geg. 8. I ei jos išvaduotojos, paminklas. 
Chemijos pramonių parodoje 
Grand Central Palace, be kitų 
įdomybių yra ką tik išrastas pa
būklas svaigiems gėrimams tir
ti. Tuo nedideliu, kišenėj ne
šiojamu, instrumentu galima: 
tuojau surasti, ar kurio būtie-j 
gėrio degtinėj yra nuodų, me
dinio alkoholio, ar ne.

Iškilmėse dalyvavo respublikos 
prezidentas Doumengue, prem
jeras Poincare ir daug kilų 
aukštų valdininkų, karininkų ir 
šiaip žymių žmonių.

Aktorius ir aktorė žuvo 
apartmento gaisre

Komunistų nepasitikė
jimo Prūsų vyriau

sybe rezoliucija

TORONTO, Kanada, geg. 8.
Vienuos apartmentų namuo

se, kuriuose kilo gaisras, žuvo 
ugny vietos teatro aktorius Fo- 
rest Cummings, 52, ir aktorė 
M.iss (Margarct Bird, 35 metu

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; nedidelė temperatūros at- 
maina; vidutiniai, <!au^iausia 

žiemių rytų vėjai. su kruvinomis komunistų riau- amžiaus-
Vakar temperatūra įvairavoi^mis Berlyne, komunistų ' at-! -----------

tai|> 17 ir 61 F. stovai Prūsų landtage (seime); NlEOPITE, Wis., tapo suiin-
Šiandie saulė teka ->:.18, lei-: jneį(- nepasitikėjimo premjeru tas Menominec indėnas, Andrew 

džiasi 7:55. Mėnuo teka 5:51 Braunu ir vidaus reikalų minis- 'Knipov’ay, kaltinamas d»el už- 
J*yto. teriu Grzesinskiu rezoliuciją. mušimo savo svainės.

LONDONAS, geg. 8. I!u- 
įbert \Vilkins projektuoja ke
liauti į žiemių ašigalį po le
dais, tam tikrai padirbtu sub- 

|marinu. Submarinas bus apru- 
I pintas ypatingais prietaisais i.š- 
' įkliūtų.

Priešaky bus įtaisyti “bum- 
i periai” apsisaugoti nuo smar
kių susitrenkimų su pagrimz- 

Idusiais ledais. Viršum subma-j pjimus 
rino bus ilgas “jaustuvas,“ ku- pajamos siekė 38,8(15,859.35 lt., 
ris automatiškai privers sub-1 o Su praeitų metų biudžeto per-

1 mariną nerti giliau, kad neuž- teklium ir geležinkelių rinklia-

Lietuvos pajamos
KAUNAS. Valstybės paja- 

; mos šių metų vasario mėn. pa- 
1 siekė 19,075,899.32 lt., o išlai- 
Į(jį(>s — 19,121,279.05 lt. Per 

šių metų du mėnesius
(Atlantic and Pacific Photo]

Brooklyn, N. Y. — Mary Ware Dennett su savo dviem su
num. Ji tapo nubausta $300 už siuntinėjimą neva nemorališkos sigaulų į ledą’ viršuje. O jei vų nepaskirstomom sumom su- 
literaturos. t,.,, n., n.a.. .biriau.. ...hm'iri. i .1—s o*»o.,. ..vtvt i. Išlaidos

ir vasario mėn. siekė 
36.76 lt. T110 budu š. 

ledo tirpinamų i m. kOVo mėn. 1 d. liko 13,379,- 
551.11 lt.

kur po ledu įstrigtų, submari-< darė 82,814,187.87 lt.
nas turės elektrinių gražių pra- sausio 
siigręžti pro ledą, elektrinių l?-139,431 
do tirpintu vų, 
chemikalų ii$ pagaliau, sprogi
mų ledams sprogdinti.

Submarino dugne bus durys? VILNIUS. (Elta). — Vilniaus 
! atidaromos iš vidaus, pro kiL (įutųvių labdarybės draugijos 
rias, esant reikalui, bus galima valdyba nutarė suorganizuoti 
iš submarino išeiti ir atgal su- ; nukentėjusiems dėl nederliaus 

Gavus teismo leidimą, Manville- grįžti, o tam tikrai padarytais šejpĮį sekciją. Į sekciją įeina 
Jenckes tekstilės kompanija iš- > naro kostiumais bus gailma ju-' inikinoio Vilniaus lietuviu ko-

Proponuoja T. Lygai Tekstilės kompanija 
sukurti Jungtines mėto iš butų streiki- 
Europos Valstybes ninku šeimas
GENiEVA*, Šveicarija, geg. 8.

— Louis Bouch;ur, Francijos 
viešųjų darbų ministeris, Tau
tų Sąjungos ekonominėj komisi-.įmetė iš butų šešiasdešimt dvi: 
joj pasiūlė sukurti Jungtines j streikuojančių darbininkų šei-

! Europos Valstybes ekonomine mylias. Jų seni, pigus ir mulė- , 
1 prasme. i veli baldai ir visa kita mantai

Bouclieur sako, kad Europa buvo deputy šerifų išblaškyti 
ekonomiškai yra pakrikus, ji i gatvėn.
yra reikalinga vienybės, bet ne Tekstilės įmonių daidiininkai 
politines vienybės. Ekonominė i streikuoja jau Į>enkios savai- 

, vienybė, saiko jis, pagerintų ga-1 tčs. Menkai mokami, jie skur- 
■ my'bos metodus, padidintų dar-i
, bininkų algas ir bendrai pakel- bar ilgas streikas dėl didesnės j 
; tų visą ekonominį Europos gy-' algos visai juos suvargino. ‘ 
: ve n imą. - ---------

geg. 8.

naro kostiumais bus gailma j u- į laikinojo Vilniaus lietuvių ko- 
ros dugnu pavaikščioti.

Wilkins apskaičiuoja, kad jo ; |<un# R 
submarinas galės plaukti po kun. N. 
ledu po tris mazgus per valam i vjčius< 
dą ir perplaukti panaromis nuo 
vieno ledynų plotų krašto iki 
antro per apie 30 dienų.

miteto 'pirmininkas K. Stasys, 
____ Čibiras, K. Veleckas, 
kun. N. Raštutis ir V. Budre-

Kauno Apolonas 
gaus kelines

Moterims pictestuojant prieš 
dievaičio nuogumą, miesto 
taryba sutiko jo gėdą priden
gi!

[United 
grai- 
Kau- 
mau-

mat, 
prieš

KAUNAS, geg. 8.
Press:] — Nuo šio laiko 
kų dievo Apolono stovyla 
ne bus oficialiai aprėdyta 
dymos kostiumu.

Tam tikros moterėlės, 
ėmė garsiai protestuoti
Apolono nuogumą, ir reikalavo, 
kad stovyla butų pašalinta, ar
ba kas kita su ja padaryta.

Pašalinti meno kurinį Miesto 
taryba atsisakė, bet, kad ku
klių poniučių drovumo jausmas 
nebūtų nuskaustas, sutiko nuo
galių Apoloną apmauti kelinė
mis.

Persai grjžta prie 
priešarabiško rašto

TEHERANAS, Persija, geg. 
8. — Vietoj priėmus lotiniŠką 
alfabetą taip, kaip turkai kad 
padarė, Persija grįžta prie se
novės |>ersų rašmenų, kurie bu
vo vartojami dar prieš arabiš
kuosius.

Sako, kati tokio nutarimo 
kaltininkas buvęs anglų orien
talistas Sir Denison Ross, kuris 
vienoj savo kalboj pasakė, jo- 
gei lotinų raštas esąs niekas 
daugiau, kaip sudarkytas gra
žusis arabų raštas.

AS. — Pereitą mėnesį 
komercinių dalykų dėstytojų jau 

; susitarta dėl aukštesniosios pre- 
Prin- 

cipiniai v.isi klausimai išspręs
ti ir po to jų butą pas švietimo 

1 ministerį, kuris prašė patiekti 
1 į 2m numatyt ą prog ramą.

8. Programa esanti sudaryta

džiai gyveno, kol, dirbo, o da- JJJifįOiS blltO ‘ k-vl,os m°Lyklos steigimo.

V aršuvoj komunis-
tai planavo pogro 

mą socialistams
VARŠUVA, geg. 8. — Komu

nistų riaušes Berlyne rado at
balsio ir Varšuvoje. »

Lenkų socialistų partijos or
ganas “Robotnik” ir žydų socia
listų Bundo organizacijos laik
raštis “Folks-Cailung” buvo pa
informuoti, kad komunistai ren
giasi pulti jų redakcijas ir 
spaustuves ir padaryti pogro
mą, r

Komunistai rengėsi padaryti 
pogromą dėl to, kad jiems ne
patiko tų dviejų socialistų laik
raščių pranešimai apie kruvi
nas komunistų riaušes Berlyne.

Apie abiejų laikraščių įstai
gas tuojau susirinko šimtai or
ganizuotų socialistų ginti savo 
organus nuo komunistinių smur
tininkų. Kol kas betgi susikir
timų neįvyko.

Sinclair, aliejaus mag
natas, jau kalėjime

VVASUINOTONAS, geg. 8.— 
Harry F. Sinclair, aliejaus mag
natas, kuris dėl tardomosios se
nato komisijos paniekinimo bu
vo nuteistas trims mėnesiams 
Iculejimo, savo bausmę jau pra- 
dėjo.

Vakar vakarą nugabentas j 
Washingtono kalėjimą, Sinclair 
tapo paskirtas dirbti kalėjimo 
vaistinėje kaip vaistininkas ir 
asistuoti kalėjimo gydytojui.

prisideda algos 
iki $5,000

SPRINGFIELD, III., geg.
_  Legislaturos atstovų butas' prisilaikant belgų ir vokiečių 
vakar 78 balsais prieš 53 pi i-j mokyklų.
ėmė bilių padidinti sau algas Pradėti manoma nuo 4 kla- 
nuo dabar gaunamų $3,500 dve-1 sės .ir ateity, kada susidarys rei- 
jiems metams aki $5,000. kalingas mokinių skaičius, bus 

Kad įstatymas įeitų galion, įvestos ir žemesnės klasės.
jį dar turės priimti valstijos s?- i-----------------
natas. Senatoriai gauna tiek
pal algos, kaip ir atstovų buto rastas paskemlęs St. Šlakelis 78 
nariai, t. y. po $3,500 dvejiems m. amžiaus. Jis kilęs iš Barzdų 
metams. valsčiaus, Baltručių kaimo.

Paskendo. — Ties Pilviškiais



NAUJIENOS, Chicago, IJ1.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Piliečių Brolybės 
Kliubas

Brighton Park

giausia pavyktų. Todėl kuopų 
veikėjai jau pradeda tuo reika
lu domėtis.

Kalbant apie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimą, ten
ka pažymėti, kad mes turime 

1 nemažai ir kitokių šios organi
zacijos reikalų. Ypač gi svar- 

Į bus klausimai— tai musų jau
nuolių kuopų palaikymas, kad 

■ padarius prielankesnes sąlygas,
Šio kliii’bo mėnesinis susirin-| kuriose jos darbuojasi, lais 

Rimas įvyko gegužės 7 dieni), klausimais veikėjai yra prašomi 
Mark VVhitc Sjuare parko sve- atsivežti gerų planų ir suma- 
taineje, prie Halsted ir 29-tos n>*nių.
gatvjų. ! Kuopų išrinkti delegatai-tės,

Visų smulkesnių nutarimų ne- atminkite, kad šešto apskričio 
rašysiu, kadangi negalėjau vis- suvažiavimai darosi vis svarbes- 
ko nugirsti. Bet štai ką paša- ■ ni ir svarbesni. Dalyvauti juose 
kyšiu: Piliečių Kliubas jau ne- reiškia nemažai garbės ir nau- 
ibe tas kliubas. ką buvo metai, dos taip organizacijai, kaip da- 
kiti atgal, Tuščioms kalbonis, lyviams.
armideriams vietos nebėra K. J. Semaška, apskr. sekertor. 
Tvarka pavyzdinga. Kiekvieną 
posėdi vis priimama naujų na
rių. žodžiu, kliubas auga kaip 1 
ant mielių — turtu ir nariais.
Ir kreditas priklauso valdybai. Iš SLA. 176 kuopos darbuotės 
Reikia tikėtis, kad ateityje šis 
kliubas taps viena vadovaujan
čia lietuvių draugija Bridgepor- 
to politikoje.

Tiktai vienas dalykas, kuris j 
kliubui progresą trukdo, tai 
nuolatinės pašalpos ligoniams. 
Ligonių kliubui netrūksta. Nė
ra to posėdžio, kad nebūtų iš
mokama keletas desėtkų dole
rių pašalpos. Bet vis tiek kliu
bas tikisi, kad ateityje ir ligo
nių skaičius sumažės, ir jau prie j 
to einama.

Man rodosi, kad Piliečių Kliu 
bas gerai padarytų, jei pradėtų | 
vajų Bridgeportui išvalyti 
visokių |>abastų, plėšikų ir 
panašių gaivalų. O tokių 
valų Bridgeportas pilnas- 
kliubas, kaip politinė organiza
cija, galėtų tatai lengviau pada
ryti, negu kuri kita draugija. 
Jeigu vienam nebūtų paranku 
tuo reikalu užsiimti, tai kliubas 
galėtų pasikviesti tidkon kitą 
panašų kliubą. Kaulas.

nuo | 
tam ; 
fiai-

SLA. 176 kuopa laike mėne
sini susirinkimą, gegužės 3 die
ną Jokanto svetainėje. Narių 

' susirinko nedaug, bet visi jau
tėsi energingi, pakeltais klausi
mais Įdomavo ir juos diskusa- 
vo.

Finansų raštininkas, išduoda
mas raportą apie narių stovį, 
pastebėjo, kad jam nebereikės 
daugiau viršlaiki dirbti, nes jau 
pasibaigė, šaltoji žiema, kuri su- 
sirgdino daugelį musų kuopos 

, narių, kuomet, prižiūrint ligo
nius, teko padirbėti viršlaikį. 
Bet dabar, išskyrus A. Bagužj, 
visi sveiki. Raštininkas ragino 
kuopos narius atlankyti ligoni, 
nes jis labai Įvertina tuos, ku
rie jį atjaučia.

Piknikui rengti komitetas iš
davė raportą, kad viskas yra

6-to apskričio suva
žiavimas

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklų

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, i 
kuri jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako 
virškinamosios sistemos __ 
tojai salto, kad 90 nuoš. visų ligų

Suvažiavimas Įvyks gegužės
19 dienų

padėtį jūsų 
—? o gydy-

- ... . . . „4
prasideda puvo ir vidurių pajrimu.

Baltas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rug-

■ SLA. šešto apskričio pavasa-į 
rinis suvažiavimas Įvyks pirmu 
kartu Town of Lake apylinkė
je, adresu 4523 Wood St.—gra-. 
žioje ir tinkamoje salėje.

Kiekvienas musų apskričio. . 
mivažiavimną viciinmot in-^n i tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tuk- suvažiavimas visuomet paša K? i stančia!lls sveikatoj pajl.usiu žmo. 
nors naujo Susivienijimo Lietu- nių. 
vių Amerikoje labui. Taigi ir 
ši konferencija nebus ne be ti
kslo. Visiems žinoma, kad mus| 
laukia 1930 metais Susivieniji- kininko šiandie. Pinigai bus suglu
mo seimas. Prie busimo seimo 
mes, chicagiečiai ir apielinkčs 
kuopos, turime atydžiai ir rim-1 
lai rengtis, kad jis kuo sėkmin

Lookatyour
TONGUE 

tvtry morning? 
štiš pilve, retkartinius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Taniac. Tai yra seni pa-

Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Taniac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie-
žinti, jei jie nepagelbės jums.

Taniac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

Gėlės Motinų Dienai, Gegužio 12

. McKinley Park Florist

Leon Glow, Savininkas

3597 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 0897

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

pilnai priruošta. Piknikas įvyks 
gegužes 26 dienų J. Savicko dar
že, prie lietuvių Tautiškų kapi
nių. Bus gera muzika, gaidžių 
užkandžių. Dabar lieka surašyti 
vardus tų, kurie norėtų paran
kiai ir pigiai nuvažiuoti į pikni
kų, nes yra’užsakyti trekai; jie 
nuveš j piknikų. Kaip matyti, 
norinčių važiuoti bus daug.

SLA. 176 kp. korespondentas

Tiesiai į
Hamburgą v

i gėle-Patogiam 
žinkeliais i

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

R. S. ELW()RTHY, 
Laivų Generalinis Agentas, 
E. Jackson Blvd., Chicago, III. 

Telefonas VVabash 1904

Canadhn
World’s Bįgf'Vsr Faatic

71

SERGANTYS
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus 
Dr.

Vėliausi ir geriausi ,< 
Amerikos ir Europos fi 
metodai yra vartoja-£ 
•ui gydyme Chroni- 
Akų, Nervų, Krau- * 
jo, Odos. Inkstų, 
Pūslės, Slapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra,- 
užtikrinimas. kad 
pacientai bus gydo
mi veiksmingai i 
niA mokestis yra 
prieinama. Lengvi 
žasties jo imamos žemos mokesties, 
gančiam nebėra reikalo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jdsų pu
ses prievolių. Ncatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroo St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

ŠIAME
NAME
10 iki 5, Nedo,- 
po piet. Pancdo-

Su būtomis valandos 
ryto iki 8 va-

Specialibt.iH 
sėkmingai. Jo inia- 

ženm ir kiekvienam 
išmokėjimai. Iš prie- 

scr- 
nepuisyll savo

25 METAI
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdio 
liomis 10 iki 1 vai.
Bals, Šaradomis 
yra prailgintos nuo .10

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. flahted St.
’iel. Rooee.elt H51M1

-------------—----------

■ ______ į
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BudnK Ine

aujos Raino
už 1929

MAJESTIC Radio

Mes pirmutiniai reprezentuojame naujus 1929 
elektrinius radios, Budrikas ir vėl pirmutinis 
skelbia naujų kainų atpiginimą už šiuos ra
dios. Kairėj pusėj, yra populiaris Louis XVI 
modelis, gražiame riešuto medžio keise. Tai 
yra puikus pirkinys net ir pirmutinėmis kai-

nomis už $167.50
dabar

be tūbų

pirmiau buvo $167.50

Šis Majestic modelis, dešinėj pusėj, negali 
būti prilygintas bile su kuo panašio
mis kainomis. Gražiai išrodo, didelis pasi
rinkimas, gražus balsas. Nupiginimas yra 
didesnis negu užmokėsite už tubus. Pirmiau 

jis buvo parduodamas po $137.50 —

dabar

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojiniui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš Jau
ko ir vidaus 
galionas .......... .
Stoginė popiera 3
na ir žaliu
rolė ....................... .
Pure boilcd Linseed....
Oil, galionas .............. VVW

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PR1STATOM VISUR

pirmiau buvo $137.50

$4.98
pi v, raudo-
$1.98

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tcl. Kedzie 8902

3514*16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Telefonas Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

(Rožių Žemėje- Roselande)
Rožės, pi na vi jos ir gvaizdi

kai žaliuoja ir žydi, nors vė
sus dar oras. Bet gamta nuga
lėjo šiaurės šaltį, ir Rožių že
mės piliečiai kvėpuoja skaniu 
kvapu žolynų, kurie žydi pava
sario metu.

tia eina gandai, kad kuomet 
tik “Naujienose” pasirodo tei
sybės apie Rožių Žemės tavor
ščių darbus, tai jie visi susiren
ka pas tavorščių dešri — komi
sarą — ir sulupę ant kelių prieš 

I Lenino paveikslą, meldžiasi ir 
barakatinuoja, iki 'Leninas, su
sigraudenęs, nepradeda verkti. 
O kada ašaros ima riedėti per 
jo’ veidus, tai visi žino, kad jų 
maldos išklausytos; tavorščiai 
jaučiasi patenkinti.

Rožių Žemės raudonos davat-1 
kos ir davatkiniai, Maskvos ar Į 
Ohicagos skeberacijos pa ra pi- 
jonai, laukia grįžtant iš prole
tarų rojaus tavprščiaus žalpio,' 
kuris buk visiems tavorščiams | 
parvešiąs lauktuvių — Ijcnino! 
plaukų.

Kadangi velionis Leninas bu-

Einu 107-la gatve prie Miehi- 
gan Avė. Kampiniam name, 
žiūriu — ponas .Jukelis ameriu 
muša šiuriams padus. Net su
stojau. iManau sau: komisaras, 
spykeris, o kala padus, šiau- 
čiaus pareigas eina dėdės Šamo 
žemėje. Keista man pasirodė, 
kad jisai, žinodamas puikiai, 
kokia laimė viešpatauja prole
tarų rojuje, kilr darbo klasės 
žmonės gyvena Kremliuje — 
caro paloviuose, čia Amerikoje 
jis šiušius taiso. Ir man gimė 
mintis — ar jisai iš mielaširdy- 
stės kiliems tai daro, ar nesi-

vo be plaukų, kuomet mirė, tai tiki vietos Kremliuje. O gal, 
dabar eina rimti tavorščių pasi- sakau, dėl biznio?
kalbėjimai, iš kur tie plaukai Priėjau išvadą, kad komisa- 
bus iškirpti. j ras šia ličius pasilieka Ameriko

je dėl biznio. Atsimenu, kaip* 
1920 metais p. Jukelis, atvažia
vęs į anglies kasyklas - į Coll- 

' insville, III., pasakė raudoną pa
mokslą, iškeikė dėdės Šamo že
mę, išpasakojo koks baisus šio
je šalyje išnaudojimas. O Ru
si jo, girdi, rojus jau atdaras. 
Vargšai gyvenantys Maskvoje 
Kremliuje, ir ant pirštų suskai
tė tuos gerumus, o blogumus 
šioje šalyje. Jisai užkure vie
ną karšty komunistą, Kaulą 
žvingilą, važiuoti Rusijon. Pas
tarasis, parėjęs iš Jukelio pra
kalbų, trenkė į stalą ameriko
niškus dolerius ir tarė, kad 
draugas Jukelis teisybę sakąs. 
Žvingilas pareiškė, kad jisai šio
je šalyje .daugiau nevergausiąs.

Raidas veikiai išsirengė toli
mai kelionei ir išvažiavo į rau
doną komisarų rojų. Dar Ju-| 
keliui papasakojus, kad komu
nistinėj Rusijoj pinigų nerei
kia, Raulo širdis visai sumink
štėjo, ir jis, išvažiuodamas, net 
gražią sumą paaukavo Ameri
kos komisarų bizniui.

Pasiekė /vingrias raudonąjį 
rojų. Apsistojo Maskvoje. Bail
ias, matote, tikėjosi pagyventi 
Kremliuje — taip, kaip Juke
lis pasakojo savo prakalbose.

Bet Žvilgilas tuo jaus pamalė tą 
patį, ką pamalė ir buvęs garsus 
komunistų kalbėtojas Anupras 
Karalius, kuris šioje šalyje, sa
kė daug raudonų pamokslų, ir, 
'prievarta apleidęs dėdės Šamo 
žemę, Rusijoj rado viską ki
taip, negu įsivaizdavo.

Anuprui Karaliui nurodžius, 
kad čia (Rusijoj) nėra taip, 
kaip mes apie raudonąjį rojų 
kalbame Amerikoje, j j areštavo 
raudonoji “čeką” ir padėjo ka
lėjimam

Rautui žvingilui neteko apsi
gyventi raudonajame Kremliu
je, kadangi jį buvo jau užėmę 
kiti. Kaulas, vargo pamalęs ir 
dėdės Šamo dolerius praradęs, 
po vargingos kelionės pasiekė 
krikščionišką Lietuvą. Vėliau, 
apsivedęs ir susilaukęs pagalbos 

| iš Amerikos, Raidas atkeliavo 
į šį Atlantiko kraštą. Jisai da
bar jau kalbėjo, kad Chicago- 
je, Jefferson apielinkės sąšla
vyne daug geriau gyventi, ne
gu Rusijos rojuje.

Taigi, atmindamas, visa tai, 
ir pamaniau, kad p. Jukelis tur 
būt žino, koks yra tikrenybėje 
tas rojus, kurį perša kitiems, 
ba pats bevelija per dienas šiu
šius taisyti dėdės Šamo žemėje,

ažuot važiavęs Rusijon... Jis 
tik pataria kiliems tikėti tuo 
rojumi ir apieravoti juo duos- 
niau, kad galėjus patekti į jį.

Pasaulio Vergas.

18-ta gatvė
Korespondencijos pataisymas.

Kadangi ne visai teisingai ži
nia apie barbeno kelnes “Nau
jienose” tilpo vakar ir kad skai
tytojai neturėtų klaidos, aš esu 
priverstas atsiliepti. Dalykas 
buvo toks.

Aš atsiguliau pirmadienio va
karą hpie 11 valandą. Ramiai 
miegojau, tik mano svarbiausia 
klaida buvo, kad savo barber- 
nės (1726 S. Ilalsted St.) už
pakalinių durų neuždariau. Ki
taip vagiliams tur būt užtekę

‘‘Volgoj” pažvejoti. Bet ka
dangi jie mažai pešė ten, tai ir 
pas mane atsilankė.

Ir Yaniuolas” pabudinęs ma
ne, pakišo po mano nosim “ro
jaus vaisių” — ne uobolį, bet 
ką tai panašų į... bananą! Tai
gi aš jam pavelijau pasiimti pi
nigus, kurių jis reikalavo, tik 
prašiau neliesti mano barber- 
nės įrankių.

Jis su tokiu prašymu sutiko. 
Bet šelmis savo prižado neiš
pildė: kartu dingo žiedas žalio 
aukso su raidėmis P. L., odos 
piniginė su Boff-lo raidėmis ir 
indėno paveikslu; taipjau pel
iukas su paveikslais gražuolių 
abiejose pusėse. Man buvo įsa
kyta gulėti kol “išsimiegosiu.”

Petras Lapenis.
Norėčiau atsiprašyti p. La pe

nį, kad lengvai pažiurėjau ir 
tokiu Rudu parašiau apie nak
ties paukščių šeimininkavimą 
barbernej. Pasirodo, kad Įvy
kis buvo daug rimtesnis. Žiū
rėdamas į revolveiį, kiekvie
nas butų pasielgęs taip, kaip 
pasielgė p. Lapenis, t. y. tylė
jęs. Report.

Prašalino Labai Sunkų 
Vidurių Užkietėjimų

Panelė I.uey Moore, ęhpraw. S. C., sako: 
Nuga-Tonp yra atsakymas j os maldavimą. 
Ji labai kentėjo nito užkietėjimo. Jos skil
vio stovi* toks buvo, kad ji daugiau ne
manė pasigerėti valgiais. Po vartojimo Nu- 
ra-Tone i trumpa laiką ji parakė, kad ji 
pasveiko ir užganėdinta pasekmėmis ir gali 
valgyti ką tik nori be baimės.

Nuga-'J'oue turi stebėtiną reguliavimą. 
Jos pagelbėjo virk mtlionui vyrų ir moterų 
ir grąžino jiems sveikatų ir stiprumą. K:u 
kurie turėjo prastą apetilą ir menką virš
kinimą, kitiems kenkė gąsui ir raugėjimas, 
tarėjo chronišką vidurių užkietėjimą, men
kas kepenis, inkstu* arba pūslės jritatavi- 
iną, galvos skaudėjimą, svaiguli, praradi- 
nūs organus ar panašius nesmagumus kas 
tną svorio ir stiprumo, prastą miegą, silp- 
ieikdavo uesmngumo. Jei turite vieną iš tų 
(rūbelių, jų* turėtumėt vartoti Nuga-Tone. 
Jų* galit ja« gauti kur gyduolės yra par- 
luodamos. Jei jūsų vertelga neturi jų šla
ke, reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės.

AMEL
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARĖTAI

Camel mišinis parinkto Turkiško ir Naminio 
tabako niekad nebuvo prilygtas.
Šis mišinis padaro labai malonų minkštumą ir 
pilnumą.

Camels visados vienodo gėrumo.

Galite laisvai daug Camels rūkyti nenuvargindami 
savo skonio.

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

Camels tai gaivinąs ir patenkinąs rūkymas.

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Vompany, VVinston-Salem, N. C.

Suteikite sau
smagumo ruky
darni kvepianti
pilną^ cigaretą

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

TUBBY

38 years 
25 ounces tor 25® 

KC 
BakingPowder 

(doubte acUng) 

ŪSE LESS 
tban of hlgh prtced brand, 

IISiVb? PO ONOS
Tlli •_? ( R GOVERNMENT

ėAE TOO! \ 

HISTOR'/.THMS' 
AM4RIGHT ITS GOT 

SOME SEMSE TO IT 
ALI ABOUT IKRAMS 
Ati MARŠ AM' SWF

LIKĘ TAAT

You Can’t Stump Him

GRAMMAR
IS PIE F0(2 ME.

\ KMOIM OUR UHOLE 
800KOFF8'/ HEART 
ICAklTELLNOO 

AnYTHin' You 
KMOIAI m GRAMMAP
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MILŽINIŠKAS BANKININKŲ SUMANYMAS

Pagarsėjęs Amerikos lobininkas, John J. Raskob 
(kuris pernai vasarą iš republikono pavirto demokratu 
ir bandė įstatyti į Jungtinių Valstijų prezidentus Al 
Smith’ą), turi nepaprastą finansini planą, kurį jisai da
bar diskusuoja su vadovaujančiais Wall gatvės banki
ninkais New Yorke. Jisai nori sudaryti milžinišką kom
paniją stambiųjų Amerikos korporacijų akcijoms (Še
rams) supirkinėti. Raskob jau kalbėjosi tuo klausimu 
ir su buv. prezidentu Coolidge’u, ir sakoma, kad pasta- 
ramjam ketinama pasiūlyti atsistoti tos naujos kompa
nijos priešakyje.

Sumanytojas nori pritraukti ne tik bankininkų ka
pitalus, bet ir paprastų žmonių, ypač darbininkų, uždir
bamus pinigus. Jisai tikisi, kad laikui bėgant į kompa
niją butų įdėta kokie penki bilionai dolerių. Tais/pini
gais butų supirkta dauguma Šerų tokiose galingose kor
poracijose, kaip General Motors, United States Steel, 
General Electric, Radio korporacijoje ir t. t. Investavu
sieji j tą kompaniją pinigus dalyvautų šitų korporacijų 
pelnuose, gaudami dividendus už nupirktus Šerus; ant
ra vertus, kompanija kartu su savo investoriais galėtų, 
jei norėtų, kontroliuoti visą Amerikos pramonę.

Raskob. ir jo draugai skelbia, kad svarbiausias to su
manymo tikslas esąs padėti darbininkams: idant darbi
ninkai turėtų kur saugiai ir pelningai įdėti savo sutau- 
pytus pinigus ir tuo budu apsaugotų save senatvei. Tie. 
kurie girdėjo Raskobą išdėstant savo planą, saką, kad 
tai, girdi, esąs “kapitalistiškas būdas socializmui įvykin
ti”. Bet su socializmu tatai, žinoma, turi labai mažai ką 
bendro.

Tikrovėje šis Wall gatvės šulų sumanymas siekia 
pramoninį kapitalą paimti bankinio, finansinio kapitale 
kontrolėm Jo įvykinimas reikštų visų Amerikos trustų 
sujungimą vienam milžiniškam super-truste!

Labai galimas daiktas, kad ši Raskobo svajonė ir 
įsikūnys. Bankinis kapitalas Amerikoje šiandie jau yra 
taip galingas, jogei jam reikia tik ranką ištiesti, kad 
jisai paimtų industrijos vadžias.

Augant Amerikos didmiesčiams, gyventojų skai
čius tokiuose miestuose, kaip New Yorkas arba Chicago 
pasidarė didesnis, negu keleto mažiukių arba skystai 
apgyventų šteitų, kaip Utah, Arizona, Nevada, Idaho, 
New Hampshire ir Delavvare. Bet tie šteitai ne tik ren
ka po vieną arba daugiau atstovų į Jungtinių Valstijų 
kongresą, bet kiekvienas taip pat renka ir po du sena
torių.

Įvedus Amerikoje proporcionalę rinkimų sistemą, 
kurioje atstovai butų renkami sulig gyventojų skaičium, 
didmiesčiai turėtų daugumą atstovų kongrese ir valstijų 
legislaturose. Gi prie dabartinės • neteisingos sistemos 
ekonominiai atsilikę ir skystai apgyventi šteitai arba 
farmerių apgyventi valstijų distriktai turi daugiaus ga
lios politikoje, negu pramonės centrai.

Miestai yra visuomenės progreso židiniai. Juose gy
vena apsišvietę, susipratę ir išsilavinę politikoje žmonės. 
Bet prie dabartinio neteisingo rinkimų distriktų pa
skirstymo atsilikusioji gyventojų mažuma diktuoja savo 
valią pažangiai daugumai.

Tiesa, kad didmiesčiai pasižymi taip pat politikie
rių korupcija. Bet supuvę politikieriai miestuose daž
niausia iš to ir semia savo galią, kad jie gauna į talką 
atsilikusio sodžiaus politikierius. Prohibicija, sakysime, 
yra jų bendrų pastangų vaisius.

NETEISINGA ATSTOVYBĖS TVARKA

KRASINAS NEBUVO 
BOLŠEVIKAS.

Buvusio liaudies komisaro ir 
sovietu pasiuntinio Londone 
K rasi no našlė parašė savo at
siminimus, kurie tajx) išleisti 
su Lloyd George’o (Anglijos 
liberalu vado) įžanga. Krasino1 
našlė pareiškė laikraščių atsto-! 
vams, kad sovietu valdžia atsi

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................  $8.00
Pusei metų ......-...................... 4.00
Trims mėnesiams .......... ........ 2.00
Dviem mėnesiam ...... ............ 1.50
Vienam mėnesiui .........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei .................................  18c
Mėnesiui _____ ......_________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................. $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams ............. «... 1.75
Dviems mėnesiams ..........» 1.25
Vienam mėnesiui .............. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ...».........»................» $8.00
Pusei metų ......___________ _ 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

sakė jai mokėti pensiją, ka
dangi ji negrįžta gyventi Ru
sijon.

Pasikalbėjime- su laikrašti
ninkais Krasinienė išreiškė la
bai pesimistišką nuomonę apie 
tvarką sovietą Rusijoje ir pa
sakė, kad jos vyras nebuvo bol
ševikas, bet laikė savo parei
ga, kaipo Rusijos patriotas, 
darbuotis dėl savo tėvynės at
gimimo.

Krasinas buvo bene gabiau
sias žmogus sovietą valdžioje, 
ir dabar pasirodo, kad jisai sa
vo pažvalgomis buvo net, bol

ševikiškai kalbant, “kontr-re- 
voliucionierius”!

RINKIMŲ REZULTATAI 
DANIJOJE.

Danijos atstovą buto (folke- 
thing’o) rinkimuose, kuriuose 
socialdemokratą partija laimė
jo didelę pergalę, balsai ir man
datai pasidalino šitaip:

Socialdemokratą partija pa
didino savo balsą skaičią, pa
lyginant su 1926 m. rinkimais. 
96,000, gaudama dabar 593,000 
balsą ir to dėka laimėdama 8 
naujus mandatus. Iš 14^ narių 
atstovą bute socialdemokratai 
dabar turi 61.

Radikalą partija, kuri kartu 
su socialdemokratais buvo opo
zicijoje, išlaikė savo 17 vietą 
parlamente, taip kad dabar šios 
dvi kairiosios partijos turi ab
soliučią daugumą.

Kairiąją valstiečią partija, 
kuri iki šiol stovėjo valdžios 
priešakyje, neteko 24,(MM) balsą 
ir 3 atstovą. Ji gavo 402,000 
balsą ir 43 mandatus (vieto
je 46).

Dar skaudesnis smūgis išti
ko konservatorių partiją, kuri 
1926 m. buvo gavusi 275,-000 
balsą ir 29 mandatus. Del jos 
militaristiško nusistatymo tu
rėjo būt paleistas parlamentas, 
ir dabar ji prakišo 42,000 bal
są ir 5 atstovus.

Teisės sąjunga gavo 25,843 
balsus ir 3 mandatus. Vokie
čiai šiaurinio Šleizvigo provin
cijoje gavo 9756 balsus (166 
balsą nuostolis) ir 1 mandatą.

Skaudžiausiai tapo sumušti 
komunistai. Kaip dveji su vir
šum metai atgal, taip ir da
bar komunistai nepravedė nė 
vieno atstovo, bet ją balsą 
skaičius nupuolė beveik 45 nuo
šimčiais. Vietoje 5700 balsą, 
jie šiuose rinkimuose gavo tik 
3,100, nežiūrint to, kad Mask
va gausiai Šelpė pinigais Da
nijos komunistus ir jie vedė 
šlykščiausią agitaciją prieš so
cialdemokratus.

MUNŠAINO PUODAI KOMU
NISTŲ PIKNIKUOSE.

Vienas Bestragiškis rašo 
“Laisvėje”, geg. 7 d., apie ko
munistą piknikus:

“Nepaisant, kaip piknikas 
butą kvailas, kiek jame bu
tą ištuštinta naminio rauga- 
lo — turi būt dainuojama 
‘Internacionalas’.

“Gal sakysite, kad pas mus 
taip nėra? Pereitą vasarą 
buvau trijuose dideliuose 
piknikuose ir visuose už krū
mo dvokė šinkuojamas mun- 
šaino puodas.”
Kaipo “revoliucioniškiausia” 

partįja, komunistai, pasirodo, 
visus sukerta ir munšaino šin- 
kavimu. į savo piknikus jie ve
žasi tiesiog munšaino puodus! 
Ir paskui savo spaudoje jie dis
kusuoja klausimą: Ar tinka 
giedot ^‘Internacionalįv, kada 
ištuštintas munšaino puodas, 
ar netinka?

Susipratę “marksistai”, po 
šimto pypkią!

PLEČKAITIS IR ŽVALGY
BOS PROVOKACIJA.

Vienas draugas prisiuntė 
mums vilniškio “Pirmyn” 8 nu
merį, kuriame paaiškinta Lie
tuvos politinių emigrantą san
tykiai su Plečkaičiu. Jau iš 
Lietuvos laikraščią pranešimą 
yra žinoma, kad emigrantai 
Vilniaus krašte prieš keletą 
mėnesių buvo pašalinę Plečkai
tį iš savo komiteto, o kovo mė
nesyje visi išmetė jį ir iš or
ganizacijos.

Tuo gi tarpu Kaune žvalgy
ba suėmė bal. mėn. pradžioje 
Plečkaičio kurjerį su laišku, 
neva adresuotu nuo laikraščio 
“Pirmyn” žymesniems Lietu
vos socialdemokratams, ir, tuo 
pasiremdama, žvalgyba ėmė 
daryti masinius socialdemokra
tą areštus.

Mums atsiąstame “Pirm.” 
numeryje išspausdinta sekau- Į 
ti “Kitos” žinia (kuri Lietuvos' 
spaudoje nebuvo paskelbta) iš' 
bal. 3 <1.: I

“Vakar Kaune tapo suim-' 
tas politinią emigrantą kur
jeris, kuris siąstas Plečkai
čio slaptai atvyko į Kauną 

• su korespondencija nuo emi
grantą laikraščio ‘Pirmyn’. 
Korespondencija buvo adre
suota žymesniems vietiniems 
socialdemokratams. Krimi- 
nalės policijos agchlai suėmė 
kurjerį tuo laiku, kuomet jis 
buvo pas socialdemokratu 
vadą Galinį.

“Rastoji pas kurjerį ko
respondencija davė pagrindo 
tolimesniems areštams. Tarp 
kitą tapo suimtas ‘Socialde
mokrato’ redaktorius Kai
rys. Redakcijoj to laikraščio 
rasta didelis skaičius ‘Pir
myn’ egzempliorją. Suimtas 
taip pat socialdemokratą va
das Bielinis, kuris atvyko į 
Galinio butą tuo laiku, kuo
met jame buvo, vėliau are'š- 
tuotasai, Plečkaičio kurje
ris.” t

Pasirodo, kad visą kratą ir su
ėmimą pamatas buvo surasta 
pas “Plečkaičio kurjerį” kores
pondencija.

“Pirmyn” redakcija prie to 
“Eltos” pranešimo deda tokią 
pastabą:

“ ‘Pirmyn’ Redakcija jo
kią ryšią su L. S. D. P. ne
turi, jokią korespondenciją į 
Kauną Plečkaičiui nėra da
vusi.”
Kitoje vietoje, po antraše 

“Nauja Provokacija”, emigran
tą organizacijos Vykdomasis 
Komitetas sako:

“ ‘Eltos’ pranešimas apie 
areštą priežastį aiškiai me
lagingas. Tariamą J. Plečkai
čio laišką žvalgyba norėtą 
(primesti politinei emigraci
jai ir redakcijai ‘Pirmyn’.

“Liet. Soc. dem. Org. Cžs. 
Vykdomasis Komitetas už J. 
Plečkaičio veikimą ir taria
mą provokheinį laišką jokios 
atsakomybę, neneša ir su 
juo hiekov bendra neturi. 
Vyk. K-a^ dėl siaučiančio 
Lietuvoje teroro, jokią ry
šiu nei su L. S. D. P. C-o 
K-u, nei su atskirais jo na
riais nepalaiko, J. Plečkaitis 
jau 3 m&Tėsiai nuo prieš- 
fašistinio emigracijos veiki
mo pašalintas, o paskutinė
mis dienonųs ir iš viso iš or
ganizacijos

“žvalgyba per ‘Eltą’-klai
dina, skelbdama, kad Pleč
kaičio siustas kurjeris gabe
nęs korespondenciją nuo 
laikraščio ‘Pirmyn’. Redak
cija ‘Pirmyn’ nieko bendra 
nei su Plečkaičiu, nei su ta
riama korespondencija netu
ri.

išmestas.

“Skelbdama žinią, kad L. 
S. P. C. K. bute rasta daug 
‘Pirmyn’, yra , itin kvailas 
melas, nes ‘Pirmyn’ L. S. D. 
P. C. K-ui visai nebuvo siun
čiamas, ir juo labiau šnipą 
apstatytame C. K. bute drau
džiamos literatūros nieks ir 
laikyti negalėtą. Kad žval
gyba ‘Pirmyn’ turi ir kur 
nori jį pakišti ar ‘kurjerius’ 
aprūpinti gali, dėl to niekas 
neabejoja.”
Taigi, labai panašu į tai, kad 

Lietuvos žvalgyba panaudojo 
Plečkaitį, kurį emigrantai yra 
išmetę iš savo tarpo, provo
kacijai prieš socialdemokratus. 
Ar pats Plečkaitis sąmoningai 
šitai provokacijai patarnavo, ar 
buvo tik aklas žvalgybos įran
kis, mums sunku spręsti.

Bet labai gaila, kad emi
grantai taip ilgai toleravo sa
vo eilėse tą abejotiną asmenį. 
1 teikėjo spirti jam į užpakalį 
jau tuomet, kai jisai pradėjo 
daryti kokius ten skymus su 
pilsudskinirikais. Kęsdami jį sa
vo tarpe, emigrantai ir patys 
save sukompromitavo.

Knygą naujienos
“Kaip apsivesti”. Kaina 1 li

tas.
“Kaip pasilikti viengungiu”. 

Kaina 15 litų.

t *
šie metaai pasižymės dideliu

nepastovumu politiškame ir so- kad pačios Naujienos 
daliame gyvenime. žmonių1 vra naudingos.
skurdas ir vargai nuolat didės, Skelbimai Naujienose 
o 1936 m. įvyks didžiausias ir duoda naudą dėlto,

Amerikos gyv e n t o j ų 
prieauglis. — Prana- 

' sauja karą ir kito
kias nelaimes

Metinis Jungtinią Valstiją 
gyventoją prieauglis siekia maž
daug 1,400,000 asmenų. Kitais 
žodžiais sakant, kas 23 sekun-. 
das gyventoją' skaičius pasidi
dina vienu žmogum.

Gyventoją padidėjimas, sako 
William M. Steuart, susideda iš 
to, kad per metus Amerikoj 
gimsta 1,150,000 žmonią dau
giau nei miršta ir apie 240,000 
atkeliauja iš kitu salią. 1930 m. 
Amerika turės 30 kartą dau
giau gyventoją nei 1790 m. ir 
apie du kartu tiek, kaip 1890 m.

Duomenys rodo, kad 1790 m. 
Amerika turėjo 3,929,214 gy
ventoją, o 1890 m.—62,947,714. 
Paskutinis gyventoją surašinė
jimas įvyko 1920 m. Tąsyk 
buvo užrekorduota 105,710,620 
žmonių. Cenzo biuras apskai
čiavo, jog liepos 1 d. 1927 m. 
Amerika turėjo 120,710,620 gy
ventoją.

Jokioj kitoj šaly gyventoją 
skaičius neaugo taip sparčiai, 
kaip Amerikoj. Ir jokioj kitoj 
šalyj kartu su gyventoją prie
augliu nesigerino taip žmonią 
gerbūvis.

Gyventoją surašinėjimui 1790 
m. , reikėjo praleisti trylika mė
nesių. 1930 m. tas darbas bus 
atliktas per vieną mėnesį.

4,000,000 žmonių, kurie 1790 
m. gyveno Jungtinėse Valstijo
se, užėmė 868,000 ketvirtainiškų 
mylių teritoriją. Vadinasi, kiek
vienai ketvirtainiškai myliai te
ko puspenkto gyventojo. Dabai’- 

tinė Amerikos teritorija suside
da iš 2,974,000 ketvirtainiškų 
mylių. 1930 m. kiekvienai ket
virta, iniškąi myliai teks maž
daug 40 gyventojų.

1790 m. Amerikoj buvo tik 
šeši miestai, turintys po 8,000 
gyventojų. Miestiečiai tesudarė 
tik 3% visą gyventojų. Šian
dien miestų ir miestelių gyven
tojai sudaro apie 70 nuošimčių.

Tai rodo, jog Amerika juo 
tolyn, tuo labiau virsta miestų 
šalimi. Tačiau pastaruoju lai
ku automobiliai žymiai sustab
dė tą “sumiestėjimą”. Daug 
žmonią dirba miestuose, o gy
vena kur nors už miesto ribų.

Pirmas cenzas rekordavo tik 
šeimų galvas ir šeimų narių 
skaičių. Bet nuo 1950 m. pra
dėta rekorduoti kiekvienas as- 
nuo. Pavyzdžiui, 1860 m. Ab
rakam Lincolno šeima, kuri gy
veno Springfield, Ilk, buvo už
rekorduota taip: Lincoln, jo 
žmona Marle, trys sūnus Ro
ke rt T., Willie W. ir Thomas,— 
tarnas keturiolikos metų ber
niukas Philip Dinkell. Kiekvie
nas turėjo duoti savo turto ver
tę. Lincoln savo turtą apkaina- 
vo sekamai: $12,000 asmeninio 
turto ir $5,000 vertės nejudina
mo turto.

Amerikoj yra apie 3,100 pa
vietų, 17,000 inkorporuotų mies
tų ir miestelių, kurie nepapras
tai įvairuoja savo didumu, — 
pradedant milžinu New Yorku 
ir baigiant Dering Harbor, N. 
Y., kuris 1920 m. turėjo tris 
gy ventoj us!

Visa Amerikos teritorija bus 
padalinta i 100,000 distriktų. 
Kiekvienam distriktui miestuose 
teks apie 1,800 žmonių, o far- 
mose žymiai mažiau. Gyvento
jus surašinės 100.000 valdžios 
paskirtų žmonių. Kiekvienas tų 
surašinėtojų turės prisiekti,, 
kad jis paslaptyj užlaikys gau
tas informacijas ir teisingai pil
dys cenzo blankas. Įstatymai 
numato aštrią bausmę tiems, 
kurie prasižengs prieš tuos rei
kalavimus.

nuožmiausias karas. Palestina 
bus tos gigantiškos kovos cent
ru. Kovoj dalyvaus beveik vi
sos pasaulio tautos.

Toki pranašavimą paskelbė 
tarptautinis psichicistų komite
tas, kuriam vadovauja kun. 
Walter Wynn ir kap. R. A. Ne- 
aum. Prie tokios “tamsios at
eities” jie priėjo bestudijuoda
mi Cheopso piramidę. Psichi- 
cistai yra įsitikinę, 'jog krūva 
akmenų Egipte nėra vien tik 
paminklas garbės trokštančiam 
karaliui. Girdi, piramidės struk
tūra—įvairus koridoriai, pože
miniai keliai ir t.t.—vaizduoja 
visą žmonijos istoriją: buvusius 
ir busimus įvykius.

Mes tikime, sako Dr. Wynn. 
kad piramidė sudaro paralelę 
biblijai ir, teisingai išaiškinta, 
duoda galimybės tiksliai įspėti 
busimus pasaulio istorijos įvy
kius.

Arthur Conan Doyle, pagarsė
jęs rašytojas, ir kai kurie kiti 
spiritualizmo sekėjai tvirtina 
kad senovės Egipto .astrologai ir 
filosofai buvo “apdovanoti” ne- 
praprasta psichine jėga perma
tyti ateitį. Jie permato busi
mus karus, marus ir kitokias 
baisenybes. Bijodami, kad at
einančios gentkartės praras tą 
psichinę jėgą, jie sumanė pas
tatyti milžinišką piramidę, kuri 
duotu galimybės žmonėms įžiū
rėti į ateitį.

Juozapas, žydų patriarcho Jo
kūbo sūnūs, kuris teisingai in
terpretavo faraono sapną ir tapo 
Egipto neoficialiu valdovu, bu
vo, galimas daiktas, Egipto 
okultinių draugijų narys.

Piramidė Įspėjo pasaulinio 
karo pradžios djeną ir net va
landą, sako Dr. Wynn savo ne
senai išleistoj knygoj “The 
Lašt and Next War”. Ji išprana
šavo Napoleoną, Rusijos revo- 
liuliją, suirutę Kinijoj ir badą. 
Piramidės statytojai esą pasi
žymėję nepaprasta psichine jė
ga permatyti ateiti.

Tuo budu piramide yra savo 
rųšies žmonių gyvenimo istori
ja. Istorija na tik to, kas įvy* 
ko, bet ir to, kas įvyks ateityj. 
Dr. Wynn ir jo sekėjai tvirtina, 
kad jiems pasisekę atidengti 
piramidės colis nusakąs kokį 
piramides colis nusakęs kokį 
nors įvykį. Dabar jau pasiekta 
tą vietą, kur prasideda labirin
tiniai požeminiai keliai. O tai 
reiškia, kad žmonių gyvenimas 
irgi bus susimaigęs ir pilnas 
sumišimo. Ta suirutė tęsis iki 
rugsėjo 25 d. 1936 m. Per tą 
laikotarpį Europoj ir Azijoj 
siąus revoliucijos, anarchija, 
karas ir neįmanomas badas. Po 
to anf žemės užviešpataus tai
ka, ir karai visiškai pranyks.

Žinoma, jokis sveikai protau
jantis žmogus tą pranašavimą 
neims už gryną pinigą. Jis yra 
tokios pat vertės, kai ir biblis- 
tą pranašavimas, kad “milionai 
dabar gyvenančių žmonių .dau
giau nebemirs”. Pranašais tiki
tik tamsus ir neapšviesti žmo^ 
nes. Senovėj pranašų buvo ne
paprastai daug. Kiekvienas val
dovas kreipdavosi i orakulą, ku
rio pareiga buvo spėti ateities 
Įvykius. Dažnai tų orakulų 
pranašavimai būdavo migloti ir 
neaiškus. Pavyzdžiui, vienas 
valdovas, kuris rėngėsi pult 
svetimą sali, kreipėsi i oraku
lą,. kad tasai išpranašautų karo 
rezultatus. Orakulas pareiškė 
jog su įsiveržimu į tą šalį su
smuks didelė valstybe. Taip iš 
tiesų ir atsitiko: valdovas karą 
pralaimėjo ir jo valstybė su
smuko. Orakulo dūliai to jis 
negalėjo kaitinti, kadangi tasai 
nepasakė kieno valstybe su
smuks,—jo ar jo priešo...

—K. A.

Dinamito juosta

Revoliucionierė dainininkė Ro
gozinnikova. — Pasikėsinimas 
prieš kalėjimą viršininką. — 
Dinamito juosta suspreginti 
“ochranką”.

Rusijos revoliucinio judėjimo 
istorija davė stebėtinų didvy
riškumo pasiaukavimo ir pasiry
žimo pavyzdžių.

Nesenai pasirodžiusioje užsie
ny knygoje “Katorga ir ištrė
mimas” įdėti atsiminimai, ku
rie piešia nepaprastą jaunos re
voliucionierės E. Ragozinni ko
vos figūrą.

E. Rogozinnikova buvo pa
karta 1907 m. už vyriausios ka
lėjimų valdybos viršininko 
nukovimą.

Turėdama tįk 19 metų Ra- 
gozinnikova atvyko iš provinci
jos i Peterburgą, kad stotų kon
servatorijom Puikus balsas ir 
dainininkės talentas lėmė jai 
gražią scenos karjerą. Tačiau 
Rogozinnikova tuojau įsitraukė 
i revoliucinį judėjimą, įstojo 
socialistų revoliucionierių parti- 
jon ir tapo “Skrajojančio šiau
rės kovos būrio” nariu. 1906 
m. Rogozinnikova buvo suimta, 
įtariama dalyvavime pasikėsini
me prieš ministerį Stolipiną ir 
beveik metus prasėdėjo kalėji
me. Būdama kalėjime Rogozin
nikova, kaip aktorė, simuliavo 
beprotybę ir buvo pervesta į be
pročių ligoninę. Išbuvusi visą 
menesį bepročių tarpe Rogozin
nikova ligonines .tarnaitės pade
dama pabėgo. Pabėgimas įvy
ko tokiomis sąlygomis, kurios 
primena nuotikių romanus.

Pekiomis savaitėmis praslin
kus 1907 m.,spalių m. 15 d. į 
vyriausios kalėjimų valdybos 
viršininko Maksimovskio pri
ėmimo kambarį atėjo kažkokia 
graži, jauna’ moteris, puikiai 
apsirėdžiusi. Visas kambarys 
pakvipo brangiais kvepalais. Ne
žinomoji moteris paprašė duoti 
jai galimumą pasimatyti su 
Maksimovskiu suimto ir sergan
čio reikalu. Kai Maksimovskis 
ją priėmė, moteris ištraukė 
brauningą ir šovė. Maksimovs
kis buvo mirtinai sužeistas. Te
roriste tuč tuojau buvo suimta. 
Kai norėjo ją kratyti tero
riste sušuko:

“Atsargiau! Jus susprogdinsi
te savo! Pasigailėkit čia gyve
nančių žmonių!”

Tai buvo Rogozinnikova. Ro
gozinnikova buvo perblokšta į 
grindis. Policijos agentai laikė 
rankas ir kojas. Garsus žan
darų pulkininkas Komisarovas 
pasilenkęs prie gulėjusios Rogo- 
zinnikovos pastebėjo prie jos 
juostos du juodu denotatorius.

Po Rogozinnikovos lifu ir 
korsetu buvo pragaro mašina— 
juosta su 13 ekstradinamito 
švarų. Sprogstamoji medžiaga 
jau pradėjo irti, ir dinamitas 
galėjo savaime sprogti, žandarų 
pulkininkas apsiliejo iš baimės 
prakaitu.

Rogozinnikova buvo visai ra
mi. Ji pareiškė, kad yra Socia
listų revoliucionierių “skrajo
jančio šiaurūs kovo būrio” na
rys, o j kitus klausimus atsisa
kė atsakyti. Savo vardo ji taip 
pat nepasakė. Karo teisme Ro
gozinnikova vėl atsisakė duoti 
bet kokių parodymų. Rogozinni
kova turėjo plapą nukovusi vy
riausios kalėjimų valdybos vir
šininką susprodgdinti ir “Ochra- 
nos skyrių” (politinę policiją). 
Ji manė, kad vietoje jos nekra
tys, o nuves į “ochraną”. Tuo
met ji sujungtų pragaro maši
nos—juostos laidus ir drauge su 
savimi išsprogdintų visą “och
ranką”.

1907 m. spalių 18 d. auštant 
Rogozinnikova buvo pakarta 
ties Kronštatu. Mirtį ji sutiko 
ramiai. [“L. Z.”]

Phone Virgiui a 2054

JOSF.PH VILIMAS
.V (. f.i u S tat y ri t a 
KONTRAKTOR1US

455Ų So. Rockwell St.. Chicago, UI.
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PIRMOJI PAMO- 'paduodu vertimą (Little, Brown 

i V A TTATM'TT anc* CornPanV leidus išversti)IX A VAIDlIMll pirmutinio tilpusio knygoj
----------- ■ straipsnio, kurį parašė Richard

Tokia yra antraštė straipsnio, i Boleslavski. 
tilpusio knygoj “Thsatre—Es- 
says on the Arts of the The
atre”. Šią knygą išleido Little, 
Brown, and Company, 34 Bea- 
con St., Boston, 1928 metaais. 
Joje telpa keliolika straipsnių, 
gvildenančių įvairias problemas. 
Tų straipsnių autoriai—autori
tetai klausimais, kuriuos jie 
gvildena. Parašyti jie kalba, 
suprantama kiekvienam šiek 
tiek nushnailančiam apie teatrą 
žmogui. Kalbamoji knyga, sa
kyčiau, skaitoma yra geriausiu 
priedu prie literatūros apie te
atrą, pasirodžiusios laiku pas
kutiniųjų keletu metų, žemiau

Pirmoji pamoka 
vaidinti

(Esė ud o-moralė)

Richard Boleslavski

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu

roles, kurios buvo kada nore 
tamstai duotos. Tamsta kentei 
skausmą dabar; tamstd jautei 
giliai. Tai yra du dalykai, be 
kurių negali apsieiti jokioj me
no šakoj, ypač gi teatro dailėj. 
Tiktai mokėdama šitokią kainą 
galėsi pasiekti laimę kūrybos, 
laimę gimdymo naujos meno 
vertės. Kad parodyti šią 
mintį, pamėginkime stoti dar
ban tuojau. Pabandykime su
kurti menkutę, bet* tikrą, artis
tinę vertę, kokią tamstos jėgos 
leis. Tai bus pirmas žinksnis 
tamstos pastangose tapti akto
re.

[Didžiulė gražioji ašara už
miršta akies mirksniu. Ji išga
ruoja kur tai. Vietoj jos pasi
rodo laiminga, maloni šypsą. 
Aš niekuomet nesitikėjau, kad 
girgždąs mano balsas galėtų iš
šaukti tokią permainą]. Klau
syk manęs ir atsakyk nuošir
džiai. Ar teko matyti tamstai 
žmogų, speeialistą, užimtą ko
kia nors kūrybos problema, tuo 
laiku, kai jis dirba? Pavyz
džiui jurų laivo pilotą, kuris 
atsako už tūkstančių gyvastis, 
arba biologą, kuris dirba pa
galba savo mikroskopo, arba*

arkitektą pasinėrusį braižyman 
kokio nors komplikuoto tilto, 
arba didelį aktorių iš šalies, kai 
jis rengėsi ypatingai brangioms 
vietoms savo rolėje?

Esybė. Aš mačiau John Bar- 
rymore iš už kulisų, kai jis vai

tarpu negali pasakyti, žodžių pa
prasta kalba, kad parodžius vi
dujinę jų reikšmę. Tamsta nori 
groti Šopeno nokturną, nežino
dama kur gaidos yra. Tamsta 
grimasuoji, darkai žodžius/ku
riuos parašė amžinų emocijų po
etas, ir tuo pačiu laiku neturi 
elementarės apšviesto žmogaus 
kokybės—pajėgos perduoti min
tis, jausmus ir žodžius kito as
mens Jogiškai. Kokią teisę 
tamsta turi sakyti, kad dirbusi 
teatrui? Tamsta sunaikinai vi
są esmę žodžio “teatras”.

[Tyla: Esybe žiuri į mane 
kaip pasmerkta mirti. Mažas 
valizas guli ant žemės.]

Esybė. Ir taip, aš niekuomet 
neprivalau vaidinti ?

Aš. Ir jeigu aš pasakysiu, kad 
“niekuomet” ?

[Tyla. Esybės akys pasikei
čia, ji žiuri į mano sielą aštriu 
tėmijančiu žvilgsniu, ir maty
dama, kad aš nesijuokiu, sukan
da dantis ir stengiasi bejėgiai 
paslėpti tai, kas darosi jos sie
loje. Veltui pastangos. Did
žiulė, tikra ašara rieda iš jos 
akių, ir tuo momentu Esybė 
pasidaro brangi man. Tai su
gadina mano nusitarimą visai. 
Ji stengiasi kontroliuoti save, 
dar kartą sukanda dantis ir ta
ria tykiu balsu.]

—Esybe. Bet aš vaidinsiu. Aš 
neturiu nieko kito gyvenime.

[Aštuoniolikos metų būda
mos, jos visos taip kalba. Ne
žiūrint to, aš jaučiu sujudintas].

Aš. Na, gerai. Aš turiu pasa
kyti, kad štai šioj valandoj 
tamsta padarini daugiau teat
rui, tiksliau pasakius — sau te
atre, ne kad vaidindama visas

dino Hamletą.
Aš. Kas ypatingo įspūdžio pa

darė į tamstą, kai tėmijai jį?
Esybė. Jis buvo stebėtinas!!!
Aš. Aš žinau tai, bet kas dau

giau.
(Bus daugiau)

i galėtum pasakyti man, kaip 
tamstos profesorius, kai jis ruo
šė tamstą Karaliui Lirui, rei
kalavo tamstą suvaidinti, pav. 
šias eiles: “Pūskit vėjai, pūskit 
žiaurus! Siuskit! dukit!”

Esybė. Ar tamsta nori, kad 
aš suvaidinčiau?

Aš. Ne. Tik pasakyk man, 
kaip išmokai tas eiles skaityti. 
Ko norėjai atsiekti?

Ėsybė. Aš turėjau stovėti 
taip, mano kojos viena prie ki
tos, truputį palinkusį liemenį 
priešaki-n, pakelti galvą šiaip, 
ištiesti rankas į dangų ir grū
moti kumščiomis. Po to, įkvėp
ti pilną krutinę oro ir pratrukti 
sarkastiniu juoku—ha! ha! ha! 
[Ji juokiasi žavinčiu kūdikio 
juoku. Tik aštuoniolikos metų 
būdami mes galime taip juok
tis]. Toliau, tartum, keikiant 
dangų, tarti, kaip galima bal
siau, žodžius: “Pūskit vėjai, 
paskit žiaurus! Siuskit! Dukit!”

Aš. Ačiū, to pilnai pakanka, 
kad aiškiai supratus Karaliaus 
Liro rolę ir kad įgijus nuovokos 
apie tamstos talentą. Ar pa
velysi man paklausti dar vieną 
dalyką? Malonėk pakartoti tą 
patį sakinį pirmiausia keikda
ma dangų, o po to nekeikdama 
jo. Tik akcentuok sakinių 
prasmę—jų mintį. [Ji negalvoja 
ilgai, ji yra pratusi kolioti dan
gų].

Esybė. Kai jus keikiate dan
gų, tai kalbate šiaip: “Puuuuus- 
kit vėėėėjai, puuuskit žiauuuuu- 
rųs. Siuuuuskit duuuukit”. 
[Esybė mėgina visa jėga keik
ti dangų, bet par langą aš ma
tau, kad melsvusis dangus juo
kiasi iš jos keiksmų. Aš taipgi 
juokiuos]. O nekeikiant dan
gaus, aš turiu pasakyti jas ki
taip. Well..'. Aš nežinau kaip... 
Ar ne keista? Na, šitaip: [Esy
bė susimaišo, ir malonia šypsą, 
rydama žodžius, skubiai taria 
juos visus viena gaida]. “Puš
ki tvėjaisiuskitd ukit”.

[Ji visai susimaišo ir mėgina 
sunaikinti savo valizą. Nutyla]

Aš. Keista. Tamsta tokia jau
nutė; tamsta valandėlės neabe
joji pirm keikus dangų. O tuo

CYD
130 W. Randolph St Chicago.

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučials Vokietijos laivais

HIHIV EUKCPA
Tik 7 Dienos i Lietuvą

Nupigintos 
Patogus

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

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

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

NOKTU < I I HAS

[Rytmetis. Mano kambarys. 
[Beldžia kambario duris.] 
Aš. Meldžiu vidun.
[Durys atsidaro, povai ir ne

drąsiai. Pasirodo daili esybė 
kokios aštuoniolikos metų. Ji 
žiuri manin plačiai atviromis, 
nusigandusiomis akimis ir lam
do valizą (rankinį krepšį) smar
kiai].

Esybė. Aš... Aš... Aš girdė
jau, kad tamsta mokini drama
tinės dailės.

Aš. Ne! Gaila. Dailės negali
ma išmokti. Turėti dailės reiš
kia turėti talentą. Tai yra toks 
dalykas, kurį tas arba kitas 
asmuo turi arba neturi. Tams
ta gali išvystyti jį sunkiu dar
bu, bet sutverti talentą negali
ma. Ką aš darau, yra tai, kad 
padedu tiems, kurie nusitarė 
dirbti scenoje, lavintis ir auk
lėti save sąžiningam darbui te
atre.

Esybė. Taip, žinia. Susimilda
mas padėk man. Aš tiesiog 
myliu teatrą.

Aš. Mylėti teatrą negana. Kas 
jo nemyli? Pasišvęsti teatrui,, 
atiduoti jam visą savo gyveni
mą, paaukauti jam visas savo 
mintis, visus jausmus! Del te
atro atiduoti viską, pakęsti vis
ką! Ir kas svarbiausia, pavesti 
teatrui viską—visą save— ne
laukiant iš jo nieko, nė men
kiausio grūdelio to, kas išrodė

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- i 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rugš- daįiu> įaįp patrauktina. 
čių perviršiaus; ir padaro tai Aš žinau. Aš gana
tuojaus. Už penkių minučių dmig vaidinau mokykloj. Su- 
simptomai rūgščių perviršiaus i prantu, kad teatras grąžina 
išnyksta. Sužinojimas šio g e- jums skausmų. To nebijau. Aš 
riausio budo reiškia ant visa- j viskam pasiryžusi, kad tik ga- 
dos atsisveikinimą su nemalo- lėčiau vaidinti, vaidinti, vaidinti, 
niais budais. Aš. Bet daleisk, kad teatras

žiūrėkite, ^kad gautumėt tik- į nenori, idant tamsta vaidintum, 
ra Phillips Milk of Magnesia., vaidintum, vaidintum : 
Prastesnis produktas gali ne-j Esėbė. Kodėl gi ne?
veikti tiek gerai. Visos aptiekos Aš. Todėl, kad jis gali nerasti 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. pas tamstą talento.
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa-1 mokykloj... 
kelio. | Aš. Ką tamsta vaidinai?

Esybė. “Karalių Lirą”.
Aš. Kokią rolę vaidinai šiame!

žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoj i-

Phillips Milk of
Oda niežti?

Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus signalaB! Ne
kasyk. Tegul Seveia’s 
Esko sustabdys niežėjimą 
ir pagelbės padaryti odą 
Svarią ir sveiką. Varto
kite prie pirmo ženklo 
odos įdegimo. Pasiklaus* 
kit savo aptiekinmko.

Severa’s
ESKO i

Esybė Bet kai aš vaidinau Malevotojams ir Namų Savininkams

IKj ‘ t ■1
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kelio.
“Milk of Magnesia” buvo J.

V. registruotas prekybos ženk-1
las Chas. H. Phillips Chemical mažmožy ?
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. Esybė. Patį Karalių Lirą. Ir ■ 
Phillips nuo 1875. visos mano draugės, taipjau li

teratūros profesorius ir net te
ta Marijona pasakojo man, kad 

ir kadJOE SMILGIS

nenoriu 
žmones,

aš vaidinusi stebėtinai 
tikrai turinti talentą.

Aš. Atleisk man, aš 
kritikuoti tuos puikius
kuriuos suminėjai, bet ar tams
ta esi tikra, kad jie yra talento 
žinovai? '

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 5 M nrrrfacarine lnjimas. Geriausias automobiliu taisy-; E'>be' Wusl< PK'leSoriUS la-
mas. Musų pataisytas jūsų automo- bai varŽUS. Jis pats dirbo SU 
bilius išrodys kaip naujas. Vud nmrAnmie mano k>i4642 So. Western Avė. manim, Kaa prnengus mane na- 

Tel. Lafayette 4501 raliui Lirui. Jis yra didelis
autoritetas.

Aš. Matau, matau. O teta Ma
rijona?

Esybė. Ji yra sutikusi p. Be- 
lasco asmeniškai.

Aš. Kolei kas gerai. Bet ar

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 
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Prieštaraujanti Argumentai 
negalėjo sutarei sparčiai augantį publikos 
palinkimą pasirinkt Lucky Strike kaipo savo 
mylimus cigaretus. Lucky Strike yra suderini
mas parinktų tabakų, kurių apkepinimo 
kvapsnys žavi rūkytojo skonį, kurių apke
pinimo procesas prašalina nešvarumus, ir, 
kaip liudija 20.679 daktarai, padaro Luckics 
mažiau erzinančiais. Apkepinamas iškelia 
Lucky Strike į tokį augštumos laipsni, .prie 
kurio nei prisiartinti negali jokie kiti cigaretai. 
Nuolatinis ekspertų rūpesnis užtikrina Luckics 
gerumą. Kad juos pasirenka milionai žmonių, 
tatai įrodo jų viršenybę ir yra teisingas 
atsakymas į saumyliškus kitų pagyrus.

į 
k .

&

W ffJL Jei jus norite pagražinti savo namą iš 
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do- 
lerio.
Duodam vieną butelį poli.sh veltui prie 
kiekvieno orderio už dolerį ar daugiau.

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

O

Šiandie Budweiser Barley-Majt Syrup yra
m

vienas iš Amerikos populiariškiausių rų

šių. Žmonės nori kokybės, patenkinimo, pa L

sėkmių
5

■

X. " H'S TO A$T r w

)

(PJSIR/tSO)

The American Tobacco Company, Incorporated

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis sa^o tnu- 

t ziką, nuo vieno vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Budweiser “SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

Barley-Malt Syrup
ANHEUSER-BUSCH’—ST. LOUIS

pagerinti skoni ir padi- 
maistingumų, duonos, kS- 

sausainių, donatsų ir lt., 
vartokite

Kad 
dinti 
ksų, 
kepant vartokite Budweiser 
Barley-Malt .Syrup. Grosernin- 
kai ir sankrovininkai pardavi
nėja visur.

• Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturera

■H
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar trys gensteriai 
nudaigoti

Policijos manymu, tuo atkeršy
ta už nušovimą septynių Mo
rano gengės vyrų.

Už nudaigojimą Valentino 
dieną septynių Morano genies

Tarp Chicagos į
Lietuvių Į

Woodlawn džianifo 
riu kliubas

Dauguma, išsireiškė, kad tokia 
, k u opa .jiems bu t ų page i d a 11 j a- 
; ma.

, važiavimus i miškus. Tam rei
kalui išrinktas komitetas iš

Woodlawn džir.nitorių 
h a s 
6 dienų gegužės 
Kimba rk Avė.

Neužbaigtų reikalų eilėje bu-’*5. c 
va pakeltas klausimas kliubo 
stovio. Nors kliubas yra užsi-' j) 
brėžęs gražius siekius, 
riti i susirinkimus la

kliu-! r 
laikė mėnesinį susirinkimų 

adresu 6201

jausko ir P. Daubaro.
J. Rakauskas iškėlė klausimą, 

ar nereikėtų parinkti aukų šel
pti lietuvius, nukentėjusius dėl 

! nederliaus. Kadangi musų kliu
dąs dar jaunas ir kasoje turi i 
mažai pinigų, lai nutarta pa
linkti aukų iš draugų., Auka
vo šie draugai: J. Rakauskas 

Rakauskas, O. Rakaus-

Kelkis ir Stepania Kelkis ir Wal- 
ter Kusi?wicz, bylos No. B. 180- 
314, Circuit crt.

Martha Wasilauskas prieš 
Frank Wasilauskas, bylos No. 
497Ž84, Superior crt., divorsas.

Waller Walaskis prieš Veroni- 
ca VValaskis, bylos No. 497287, 
Superior crt., divorsas.

Lola Lapas prieš ^ohn G. La
pas, bylos No. 497328, Superior 
crt., byla panaikinti vedybas.

KNYGOS

cija.
Netoli Wolf ežero, prie Ham- 

mond, Indiana, rasti trys gengs
teriai sušaudyti. Jų pavardės 
yra: Albert Anselmi, John Sca- 
lisi ir Joseph Guinta. Visi italai. 
Visi trys nužudytieji turėjo j kliu.bo, 
kriminalius rekordus ir buvo!me 
žinomi policijai kaip gengsteriai. ma narių pritarė

Guinta, sakoma,- buvęs sici-1 bo sekretoriui J.
liečiu vadas po to, kada tapo kreiptis Į Susivienijimo centrą, 
nušautas Tony Lombardo. Kada kaip grupei, prašant informaci-> 
Valentino dieną tapo nušauti I jų apie įstojimų Susivienijiman 
septyni Morano gengės nariai,!ir sutvėrimą naujos kuopos.; 
neužilgo, ryšy su ta skerdyne, ——. — —----------------------------------
buvo areštuoti Albert Anselmi i

F. Račkauskas,
na" I). Švažas, F. .Jakubauskas ir

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi j 
Naujienose.

. _______ ■ -

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
rų. Jei kiti neralSjo jumis Ifirydyti. atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ifterz a minavi
mas atidengs jūsų tikrą lirą ir jei a6 apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums surryi. Ei
kit pas tikrą spMalistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pa 
galutino ISerzamlnavimo—kas jums yra.

Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 
“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 

pareikalavimo

daug. Jakubauskienė,
Man iškėlus klausima, ar ne- ].,ls j,, j Bard

vertėtų sudaryti Susivienijimo: c‘nlU) Viso surinkta aukų* $17.- 

56. Aukas nutarta pasiųsti Lie
tuvon per Susivienijimą Lietu
viu

Lietuvių Amerikoj kuopą vietoj 
nes gal tuomet turėsi

me-resni ų rezultatų, didžiu- 
Pavesta kliu- 

Rakauskui

Galvanatis

P. Daubaras.

Lietuvių bylos 
teismuose

W. T. Chojhacki prieš George

Didelis Reikalavimas
Užsidirbkit gerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai i 
trumpą 1 a i k ą. _ . 
Praktiškos 
mokos duodamos ynV 
ant visokių ma- M* 
šinų.
Master S'ewing Operating School 
JOS. F. KASNIC-KA, mokytojas

190 N. State SL, 10, augštas 
kampas Lake St.

ir Guinta kaip nužiūrimi sker
dynės kaltininkai. Taipjau bu
vo areštuotas ir John Scalisi.

Policija ir koronerio ofisas il
gai tyrinėjo ir tebetyrinėja aną 
skerdynę. Policija buvo suėmu-j 
si keletą gengsterių, jų tarpe ir 
tris vyrus, kurie dabar tapo nu-1 
daigoti. šie vyrai, užsistatęi 
bandsus, išėjo iš kalėjimo.

Bet gengsteriai priešininkų; 
šaikos, matyti, nužiūrėjo Morą- į 
no vyrų užmušėjus geriau, ne
gu policija, ir “nuteisė” juos: 
greičiau, negu valstybės teis-'
mas.

Chicagos policija mano, kad; 
Anselmi, Scalisi ir Guinta buvę 
nudaigoti Chicagoj ir išvežti iš 
Chicagos, idant sumėčius pėdas.

Policijos pranešimais, Ansel
mi, Scalisi ir Guinta buvę Al. 
Capones leitenantai.

Hammondo policininkai Louis 
Tobedo ir Charles Plant užtikę 
stovintį autą “Cadillac”. Jie pa
manę, kad šiaip kas sustojęs.' 
Valandą vėliau, apie 2 vai. tre
čiadienio rytmečio, jie, grįžda-i 
mi, pamate autą tebestovint toj 
pačioj vietoj.

Atidarę duris, policininkai ra
do užklotus kaldra lavonus Sca-, 
lisi ir Guinta. Kokių 25 pėdų; 
tolumoj jie užtiko Anselmi la-i 
voną.

Automobilius, kuriamę nušau-' 
ti gengsteriai rasti, yra 1928 
metų modelio ir buvo pavogtas 
birželio 28 d. 1928. Jisai pri
klausė Nelsonui Bullis, 1400 
Lake Shore drive, Marshall' 
Field kompanijos agentui pirkė
jui. Laisnis buvo pavogtas iš 
k on traktoriaus James Cermy. 
1636 S. Harvey avė., Bervvyn. | 
III.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
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 ▼. po pietų

J

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
(o prašo Lietuvos žmonėsr 

taip pataria Lietuvos bankai

Knygų Mėgėjai
Ras čia dėl savęs gražų knygynėlį kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti. -

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauną mer
gelę patekusią j klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina .................................................................................. .75

st.iW. Jackson BJvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėti o j 

nuo 10 Iki 1 po pietų.

20

pt

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą (Įeito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

“Aš su pasididžiavimu 
užtvirtinu 

CREMO”

Alfred W. McCann — Drąsus, bešališki, 
Alfred W. McCann’o žinovingi liudijimai 
buvo vartojami Teisingumo Departmento, 
New Yorko Generalinio Prokuroro, Distrikto 
Prokuroro ir Miesto Korporacijos Patarėjo 
Ofiso užvestose 210 bylų delei maisto klasta- 
vimo. Jis niekad nepralaimėjo * bylos. Jo 
užgyrimas produkto yra geriausias ženklas 
tyrumo ir kokybės.

r

sako

• D. Litt., A. B., LL.D. 
Garsus tyro maisto ekspertas

/ > t

i “Dienos atkarios cigarų dirbtuvės, su jos tamsiais, pras
tai išvėdintais darbo kambariais ,— ideale vieta ligų pe
rams — aš tikiuos, bent didelėj daly, jau praėjo”, sako 
Alfred W. McCann.

Į jį padarė didelio įspūdžio tas faktas, kad Cremo dirbtu
vėse visos sanitarinės priemonės, kokios tik yra žinomos 
moderninei higienai, nėra ‘‘perdaug geros” dėl Cremo.

CreniQ dirbtuvės yra apsaugotos baltų sienų ir užtektinai 
saulės šviesos — geriausios švarumo apsaugos.

“Ne stebėtina”, sako Alfred W. McCann, “kad Cremo yra 
cigaras, kuriuo gali pasitikėti rūkytojai, kurie apart sma
gumo nori ir saugumo. Kiekvienas tabako lapas, kuris 
įeina į Cremo dirbtuvę yra moksliškai sterilizuojamas 
Jungt. Valstijų Valdžios užgirtais metodais.”

Jis sako, kad mes turėtumėm pavadinai Cremo dirbtuves 
“Cremo sanitarinėmis virtuvėmis”, kadangi švarumo žvilg
sniu jos yra tikrai tokios, kokiomis turėtų būti visos mais
to dirbtuvės. \

“Man smagu yra užtvirtinti Cremo cigarus”, sa
ko Dr. McCann, “taip kad vyrai, kurie mėgsta 
gerą cigarą, neturėtų baimės pridėti Cremo prie 
savo lupų”.

Be sveikatos apsaugos, kurią išdėsto Alfred W. McCann, Cremo 
duoda jums didžiausį galimą cigaro smagumą, nes jie yra pa
daryti iš parinktinio tabako, prinokusio ir pribrendusio. Virš 
$7,000,000 liko išleista tobulinant metodus ir budus išdirbimo, 
kurie Cremo cigoruose užtikrina vienodumą gerumo cigarų. 
Cremo pasiekia jus švieži, be perų ir nesutrinti — nes kiekvie
nas jų cigaras yra įviniotaą į metalinę popierą.

mo
ceriified cigar-B&

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ............................... 75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo* romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina ...y......... $1.00

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta
meilės ugnelė, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iŠ tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie-

• čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdi jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................... 75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. • Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina ..... .‘................... .......... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie- 

, čia Jėzaus gyvenimą, įnirtį ir prisikėlimą iš numirusiu* I>abai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug' smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybes; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi? 
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
•taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina .....................................-...................... 75

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ..................... .’... .35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai. eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina .................................................................... 50

No. 71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

No. 73. Keplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ................................20

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENO
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Padėka

Šerno Fondo Komitetas šir
dingai ačiuoja visiems, kurie 
gegužės 4 dieną atlankė lietu
vių Tautiškas kapines. Mat, tą 
dieną buvo perkeltas dėdės šer
no kūnas. Yra malonu darbuo
tis, kada matosi toki didelė mi
nia, kuri įvertina kultūros dar
bą ir gerbia musų tautos pir
muosius darbuotojus. Ištik ru
jų, Šernas yra užsitarnavęs 
musų pagarbos.

Mes, Šerno komiteto nariai, 
esame dėkingi visuomenei, ku
ri įvertina tą prakilnų darbą. 
Mes dirbsime tolei, kolei visai 
užbaigsime paimtą darbą gra
žiu paminklu ant šerno kapo. 
Ir, brangus lietuviai, mes ne- 
nurimsime — prašėme visuo
menės paramos ir dabar prašo
me. Tamstos pasiskubinkite 
mums į pagalbą, ir paminklas 
bus greitai pastatytas. Pamink
las jau padarytas, tik trūksta 
pinigų, kad butų galima gauti 
jį-

šerno Fondo Komitetas,

šnapsavo, kad net ant kojų jau 
nebegalėjo pastovėti. Be to dar, 

. jų nelaimei, vėjas smarkiai pa
pūtė ir įstūmė lietuvį į ežerą.

O kadangi ežero vilnys buvo 
ytin didelės, tai ir įkritusį van- 

; deniu žuvininką jos traukė vis 
giliu ir giliu, ir musų lietuvis 
buvo jau bepradedąs skęsti. Jo 
laimei jį pamatė kitas, žuvavęs 
kiek toliau, lietuvis, northsidie- 
tis J. Jucius. Jisai atbėgo pa
galbon ir suspėjo skęstančiam 

j šniūrą numesti, šis pagavo 
šniūrą, ir ačiū tam tapo ati
trauktas prie kranto. Paskui 
subėgo daugiau žmonių, lietu
vis pagalios buvo ištrauktas iš 
vandens.

Musų brolis lietuvis, nors bu
vo gerokai išsigėręs, bet pate
kęs tokiu striokan, taipgi išsi
maudęs dar ytin šaltame van
denyje, greitai išsipagiriojo. 

I Po to, jo draugas lenkas irgi 
buvo įsiritęs į vandenį, ale jį 

' greitai sugriebė už skvernų ir 
ištraukė iš ežero “vonios.”
Aplankė pasaulio keliauninkai

Šeštadienį, gegužės 4 dieną, 
Morning Star kliubą atlankė 
pasaulio keliauninkai. Nors jie 
neilgai buvo — tik apie pusva
landį, bet papasakojo gana 
įdomiu dalykų iš savo kelionės- 
Čia gi jiems, vietoje, buvo su-

aukauta apie 15 dolerių.
Dar turiu priminti, kad Mor

ning Star k Ii ubas suorganizavo 
beslbolininkų jauktą, kuris jau 
turėjo keletą mėginimų. Jauk
ini gerai sekasi.

Didelis gaisras.
šeštadienį, gegužės 4, kilo di

delis gaisras. Sudegė didele 
elektrikinė dirbtuvė. Gaisrą, 
gesinant nukentėjo keletas ug- 
negesių. Daug darbininkų nete
ko darbo, jų tarpe yra keletas 
lietuvių, sykiu ir Northsidės 
žvaigždė vaidintoja, p-lė J. Pa
žėra uskaitė. X. š-

PRANEŠIMAI
Kensington. Gegužės 10 d., 7:30 

vai. vak., svet. 341 Kensington Av., 
įvyks Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo susirinkimas. Susirin
kime bus raportų, pnanešimų ir 
svarstomi susivienijimo reikalai. Na- 
riai-rės ir kurie paėmėte aplikacijas 
būtinai atsilankykite. Taipgi kvie
čiame norinčius įstoti į susivieniji
mą. šis pusmetis vajus, vajaus lai
ku priimami už pusę mokesčio įsto
jimo. Sekretorius.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu
bas “Lietuva” laikys savo mėnesinį 
susirinkimą 'gegužės 9 d., 8:30 vai. 
vak., Dayis Sųuarc Park svet.

Valdyba.

Auburn Park

Iš šios kolonijos beveik nieko 
nerašoma “Naujienose” — lyg 
kad čįa nebūtų lietuvių. O jų 
čia yra— vienas, kitas biznie
rius ir keletas privačių šeimy- 

' nu, išsimėčiusių po visą kolo
niją. Surasti juos gan sunku, 

! kadangi jie pripratę gyventi ra
miai tarpe ramių holandų.

Nerengia jie nė siurpraiz- pa- 
rių, nė kitokių triukšmingų pra
mogų ir nesilanko į triukšmin
gus parengimus, žodžiu, “atsi
likę” nuo civilizuoto Bridgepor- 
to arba Taunlaikės.—Raidas.

Koncertas ir šokiai naudai ba
daujančios Lietuvos, rengia Lietuva 
Benas, pėtnyčioje. Gegužės 10, 1929 
šv. Jurgio parap. svet., 32 Place ir 
Auburn Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Programas 8 vai. vak.

Programe dalyvauja Lietuva Be
nas, p-lė Aldona Grušaitė, Brigit 
Paurazaitč, Edw. Grušas, Jonas 
Petraitis, Stasys Bartkevich, ir kiti. 
Po koncerto šokiai grojant South 
Side Orkestrai.

įžanga 50c. ypatai, vaikai su tė
vais leidžiąmi be įžangos.

Širdingai kviečiame visus lietu
vius atsilankyti, o atsilankydami pa- 
remsite šiaurės Lietuvos nukentėju
sius nuo lietaus žmones, nes visas 
uždarbis yra skiriamas viršminėtam 
tikslui.

Kviečia visus širdingai atsilankyti 
Liet. Benas Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kp. rengia prakalbas, paminėjimui 
lietuvių spaudos 25 metų sukaktu-

i Prakalbos įvyks penktadieny, 
gegužės 10, 8 vai. vak., Mildos svet* 
3142 S. Halsted St. Maloniai kvie
čiame atsilankyti. Valdyba.

/ . •
Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 

O. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 10 dieną, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mater Centro name. 333 S. Ashland 
Avė. Visi nariai ir narės malonė
kite susirinkti kuoskaitlingiausia, 
nes yra svarbiu reikalų aptarimui.

K. Navickas, sekr.

Lietuviai Gydytojai
************ *****,*w*^*w,w***,* <

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III, 
—O-------

-------O»—
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street z

r 7
Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

Graboriai

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ii1 kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo .10’ ryto iki 2 f>o piętų 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)

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.) 4

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

North Side

Kuone paskendo

Vienas Northsidės pilietis! 
lietuvis kartu su dviem kaimy
nais lenkais išvažiavo pereitą 
sekmadieni, gegužės <"> d., žu
vauti. Yra žinoma, kad žuvi- į 
įlinkai mėgia .išsigerti, idant ne
sušalus. Taigi ir Northsidės 
piliečiai be to neapsėjo, ir iš
važiuodami, be abejonės, pa
ėmė ant drąsos. Nužiūrima,' 
kad jie dar ir su savim pasiėmei 
pakankamai.

Na ir žuvaudami taip nusj-!
T , ... O. p , W.

A + A I
PRANCIŠKUS |

TAMAŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 diena, 8:20 vai. ry
to, 1929 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., I 
Kairiu parapijos, Zadziunų kai- B 
me. Amerikoj išgyveno 20 me
tu. Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoje broli Kasparu ir 
broliene Tamašauskiene, dėde 
Kazimiera Laucių ir ciocią 
Magdalena. Lietuvoje sena 
motinėlė ir brolį Aleksandra 
Tamašauska. Kūnas pašarvotas 
randasi I.Ulevičiaus koplyčioj, 
3103 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
geg. 10 M., 8 vai. ryto iš na
mu į šv. Jurgio parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gėdulin- y 
gos pamaldos už velionio šie- H 
la, o iš ten bus nulydėtas j Šv. B 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Ta- 
mašauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
Motinėlė, Brolis, Brolienė, 
Dėdė. Ciocė ir Giminės.

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

Laidotuvėmis velionio Pran
ciškaus rūpinasi brolis Kaspa
ras. ■ ________

ANDRIEJUS
MASKOLIŪNAS VINCENTAS ŠLAUTERIS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musę patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- • 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Univcrsal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė* 

valgius
A. A. NORKUS, uav.
750 West r*

Daktare Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 5524

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Akių Gydytojai

JONAS JOKŪBAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 diena. 2 valandą ry
te, 1929 m., Waukegan, III., 
(mirė staigiai bedirbdamas 
vielų dirbtuvėj), sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Batakių vals., Mi
šeikių kaime. Amerikoj išgy
veno 26 metus, priklausė prie 
Dr-stės Lietuvių Laisvės My
lėtoju. Paliko dideliame nu
liudime moterį Agotą, brolius 
Jurgi ir Adoma, ir seserį, 
taipgi švogerį Petrą ir švo- 
gerkas. Kūnas pašarvotas 
randasi 712 So. Genise St., 
VVaukegan, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 9 dieną, 2 vai. po 
piet iš namu j miesto kapines.

Visi A. A. Jono Jokūbaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą tr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Broliai, Sesuo, 
švogeris ir Švogerkos.

Ros. tel. Van Buren 5868 •

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 20({ 1679 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0024

Valandos: panedSliais, seredotnis Ir pčtny-
čiomis 2—9 vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Auburn Park Hospital, 451 W. 78th PI.
Tel. Undcliffo 1000 ;

Utarnlnkais, ketvergais ir subatomla 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St

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

Reaidence Tel. Fairfax 6852

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 7 dieną, K) valanda 
ryte, 1929 m., sulaukęs 11 
mėnesiu amžiaus, jjimęs a. a. 
Andriejus Chicago, III. Pa
liko dideliame nuliudime mo
tina Liudviną, tėvą Benedikta, 
brolį Benedikta 4 metu, bo
bute, dėdes, tetas ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2348 
So. Leavitt St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
gegužės 9 diena, 8 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Andriejaus Mas- 
koliuo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam 
navimą ir s

i paskutinį patar- 
atsisveikinimą.

liekame,
Brolis, Bobutė,

Tetos ir Gimines

Nuliūdę
Tėvai,
Dėdės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 6 d.. 7 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 32 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Šiau
lių apskr., Žarėnų parap., Se- 
moniškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 16 metų. Paliko dide
liame nuliudime seserį Zuza
na, švogerį Antaną Normai ir 
gimines, o Lietuvoj seną mo
tinėlę, brolį Aleksandrą ir dvi 
seseris: Antanina Maliorienę, 
Marijona Gaurušieim ir švoge- 
rius. Kūnas pašarvotas randa
si Mažeikio koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks gubatoj, 
gegužės, 11 d., 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Vincento šlaute- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti .jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Sesuo, švogeris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

J. Lulevich
Lietuvis graborias 
ir baisa muotojas

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams.
Modernltka koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ldc. 
Koplyčia dykai.

710 W. Į8th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grąborius ir 

Balaamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

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

4^0^% Simpatiškas »— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

WWgesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07, So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuu 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

V: i

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apterninio, nervuotu- 

j mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektrą, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
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 akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Phone Lafayette 5820

DR. 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
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokątai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St, 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 ruo 9 iki 12 ryto

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninico, 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. 
Pullm;in 6950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL. .

Jau 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.

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

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.

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

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washinifton Street

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978

• Namų Tel. Hyde Park 3395

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U 6 E R K Ą 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 

. maaaage, eleetrie 
treatment ir mar- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

įvairus Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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. 'Tol. Republic 9600

v. w. ’rutkauskas
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tek Prospect 8525.

' Phone Franklin. 2460
Leonas S. MikelonisPhone Boulevard 8483 

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų, 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone PJaza 8201

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

Phone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street



Tarp Chicagos Į
Lietuviu j

“Strazdas, tai vis 
Strazdas”

Tai žodžiai pasakyti bolševi
ko L. Prūseikos dar tuo laiku, 
kuomet SL Strazdas buvo iš
spirtas iš “Naujienų” ir ban
dė perėti koki tai “socialdemo
kratų kliubą.” Tie žodžiai, rei
kia sutikt, labai prilaikyti da
bartiniam “Vilnies” peckeliui 
“number four,” Slrazdui-K- 
Valoniui. Juk Strazdas niekuo- 
įmet vyriškai nepasielgdavo 
Chicagos lietuvių darbininkų 
judėjime. Tatai liudija dar ir 
sekamas to paties L. Pruseikos 
pasakymas “Laisvėje” 1918 me
tais: “...Strazde, nors sykį buk 
vyras, nesirupčiok už mergas 
L. S. S. VIII Rajono konferen
cijose.”

Bet apie Strazdo nevyrišku- 
mą šiandie jau žino ne vien 
Pruseika, bet ir kiti brookly- 
niečiai, ypač “Laisvėj” štabo 
žmonės. Juk Strazdas 1924-25 
m. buvo nuskridęs į Brooklyną 
dirbti prie “Laisvės.” Neilgai 
jam teko ten tūpčioti. Mat, vy
riausiam “iL.” redaktoriui, V. 
Taurui, Strazdo rankraščiai daž
nai reikėdavo pusėtinai taisyti, 
geriau sakant — vyt laukan iš 
jų strazdą! Žinoma, peckelis 
Strazdas ne durnas. Jisai pa
malęs, kad ant jo rankraščių 
operacijos nesiliauja, būdamas 
dideliu “panaberčiku, ’ nevary
tas ir neprašytas parskrido at
gal į Clrieagą.

Išpradžių Strazdas }>imbinė- ( 
jo po (Lhicagą, kai išspaustas

lenręnas, be jokio naudingo už
siėmimo (mat, į dirbtuvę eiti 
dirbt ir nenorėjo ir tingėjo, o 
redaktorium būti nebuvo “čen- 
čians”). Vėliau šiaip taip pri
silaikęs prie 
gogų, įsiprašė

Į “Vilnies” 
atsikraustė su 
reiškia, namie gyveno, namie 
dirbo ir vis siekėsi patapti vy
riausiu peckelių “čyfu”. Bet, 
aišku, “Vilnies” kiti peckeliai 
irgi nedurni. Jie, ypač “razum- 
niausias” jų “pryčeris,” buvęs 
Valparaiso mokyklos “kičino 
flunkė,” “draugas” Andriulis, 
suprato, jogei Strazdas-Valonis 
nei editorialams, nei apžval
goms, nei šiaip vadovaujamiems 
straipsniams rašyti netinka. 
Mat, “Strazdas, tai vis Straz
das.” Jisai tinka tik šiaip ske- 
rečiotfe, meluoti ir kandžiotis, 
o ne rimčiau ką nors veikti. 
Todėl “draugas” Strazdas, kaip 
buvo, taip ir tebėra tik “num- 
L?r Ibur’’ peckelis.

Jo Pažystamas J.

“Vilnies” (lema- 
ir j redakciją.
pastogę Strazdas 
visu savo lizdu,

• gyveno,

Lyons Boys benas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, geg. 9, 1929

Financial
Findnaai-PaBkoloa

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victyry 7261

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

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGA darbininkų dirbti 
skuduru šapoj. L' Sandler, 2457 So. 
Loomis St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ĮGALIOJIMAI
Padarome Įgaliojimus 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

se

čia gyvuoja jaunimo benas. 
Ji sudaro apie šimtas narių. Be
nui priklauso nemažai ir lietu
vių jaunimo. Beno nariai — 
visi jauni bernaičiai tarpe ke
turiolikos ir dvidešimties metų.

Praktikas jie laiko Hamillon 
parke, prie So. Normai ir 72- 
ros gatvės, kiekvieną penktadie
ni. Benas rengia pasilinksmini
mus ir po keletą ekskursijų kas 
vasarą. Viena tokia ekskursija 
išvažiuoja ateinanti penktadieni 
į Centralia, 111. i miestą, ku
ris randasi 295 mylios nuo Chi- 
cagos. Ten suvažiuos iš visos 
Illinois valstijos įvairių miestų 
jaunimo benai ir turės muzikos 
šventę. Ta šventė bus1 švenčia
ma net tris dienas.

Centralia miestas skiria dova-

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujas ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Energiški ir sumanui 
sti progą padidinimui u 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus _ ‘ ............_
rofet, kurie buvo rodomi Pūre 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, čechiškai 
ir angliškai.

ra- 
pa-

ivn, pardavinėjant ne
naujus 6 cilinderią Chev-

Priimti aplikantai bus trumpą lai- 
; ką lavinami dykai konstrukcijos iių

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-------

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 
perkam

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi

čius

karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ir

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar 

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

3045 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Mes 
dar-

co.

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentiniu bloksu, ar plytų basemen-į 
tai už žemiausias kainas visame! 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 71501

A Rare Bargairu
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

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

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th

na benui, kuris geriausia pasi-1 ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
1 date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos, j 

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

i <iu k 
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

rodys. Lyons Boys benas ren
giasi jau kokius du mėnesius, 
kad pasirodyti pirmoje vietoje. 
Beną tvarko nepailstantis vietos 
biznierius Chas. Pasai. Benui 
užlaikymą duos ir jo kelionės 
lėšas padengs Lyons Alliance of 
America ir vietos biznieriai.

—Ratilas.

4. Paskyrimui globėjo tur- i---------------------------------
tUi. I Į jmibi .■ i. n _ T~nr —- -----------------------

liojimą kreipkitės j “Nau-j Į CLASSiFlED ADSJ 
jienas” asmeniškai ar laiš- —-----------— ■ ■
ku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Hl.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bes. Phone Midvvay 2216 
Office Normai 4400

Arcjier Avenue4034
Phone Lafayette 6719

T

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, jrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose

VLADISLOVAS
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuętte Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

pi-

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8HXU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už .25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti vaisių farmoj. Rašykite Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 1087. 

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

REIKALINBAS darbininkas prie 
ūkės darbo turi būt patyręs ūkės 
darbe. Jacob Pavlauski, 3211 So. 
Lime St.

HELBERG BROS
Room 607

192 N, Clark St

PASKOLINSIM nuo $60 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 j 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
: 2231 West Division St., “upstairs’' I 

Tel. Armitage 1199

Furnitūrą,& Fixtures
' Rakannai-JtaisaiMODERN CONSTRUCTION

COMPANY CASH PIRKĖJAMS BARGENAI
4 kambarių rakandai, viskas pilnai

Cnnornllvki knnlrnkfarini ;»•'įrengta $183. Gražiausias overstuf- (sCDCldliSKl konli aKtoi lai -n seklyčios setas $55. 7 šmotų rie-

REIKALINGAS barberis dirbti 
vakarais ir subatomis. 2215 L? E. 79 
St. Regeant 4267.

REIKALINGAS barberis patyręs 
savo amate pėtnyčioje po pietų ir 
subatoje per visų diena. Atsišaukit 
4047 So. Kedzie Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Naktinių vyrėjų ....... $22 savaitei
Pradinių dirbtuvės mergaičių.... $15
Kambarinių ............................... $17
Indų plovėjų ir patarnautojų .... $18

ACCURATE EMPLOYMENT 
BURBAU

6311 S. Halsted St.,
Tel. VVentvvorth 5280

REIKALINGA keturios patyru
sios moterys sortuoti sumaišytus 

: skudurus. Pastovus darbas. West;
Side Metai Refining Co., 2917 So. 
Iju Šalie St.

9 GROJ1K1.1AI PIANAI 
.$75—$125

Mes pavertėm 23 pianų ir 8 radio 
sankrovas į išimtinai radio sankro
vas. Visi buvusi stake pianai, nie
ku rie nauji, niekurie vartoti tik 
demonstravimui, tapo perkelti i šią 
sankrovą greitam pardavimui. $75 
—$125 nupirks gerą pianą. Atda
ra iki 9 vai. kiekvieną vakarą, iš
ėmus nedėldienius.

GULBRANSEN,
2322 W. Madison St.

Automobiles
'28
•27 
•20 
’!!U
'27
•20 
'25 
’28

Hudflon Broncham—cuatom oullt J795
Chandler coach
Inte Hn<l«on coach ................
StcnriiH-KniKht—Broughatn, nau

ji tairai ....................  #300
Hudson Brouffhain, geram atov, $495 
E»Bex ........     . $550
DodffO Sodan .  $175
Pontlac Coupe —__  $460
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7180 So. Haleted St.. Trlanirle 8,330

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shorc — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 

! gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokįte. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Avė. 
Wihnette, III. 
Telephone .'Ki l

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam- 
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 

Turime garbės pranešti lietuviams, Cregory, Blue Island. Savininkas 
kad mes dabar esame paskirti par-1 ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
davinėti naujus NASH “400”, kurie i loto, ar^priimsime lotą kaipo pirmą 
vadovauja pasaulyje i............. ..
vertybėje. Mes, teikiame visiems
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

s 4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PRANEŠIMAS

automobilių įmokėjimą.
B. M. EDWARDS, 

Ohkland 5664 
-- O-------

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
j Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 

: $1,000 jmokčjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu • st‘7 arti Halrted? 
vandeniu šildomų katilų ir ra- i pietus, 
diatorių, garantuotų kaip nauji.

norite.
Šauk ■

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 

Savininkas krau- 
Labai lengvios są-

Mes ir sudedam, jeigu 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

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

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

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 

• puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
u, A...U1V auo R “octagon” bungalows,

Mine run $6.50 už toną, pristatom; karštu vandeniu apšildoma, artistiš- 
- - - - _ ; 1 stiklai, uždari porciai, tiktai

GOVALl's—Canal i $5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- UOVAl.ib I structlon Co _ 5947 Milwaukee Avė.
_______________ i Nevvcastle 3136.

GARSUS PIETINĖS IlIinojausjS kambarių, >r:_ ____ o/? r/v __x x__ ___________karstu vnndf
labai mažai dulkių—lump egg, Nut I
$7.50. Pristatom, 
2311.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
! galow, furnaso šiluma, moderninis 

a TTi/mxT,-, nnnn a o i • plumbingas, aplelinkėj, kur žemėsAUKSINE PROGA. I arduosiu i Vertė sparčiai kyla. Lotas 3(1x125. Ma-
bučernę ir grosemę uz pn-mą pa-: «as įinokgjimas su mažais mėnesiniais 
siūlymą iš priežasties nesutikimo. jSmokc.jimais likusiai sumai nupirks 
įiXun°R28 W 3? St * ” y I 8' Kaina »6’000- M- B-
pinigų, 8^8 W. 31 bt.____________  Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

PARDAVIMUI bučemė, iš prie
žasties ligos šeiminoįe, 2239 W. 
18th Place.

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 

DUONKEPYKLA (bekernė) par- Seely, arba mes galim jums pasta- 
davimui, prie gatvekarių linijos. Pa-' 
aukosiu greitam pardavimui. Ap
leidžiu miestą, 1855 W. 59th St.

tyti ant jusu loto.
JOSEPH JOUKEMA, 

Stewart 6255
PARDAVIMUI delicatessen, ken- 

džių, cigarų, Ice Cream sankrova, 
geroj vietoj, 4 kambariai pagyveni
mui, taipgi namas. įsteigta 18 me
tų/ 7231 S. Racine Avė.

PAVYZDINGI NAMAI
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikiabudavotojai. Pertaisom visokios1 šuto medžio valgomojo kambario se-
- L - ... - - tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio

setas $59. 5 Šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.!

2 šmotų seklyčios setai |
$59.00 PASIRENDUOJA kambarys su

Padaryti musų dirbtuvėj sulig ju- i
su pačių nurodymais ir reikalavi-, ‘į telefonas "apšildomas ir kiti mais. Apsilankykit musų naujame;kas’ teletona?> apšildomas n kiti 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

i rūšies namus; pakeliame funda- 
padlagas, 

darbas visokios rūšies, 2 
mūrinis garažas už $595 
užbaigtas.

I mentus, šalygatvius, 
: muro i, I karų 
' pilnai

. Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

REIKALINGA į restoraną veiter- 
ka ir virėja-jas. Nereikia dirbti 
šventadieniais.- 1527 S. State St.

Furnished Kooms

rinė 
sios 

PARSIDUODA restaurantas iš kns 
priežasties mirties, labai gera vie
ta, tarpe lietuvių, airišių ir vokie- „ 
čių apgyventa. Paitluosiu visą ar
ba pusę, pigiai, 934 W. 35th St.

2248 W. 72nd St., 5 kambarių mu- 
bungalow; visos moderniskiau- 
ypatybės. $1,000 įmokėti, $75 
mėnesį. Pamatykite patys*.

THOMAS M. RYAN,

Central 2384

Malevojimas, Dekoravimas, 
Popieravimas

Visokios rūšies medžio 
baigimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
- ——o-----

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
• CHICAGO, ILL. 
Tel. Prospect 3939 
Melrose Park 3458

VIENlNTfiLfi LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

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

Drexel 2696. 
—o-------

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 
darbą mieste. Kedzie 5111.

PARSIDUODA bučemė ir gro-j 
sėmė dėl svarbios priežasties už 
cash nebrangiai, 3001 S. Union Avė.

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis

KETURIŲ kambarių rakandai, 
taip kaip .nauji. Parduosiu pigiai 
iš priežasties išvažiavimo iš miesto. 
Kreipkitės kasdie ir vakarais. 1949 
W. 19th St., basementas, iš priekio.

patogumai. 822 W. 55 Street.

For Kent
RENDAI 6 kambarių fialas 

ant biznio streeto; gali būt ir 
ofisui tinkama vieta — dėl dak
taro, dentisto ar advokato. Tirš
tai apgyventa vieta, gaukit:

Lafayette 9244 ar 5313

PARSIDUODA 
černė pigiai — važiuoju į Lietuvą. 
5752 S. Racine Avė.

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATU 
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 

grosernė ir bu-iKolin gt. Veikite greitai. $13,500.
7238 So. Halsted St., 

Stewart 1771-4005

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$298
Tel. Berkshire 1321

MR. ZELEZNIK 
5201 W. Grand Avė.

..............................* ............................ ■! I .....

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI 2 “šovkeisiai” 
pieninis ir icecreaminis. Taipgi 
skėlos ir lentynos ir įvairaus stako 
— viską parduosiu už pusę kainos. 
Tony Millcr, 3148 Auburn Avė.

Personai
Asmenų Ieško

IŠSIRENDUOJA biznio namas, 
20 kambarių ir didelis Storas, pasi- 
renduoja Storas atskirai arba sykiu 
su kambariais, elektra ir garu ap
šildomas, 1464 Indiana Avė.

Radios

j Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St .

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti insini-į 
mentą. I. 
3897.

E. Beiner, Buckingham

Kumpio, 
Kruopių 

Girdė- 
Meldžiu

Paskolos suteikiamai 
j vienp. dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PAJIEŠKAU Aleksando 
paeina iš Kušleikių kaimo, 
parapijos, Saulių apskričio, 
jau kad gyvena Chicagoj. 
atsišaukti pats ar kas apie jį ži
no praneškite, busiu labai dėkinga.

PAULINA PEČAUSKAITĖ, 
3223 Crystal St., 

Chicago, III.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus Ralit permainyti ____

battery setą ant moderniSko elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box

C

savo

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Help Wanted—Malė
, , Darbininkų Reikia

REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki 
50 metų amžiaus.
gyvenę 
apielinkėse. 
ras uždarbis. 
$50 į savaite ir daugiau, 
ga išsimokyti gera profesiją į 
pą laiką.

Atsilankykite pas
WM. H. .NOVICK.

A. G. BRIGGS & CO. 
1203 W. 79 St.

Turi būti apsi- 
Chicagoj, arba Chicagos 

čystas darbas ir ge- 
Galima padaryti 

Gera pro- 
trum-

■ ■■ ■' ■ i "-

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti į restaurantą, turi suprasti 
apie kuknios darbą, 3510 W. 63 St.

pilnai įrengto $95.00 su A.
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
RADIO STUDIO

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

TURIU pardoUti savo $900 gro
jikų pianą su stikliniu kabinetu ro
lėms, 
cash, 
tykit

suoleliu ir 100 rolių, už $115 
ar $125 išmokėjimais. Pama-

G .SUPINSKI, 
6136 S. Halsted St.

TIK PAMATYK. Nupirksi 2 
cottages $1,800, kiekvieną. Kreipki- 

«v. i i i . i tės greitai 3814 Wallace St. Boule- 1,000 vistukų dykai , vard 9307.
ar veislinių kralikų j

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS - ---------- - -------- — - ....... ..........

I viškose, be to 4 dideli lotai, uobe- 
Moderniškas namas, su vandeniu, 

elektra, modernišku plumbingu, ibu- , , ... ,. ...
davota prosinimo lenta, skrynais ir kelmų, visokios rūšies vaisinių me- 
užlaidomis ir garažiu, vištininku ir džių. 
palapinėms kralikams. Dirbkite vekarių. 
prie savo dabartinio darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už jų-, 
sų namą. $1,000 vištukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik-i 
tas kooperavimas pardavime vištų 
ir kralikų. Tik mažas įmokėjimas 
ir lengvap išmokėjimas. Jūsų in- 
vestmentas yra absoliučiai apsau
gotas.

C. A. GOELZ & CO., 
7549 N. Western Avė., 

Sheldrake 7805

Geras bąrgenas
5 kambarių cottage, 3 kambariai

lės, grušių medžiai, 170 vynuogių

Pusė bloko nuo 63 gt. gat- 
Kaina $7,500.

J. N. ZEWERT CO.
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313—9244

PARDAVIMUI ar išmainymui 5 
| kambarių namas, furnas šiluma; pi
giai. 15 E. 99th Place.

Kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

3432 So. Morgan Street

PROGA
įsigyti puikų 6 kambarių naują 

kampini muro bungalow, su 2jų ka
rų garažų. Mainysiu ant Cottages, 
lotų, restaųranto, bučernės, automo
bilio, arba kas ką turit, bungalow 
turi būti išmainytas šią savaitę.

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 5 
s.u lotai, daug vaisinių medžių, gera 

transportacija. Tarpe Forest Pre- 
i bičių, 

vištų ir kvietku, 1916 W. 88 St. Tel. 
Beverly 3271.

IŠSIMAINO bizniavas namas, r-
4 flatais, namo kaina $10,500, mai- ...... . .......... ..
nysiu ant nedidelio privatiško namo serve' ir" miešto, *25 aviliai
arba farmos, nepaisant valstijos.

Kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA nigiai 2 namai, 
5—5 ir 5—4 kambariai, labai gra- 

, žioj vietoj. Išvažiuoju i Lietuvą. 
1 Kreipkitės greitai. 327 South Avė.,
Waukegan, I1L




