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1 tų ir personalo nukentėjo nuo ugnies ir 
nuo nuodingų dujų — Katastrofą pa
gimdė sprogimas

NEVY YOiRiKAS, geg. 14. — 
Dvi gydytojos ir trys registruo
tos slauges, kuries buvo praei
tų mėnesį areštuotos gimdymų 
reguli-r.vimo 'klinikos biure, kal
tinamos dėl neteisėto skleidimo 
žinių gimdymams kontroliuoti 
valkar tapo teismo paleistos. 
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Bankui

Iki balandžio
Kupiškio valsčiaus 798

nes vietos gydytojo 
kardomasis sunkiai

jis bandė kartis, ii

Sulaikytąjį policija

No. 116

Lietuvos Naujienos
798 ūkininkai p r a š o’ Piaustė arkliams uode- 

247,700 litų paskolos gas, pagautas koresi
KUPIŠKIS. 

15 <1. 
ūkininkai, nukentėję nuo 1928 
metų nederliaus, per Kupiškio 
valsčiaus paskoloms skirti ko
misijų padavė Žemės
prašymų paskirti jiems iš viso 
247,700 Irtų paskolos.

Tam reikalui iš valdžios Ku
piškio valsčiui yra pasikrta 50,- 
000 litų.

KUPIŠKIS. — Balandžio mėn. 
11 d., dienos melu lapo sulai
kys pil. Ignas Gabriu nūs iš Ci- 
vų kaimo beplausiant arkliams 
uodegas.
nuvedė ir palaipino arešto na- 
man, kur
laiku pastebėtas buvo nuo dir
žo paleistas. Gyvybes ženklus 
jis rodo, bariaus nekalba. Ar 
nukentėjusis visai išgis, tenka 
abejoti;
tvirtinimu
sužalojęs gerklę ir galvos gys
las. Nukentėjusis išvežtas Pa
nevėžio apskrities ligoninėn.

Vokiečių komunistų 
vadai urmu bėga iš 

savo partijos
Per gaisrą buvo baisių sce- 

Pacientai, negalėdami pasi- 
gaisre žuvo,' judinti iš lovų, rėkė ne savais 

devyniasdešimt balsais, liepsnoms ir nuodin- 
o šimtai kitų bu- giems garams mušanties i li

gonių kambarius. Kai kurie 
išgelbėtieji isteriškai klykė, ki

lti, apdegę, rėkė nuo skausmo. 
Dar baisiau atrodė tie, kurie, 
nuodingų dujų troškinami ir 

ir negalėdami kvapo atgauti, rai- 
[ tesi ir draskėsi genkles.

Sprogimas, pagimdęs gaisrą, 
įvyko rūsy, kur 'buvo sukrau
ta daugybė. X-spindulių filmų. 
Nuodingos dujos, nuo kurių 
daug ligonių žuvo, parėjo iš'tucdami pr.ie'š kriminalinę cent- 
degančių filmų. i-.alinio partijos komiteto tak-

j tiku tyčia išprovokuoti lkruvin?.s 
darbininikų 
švenčiant 
šventę.

Pasirodo, 
lis toks atsitikimas.
kad ir daugelio kitų komunistų 
darbuotojų sąžinės pagaliau at
budo ir jie, pasipiktinę, skubi
nas demanstratingai trauktis iš

— A lėk- tos komunistų avantiūristiškos 
komisarų prcvokatorišlkos partijos.

— kilusiame šiandie Cleveland | nų. 
Clinic ligonines 
kiek žinoma,

vo sužaloti.
Gaisrą pagimdė Įvykę ligo 

ninės rūsy sprogimai. x
Dauguma žuvusių ir sužeis 

tų buvo ligoninės pacientai 
taipjau keletas 
slaugių.

Ligoninėj viso buvo 360 ligo
nių. Kai po dviejų valandų 
gaisras buvo likviduotas, visi 
jie buvo arba apdegę, arba nuo
dingomis dujomis prilroškę, ar
ba nebegyvi.

Japonu kariuomenė Sovietai pripažins 
palieka Šantunga tikybos teisę

kon
stitucijos papildymas atskirti 
bažnyčių nuo valstybės

Pirmas kontingentas laivais gri- Kongresui bus pasiūlytas 
šta i Japoniją; netrukus išsi
kraustys ir kiti

MASKVA, geg. 15. 
šie j Bykov. liaudies 
tarybos pirmininkas, pranešė 
visi.s Rusijos sovietų kongresui, 
kad netrulkus vyriausybė pa
siūlysianti konstitucijos papil
dymų, kuriuo bažnyčia atski-

dalvs.iriama nuo valstybes ir nuo mo- 
x , kyklos. Tuo konstitucijos pa

pildymu visiems sovietijos pilie- 
kur Kuangsi i čiams pripažįstama teisė prak-

stengiasi tikuoti koks kam patinka tikš- 
iš Kinų na- jimas, lygiai kaip pripažįstamas 

ir prieštikybinčs propagandos 
Praneša, kad ku- teisė.

prasimušę pro kan-1 --------------------

PEKINAS, Kinai, geg. 15. — 
Šafilungą okupavusios Japonų 
kariuomenės pirmas kontingen
tas šiandie jau susėdo į laivus 
Tsingtao uoste ir gnž i Japoni
ja. Per savaitę laiko veikiau
sia Šantungą paliks ir likusios 
okupacinės kariuomenės

Kova pietų Kinucse
Pietų Kinuose 

maištininkų armijos 
pagrobti Kantoną 
cionalistų, situacija vis dar 
ra lik ra. 
angsiečiai
toniečių linija ties S.imšui, tris- •_ _ - p. -MeksiKa koniiskuo- 

ja sukilėlių turtą
dešimt mylių į vakarus ir žie- Į 
mins nuo Kantono.

Einštein atsisakė 
nemokamos rezi- 

, denciios

■K
tisą darbininkų organizacija 
pasitraukia iš komunistų par
tijos protestui prieš jos pro
vokacijų Berlyne

buvo pranešta, kad vyriausias 
vokiečių .komunistų partijos or
gano “Role Falini?” redaktorius 
ir du kiti žymus redakcijos na
riai pasitraukė iš savo vietų ir 
iš komunistų partijos, protes-

riaušes Berlyne, 
Gegužės pirmosios

kad tai ne vieninte-
Pasirodo,

partija iš- 
elgėsi kri-

rezoliucijų, 
darbi- 

supran tarnas

Siuvėjų unijos byla 
su komunistais

MU3 Sinaloa valstijoj konfiskuota 
sukilėlių vadų žemės, vertos 
apie $2,000,000

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
Valdžia konfiskavo Si- 

tecrijos autorius, atsisakė pri- naloa valstijoje sukilėlių nuosa- 
Imli miesto pasiūlytą jam ne-1 vybes, kurių vertė, siekia apie 
mokamų rezidencijų ir žemes - milionu dolerių. tarp kon- 
sklypą užumiesty. i fiskuotų nuosavybių yra Blaso

I Valenzuelos žemės, vertos apio 
100 tūkstančių dolerių, ir bu- 

i vusio vyriausiojo sukilimo va
dos gen. Gonzales Escobaro, 
dvaras, vertas 125 tūkstančių

1 ■ EI U.Y N A S, geg. 15.—Prof. 
Albertas Einštein, relativumo

fe, Papa nevažiuosiąs! 
į Marienbadą gydytis
PRAHA, Čechoslovakija, geg. | (Į()|erju’ 
. — Prahos arkivyskupo se- .

oficialiai nugina pra- . Tz-
busią Papu Pijus XI Potvyniai Kansaso ir 
atvykti i Marienbado • OklahOHlOS Valstijose

k re t orius 
nešimus, 
rengia si s 
kurortą.

TOPEKA, Kas-, geg. 15. — 
_  Maj- Pietų rytų Kansaso daly ir Ok- 

į rytuose kilo 
j stiprus potvyniai, sutrukdę tra- 
filką ir susisiekimų. Praneša, 

'kad trys ar daugiau žmonės žu- 
! vo.

VARŠUVA, geg. 15.
salas Pilsudskis išvyko į Vii- lahomos žiemių 
nių, kur jis žada viešėt keletu 
dienu. c ,

AUTOMOBILIS NUSIRITO 
UPĘ; DU PRIGĖRĖ

Pavyzdžiui gali būt kad ir 
VVittcnbergo industrinės apskri
ties komunistinė darbininkų or- 
ganizaieja (kartelė), kurios na
riai kone vienu balsu (prieš 
balsavo tik šeši!) priėmė rezo
liuciją, pasmerkiančią komunis-

| tų partija už Jšprovokavimą 
kruvinų riaušių Berlyne. Re
zoliucijoj be kita sakoma, kad 
Vokiečiu komunistu 
davė darbininkus ir 

į minališkai.
Priimdama tokią

ši aktinga komunistinė 
ninku sąjunga, 
dalykas, visai pasitraukė iš ko-i 
munistų partijos.

Iš partijos pasitraukė ir vy- 
i riausias Wittembergo organi
zacijos vadas, Proschwiitz, taip
jau karteles delegatas Hilde- 
brandt ir metalo darbininkų są
jungos sekretorius 'Schoeffler. 
Pirmieji du paskelbė, vietos ko
munistų laikrašty pareiškimų, 
kuriame jie savo pasitraukimą 
iš komunistų partijos motivuo- 
ja tuo, kad partija, bandydama 
laimėti sau darbininkų mases, 
vartoja nedorų ir visai neleis
tinų priemonių.

Schoeffler gi savo pareiški
me eina dar toliau ir sako, kad 
dabartinė Vokiečių komunistų 
partijos valdyba, kaip grupė, 
komunistų partiją pavertė pik
tadarių partija.

Protestui prieš išprovokavi- 
mą riaušių per Gegužės pirmo
sios šventę iš komunistų parti
jos pasitraukė dar žinomas 
LeijK’igo {komunistų darbuoto
jas Schirmer, tramvajų darbi
ninkų sąjungos vadas. Išleista-;

i me dėl to savo pareiškime jis 
Į sako:

“Komunistų partijai aš pri
klausiau ir jai dirbau per vie-

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

MEHRIMAC, Wis„ geg. 1 5. nuoliką metų ir dabar man sun- 
— Ju automobiliui nusiritus ■ ku su ja skirtis. Bet kitos iš- 

jiuo pervazo j Wisconsino upę, eities nėra. Kaip politinis ir vi- 
| prigėrė Urban Gilman, 24, ir stuomenims organizuotas dar-e X V VU K/un \uuuun, atij cMUVMIrdllIlJo £ LIAJIUZV -tlCll“

Bendrai gražu; daug vešiau; Michael Jackson, 21 metų am- bininkas aš nematau, kaip ki-
stiprus, daugiausiai žiemių va- žirnis, abudu (iš Two Mimeral taip galėčiau padaryti. Su pa

sibjaurėjimu tad palidku kri- 
----------  minališkų komunistų politikų 

IJAAGlA, geg. 15. — Ameri- darbininkų judėjime ir

kuų, vėjai. Point, Wis.
Vakar temperatūra įvairavo j 

tarp 62° ir 81° F.
Šimdie saulė teka <

džiasi 8:03. Mėnuo leidžiasi

i • ®,'n'..............................................................................................................JUUUJU..V .u, visiš-
i kietis Charles E. Hughes už- kai nutraukęs su jais santykius,
ėmė savo vietą Haagos tarptau- grįžtu atgal j tikrąją darbinin- 
liniame teisme. kų — socialdemokratų partija.”

(Atlantic and Pacific Photo)

Washington, D. C. — Aviatorius Apollo Soucek, kuris pa
siekė 40,00.0 pėdų aukštumos. Taip aukštai dar nebuvo iškilęs 
nei vienas lakūnas.

Tariasi paskelbti ka- • Bilius 
ro stovį tekstilės 

streiko zonoj

i visuomenes 
pinigų aikvojimui 

sustabdyti
EiLIZAiBETHTON, Tenn., geg. SIPRiINIGFIEIjD, III., geg. 15. 

— Illinois legislaturos atstovų 
butas priėmė bilių, kuriuo rei
kalaujama, kad karių meluose 
butų paskelbti trijuose Chica- 
ges dienraščiuose surašai visų 
valdinįinikų ir asmenų, kuriems 
mokamos algos visuomenės pi-

stinės, praneša, kad gubernato
rius Ilorton konferuoja su adj. 
gen. Boydu klausimu paskelbi
mo karo padėties Elizebethlone, 
kur tekstilės įmonėse eina aš
trus darbininkų streikas.

šiuo tarpu įmones sergi ai- nikais, ir kiek kuriam sumokė- 
siųsti miliciniinkai ir pastaromis ha. Įstatymas laikomas tik Chi- 
dienomis buvo suimta daugiau i ragai ir Cook kauntei.
ne 300 streikininkų, kaltinamų ‘ šituo- bilium norima padaryti 
dėl netvarkos kėlimo. galas tokiems skandalams ir pi-

Vakar ties gyventojo S. Bo\v-: n.igų išaiikvojimams, koks kad 
liūgo namais sprogo dvi dina- buvo susektas Chicagos sanila-Į 
milo lazdos. Kaltė dėl to ver- r v d i si rikte.
čiama streikininkams, Ikadangi 
keturios Bovvling'o dukterys 1 
streiklaužiai! ja.

Bill iFair, specialis policiniu- j 
kas, kuris yra daug streikinin-; 
kų areštavęs, pats atsidūrei ka- j 
Įėjime, kaltinamas dėl šaudy
mo į sticikininikus.

i“Graf Zeppelin” le 
kia per Atlantą

Wisconsino legislatura 
panaikina prohibicijos 

įstatymą
MADISON, Wis., geg. 15. — 

VVisconsino senatas , priėmė bi- 
lių panaikinti valstijos Įstaty
mų prohibicijai vykdyti.

Bilius, kurį atstovų butas bu
vo jau anksčiau priimtas, eina 
gubernatoriui pasirašyti.

Meksikoj susikūlė trau
kinys; 12 sužaloti

VMIEKSIKOS MIESTAS, geg. 
15. — Netoli nuo Penjamo, Gu- 
anajuato valstijoj, ištruko iš 
bėgių kareivių gabenamas trau
kinys. Vienuolika kareivių ir 
mašinistas buvo sužaloti.

7 žmonės žuvo per 
tvynj Texase

po

IJVINiGSTON, Tex., geg. 15. 
— Del smarkių lietų, pylusiu 
•per dvi dienas, Polk kauntėj ki
lo stiprus potvynis, darydamas 
dido|ės žalos, ypačiai laukams. 
Per potvynį, kaip praneša, sep
tyni asmens žuvo.

Amerika ir Francija at
pigina vizas iki $2

PARYŽIUS, geg. 15. — Fran
cija ir Jungtinės Valstybės su
tarė atpiginti abiejose valsty
bėse vizas turistams nuo $10 
iki $2. Vizos mokesnis bus ge
ras dvejiems metams, o ne vie
niems, kaip kad ligfšiol buvo. 
Turistams tai bus žymus pa
lengvinimas.

N. Y. dresmeikeriai bando at
gauti Darbininkų Namus, ku
riuos komunistai pasigrobė Rokišky naujokai mu

šė žydus

FBI EDRI CIISH. A FEN, Vok i e- 
' ti/a, geg. 15. — “Graf Zeppe- 
lin” dirižablis, kuris dėl pavė
lavimo gauti iš Paryžiaus leidi- 

i mų skrist’’ per Francijos terito
riją negalėjo šiandie išlėkti per 
Anliautą į Jungtines Valstybes, 
išskris ketvirtadienį [šiandie] 
tarp 5:30 ir 6 vai. ryto.

Francijos leidimas skristi per 
jos žemę jau gautas.

Vyrai, pasidžiaugkite 
gera jums naujienėlė

Išrastas elektrinis skustuvas ru
gienoms akimirkoj nuo vei
do nuvalyti

Magazine 1 Repeating Razor 
kompanija skelbia, kad jau yra 
išrastas eklktrinis “begeležtis” 
skustuvas barzdai skustis.

Naujo skustuvo ypatingumas 
yra tas, kad jis neturi geležtės, 
ir greičiau galima jį vadinti 
kirstuvu, o ne skustuvu: barz
dos “rugienas” jis kerpa, ne
skilta, bet kerpa taip glaudžiai, 
kaip kad skustuvas. Naujasis 
išradimas esųs tuo patogus, kad 
skutimo darbas daug greičiau 
atliekamas. Be to, įsipjauti juo 
niekados neįsipiausi.

Girių gaisrai Maine valstijoj
PORTLAND, Maine, geg. 15. 

— Centralinej Maine valstijos 
daly gaisrai, kilę įvairiose vie
tose, sunaikino 2,500 alkrų gi
rių.

CHAiRLESTON, S. C., geg. 
15. — Cit adei karo mokyklos 
Pietų Karolinoje studentų bado 
streikas jau dvi dienos traukia
si. Streikuoja viso 700 kadetų. 
Streikas paskelbtas protestui 
dėl blogo maisto mokykloje.

NiEW YORKAS, geg. 15.
Vakar čia Aukščiausiame teis
me prasidėjo įdomi byla dėl 
Workers Unily llouse namų. 
Tie namai priklauso dresmeike
rių (moterų rūbų siuvėjų) uni
jos 22-am lokaliid, bet juos yra 
pasigrobę komunistai. Unija 
bando per teismų namus iš ko
munistų atsiimti.

Tarp įdomių faktų, kurie bu
vo per “cross-examination” 
(liudininkų kvotimą) iškelti aik
štėn, yra tokių: komunistų va
das Porinei ir, kiti jo draugai

I I

buvo priversti prisipažinti, kad, j 
pirma, komunistai turėjo arti-' 
mų. santykių su paskilbusiu! 
New Yoilko gembleriu ir po
grindžių pasaulio karalium, Ar
noldu Rothsteinu.

Antra, yra netiesa, busią vie
na real estate kompanija reika- 

jlaųjanti iš Unity House 20,900 
: dolerių, bet kad tokią sumą no
ri gauti komunistų advokatas 
Boudin už savo darbų, 
jis nėra padaręs.

Tfečia, kad skundas 
unijos advokatų Emili 
singerj ir jo stenografę, 
jie pavogę svarbius pro t cik olų s 
iš Unify House knygų, yra ne
teisingas.

Ketvirta, kad komunistų or
ganas “Freiheit” visą laikų me
lavo, skelbdamas dokumentų 
pavogimų.

Penkta, kad komunistai kar
tu su adv. Boudinu į knygas 
įdėjo falsifikuotus proteikolus.

“Draugas” Portnoi, komunis
tų unijos vadas, ir M.iss Kohn, 
adv. Boudino stenografė, ban
dė išsisukti, bet susipainiojo, 
čmė sau prieštarauti ir, paga
liau, turėjo prisipažinti, kad 
protokolus ji'c patys sufalsifi
kavo.

ROKIŠKIS. — 
d. buvo naujokų 
dienų jaunuoliai 
upe ir ramus.

Balandžio 13 
ėmimas. Visų 
buvo gerame 
Vakare kažin

kurif.is sumetimais/vienas žyde
lis apkūlė naujoką, o kiti visi 
šimtais pradėjo pulkuoti. Nau
jokai įširdo, puolė, žydus mušti 
ir du žydu liek primušė, kad te
ko į ligoninę padėti. Išdaužyti 
langaii žameto ir Vinokuro. Su
sislėpus žydams, naujokai nuri
mo.

Iškasenos Lietuvoje
ŽIDIKAI, Mažeikių apskr.

Pereitais metais Vaitiekus Viz- 
gaildis, gyvenus Vadagių kaime, 
Neimdamas žvyrių, pusės metro 
gilumoje rado žmogaus griau
čius, perdurtus kardu, o -ant 
kaukolės geležinį šalmą. Be to, 
toj pačioj žvyrio (luoĮ)ėj rasta 
daug žalvarinių dalykėlių: dur
klų, kardų, pentinų, balnų kil
pų, žiedų, fibulų, apyrankių ir

prieš *iaip įvairių papuošalų.

kurie

busiu Kauno miesto muziejus, su
žinojęs apie tai, ėmė rūpintis 
šiuos daiktus gauti. Dalį šių 
daiktų yra gavęs “Aušros“ mu
ziejus, Šiauliuose. Dabar, Ma
žeikių apskr. viršininko padė
ti,mis pastangomis, pavyko 
Kauno miesto muziejui gauti 
taip pat nemažų radinių skai
čių, kurie šiomis dienomis mu
ziejui ir buvo prisiųsti.

Aplinkiniai • gyventojai pana
šių iškasenų turi daugiau, bet 

žvydruo'bę 
vaikai.

tyrinėjimo 
kokia šve- 
rezhi tatai

jomis nesidomi, o 
knisinėja mokyklos 
Prieš karų j tų vietų 
reikalais lankėsi kaž 
dų mokslininkė, bet 
nežinomi.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, D1

J



NAUJIENOS, Chicago, III.

Kaip Galima Lega 
lizuoti Ateivio Atvy 
kima i Suvienytas 

Valstijas

Kovo 2 d. tapo priimtas įsta
tymas, kuris leidžia ateiviams, 
atvykusioms į Suv. Valstijas 
prieš birželio 1 d. 1921 m. — 
bet kurių legališko įleidimo nėr 
rekordo— užsiregistruoti įvažia
vimą dabar ir tokiu budu lega
lizuoti buvimą šioje šalyje. Tas 
įstatymas, Public No. 962, 70-to 
Kongreso, yra Vincent-Schnei- 
der-Copeland įstatymas, H. R. 
349, apie kurį jau gana daug 
buvo rašyta. Imigracijos Biu
ras ką tik paskelbė tvarką, ku
rią turės sekti ateiviai, norintys 
nauju įstatymu pasinaudoti.

Padavimas už&’iregist ra v i mo 
aplikacijos

Po liepos 1 d. 1929 m. atei
vis, kuris žino, kad nėr jo lega
liško įleidimo į Suv. Valstijas 
rekordo—ar todėl, kad jis pats 
žino, kad nelegališkai atvažiavo, 
arba toel, kad kuomet jis prašė 
antrų popierų, jam buvo pra
nešta iš Natūralizacijos Biuro, 
kad nebuvo galima rasti jo at
važiavimo rekordo— galės pa
duoti aplikaciją, asmeniškai ar
ba laišku, arčiausioj imigracijos 
stętyje- Specialė forma (form 
659) yra pagaminta tokioms ap
likacijoms. Valdžios spaustuvė 
tik dabartiniu laiku pradeda 
gaminti šitas formas; į trum
pą laiką jos bus gatavos. Su 
pasiuntimu aplikacijos reikės 
pasiųsti $20.00 krasos piniglaiš- 
kiu. Po aplikacija aplikantas 
turės parašyti savo vardą ir pri
siekti prie autorizuoto, oiicie- 
riaus. Jo antspauda būtinai rei
kalinga, jeigu atlikta prie nota
ro, tai notaro antspauda reika
linga.

Ateivio ir jo liudininkų 
išegza minavimu s

Kaip buvo minėta, ateivis tu
ri pasiųsti aplikaciją į arčiau
sią imigracijos stotį, ir jam j 
trumpą 
jis turi 

Tam 
bandys

1. kad ateivis nėr pilietybei 
negeistinas;

2. kad nėr įleidimo nuolati
niam apsigyvenimui rekordo;

3. kad jis atvažiavo į Suv. 
Valstijas prieš birželio 1 d. 1921 
m.;

4. kad jis visą laiką, šioje ša- 
’ lyje ggyveno;

kad yra geras ir doras 
žmogus;

6) kad nėr deportuojamas.
Prirodyti, kad jis atvyko į 

Suv. Valstijas prieš birželio 1 
d. 1921 m., ateivis turės prista
tyti paliudijimus dviejų teisin
gų liudininką, kurie turi būti 
Amerikos piliečiais. Paprastai 
liudininkai turės asmeniškai nu
vykti i pačią vietą, kur ateivis 
bus egzaminuojamas arba jeigu 
tas ofisas per toli jie bus pa
prašyti nuvykti prie jiems ar-

laiką bus pranešta, kur 
nueiti ant egzamino.
tinkamas valdininkas
sužinoti—

Jus
Dr.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

periausi
vartoja- 
Chroni- 

Krati- 
Inkstų, 

ir 
14- 

sryily- 
ku-

Vėliausi ir
J Amerikos ir Europos

metodai yra
nil gydymo
škų, Nervų,
jo, Odos,

I Pūslės, Slapimosi
visų Privatinių
gų. Specialia
mas dėl vyrų,
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metų
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy-

] dytų pacientų yra
] užtikrinimas. kad „ , .

pacientai bus gydo- Specialistas
į mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokealies, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi
kreipki! šiandie pasitarti apie sveikatą. 'DR. B. M. ROSS

35 South Dearborn St.
kertėj Monroe St., Crilly Duilding. Im
kit elevatorių iki penkto auglio. kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 
liomis 10 iki 1 vai. 
liais, Seredomis ir 
yra prailgintos nuo 
karo.

10 iki 5. Neįiė- 
po piet. Panedė- 

Subatoniis valandos 
10 ryto iki 8

čiausios imigracijos stoties. Ir 
tik kuomet liudininkai negali 
asmeniškai pribūti, jų afideivi- 
tai bus priimti.

.Teigtu ateivis g-yveno keliose 
vietose, tad turės -gauti paliudi- 

jimus dvieju tinkamų liudininkų 
iš kiekvienos vietos.

“Kad Visą laiką šioje šalyje 
gyveno”

Imigracijos viršininkas paaiš
kina, ką reiškia “nepertraukta 
rezidencija Suv. Valstijose”, še
šių mėiiesių arba trumpesnio 
laiko išvažiavimas nebus skai
tomas rezidencijos pertraukimu. 
Ir jeigu ateivis buvo išvažiavęs 
ilgiaus nei šešiems menesiams, 
bet mažiaus vienų metų, “tai 
vistiek atyda bus kreipiama į 
aplikanto norą, kelionės tikslą ir 
ką jis veikė išvažiavęs.”

Vienų metų arba ilgesnis iš
buvimas, pertrauks nuolatinę 
rezidenciją ir ateivis negalės 
užsiregistruoti. Tą. įstatymas 
aiškiai nustato.

de-

didžiausias nusisde-

su-
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“Kad yra geras ir doras 
žmogus”

Tyrinėjantis valdininkas ban
dys sužinoti nuo liudininkų, ir 
iš kitur, ar aplikantas yra ge
ras ir doras žmogus. Jis gali 
vesti kokius tik nori tyrinėji
mus, kad sužinoti teisybę.

“Kad ateivis nėr deportuo
jamas”

Yra tik keli prasižengimai, 
dėl kurių ateivis bus išdepor- 
tuotas, jeigu išgyveno Suv. 
Valstijose penkius metus arba 
ilgiaus. Jeigu ateivis atvažiavo 
prieš birželio 3 d. 1921 m., ir 
neapleido šalį per paskutinius 
penkerius metus, tai nebus 
portuojamas.

Sekančios klases ateiviai 
portuojami bile kada,

Ateiviai
Kurie remia arba mokina 

naikinimą turto,
Kurie remia arba mokina 

anarchiją arba nuvertimą Suv. 
Valstijų valdžios arba jos įsta
tymų,

Kurie užmuša viešus valdinin
kus,

Kurie yra paleistuviai,
Kurie po gegužės 1 d. 1917 

m. nuteisti daugiau, negu vieną 
sykį ir kalėjime išbuvę metus 
arba dauginus už morališką pra
sikaltimą.

Dabartiniu laiku nėra galima 
žinoti kokias kitas klases skai
tys deportuojamomis.

Užregistravimo rekordas
Po išegzaminavimu ir prie

saikos apkaltino ir jo liudininkų, 
valdininkas išrašys savo rapor
tą apie viršminėtus punktus 
ir pasiųs Commissioner General 
of Immigration su savo reko
mendacijomis- Jeigu Komisio- 
nierius pasitenkins, tai jis au
torizuos to ateivio atvykimo 
užregistravimą ir dvi kopijos 
form 657 bus pagamintos. Tam 
tikslui reikės pristatyti dyi pa
prastas, neužbaigtas fotografi
jas, 1% colio platumo ir 2 Į/i 
colių ilgio. Aplikantas turės sa
vo pilną vardą aiškiai pasirašyti 
fotografijos kampely. Origina
liškas rekordas bus inkorporuo
tas rekorduose uosto, per kurį 
ateivis įvažiavo, antra kopija 

I užregistravimo bus pasiųsta Na- 
: turalizacijos Biurui, jeigu kada 
j nors ateivis norės tapti Suv.

GEE.THISH’TPNOTISH STUFFN 
V5 SOFT-IT AS

AMTTAIAJG FOR ME. To LEAR.M
IT- HER.E S HAbdK Al RE A O'*' 
AšlEEP, SO IT W0M’T BE 
HARD FO(2 METo MAKE HlFI^

LOOK FOOUSH

Valstijų piliečiu. Jeigu ateivį 
dėl nekuriu priežasčių neužre
gistruos, tai pinigai jam bus 

užregistravi- 
Vartojamas 

kaipo rekor-

sugrąžinti. Tas 
mo rekordas bus 
visiems tikslams 

das legališko nuolatinio įleidimo.
Užregistravimas certifikatas
Kuomet jau užregistravimas 

yra užrekorduotas, tai tik tuo
met ateiviui bus išduota Užre
gistravimo Certifikatas (Certi- 
ficate of Registry) ‘ form 658. 
■šitam certifikatui irgi reikalin
ga dvi fotografijos. Aplikantas 
turės asmeniškai nueiti j imi
gracijos stotį, kur buvo išegza
minuotas, arba į arčiausią paš
tą, jeigu per toli nuo tos stoties 
gyvena, ir gauti savo certifi- 
katą. Jis po tuo certifikatu tu
rės pasirašyti, pasirašymas į- 
vyksta prie imigracijos inspek
toriaus arba pašto viršininko 
(jeigu pašte gautas). Po certi
fikatu pasirašys imigracijos 
inspektorius.
Kuomet užsiregistravimo certi

fikatas apgavingai išgautas
Bile kada po užregistravimo, 

jeigu bus rasta, kad tas certi
fikatas yra apgavingai išgautas, 
nuo ateivio bus pareikalauta 
tuoj sugrąžinti jo užsiregistra
vimo certifikatą valdžiai. Atsi
tikimas bus pavestas Suv. Vai. 
advokatui ir ateivis bus nubaus
tas. 0

Immigracijos stotys Suv. 
Valstijose

Sekantis sąrašas inima imi
gracijos stotis, kur šitie egzami
nai bus jaikomi. Manoma, kad 
vėliau daug kitų vietų bus pa
skirta tiems egzaminams.

Alabama—Mobile.
Alaska—Hyder, Ketchikan,

Skagvvay.
Arizona—Ajo, Douglas, Fair- 

bank, Globė, Naco, Nogales, 
Pheonix, San Fernando, Tuscon, 
Yuma.

California—Andrade, Bakers- 
field, Calexico, Campo, Fresno, 
Los Angeles, Sacramento, Sail 
Bernardino, San Diego, San 
F rancisco.

California San Pedro, San 
Luis Obispo, San Ysidro, Tecate.

Colorado—Denver.
Distric of Columbia — VVash- 

ington (Imigracijos Biuras).
Florida — Jacksonville, Key 

West, Miami, Pensacola, Tampa.
Georgia—Atlanta, Savąnnah. 
Hawaii—Honolulu.
Idaho—Eastport. 
Illinois—Chicago. 
Louisiana—New Orleans. 
Maine—Galais, Eastport, Eus- 

tis, Fort Fairfield, Fort Kent, 
ilculton, Jackman, Madawaska, 
Portland, Van Buren, Vancebo- 
ro.

Mary land—1 >al t imore.
Massachusetts—Boston, Glou- 

cęster, New Bedford.
M ich igan—Algonac, 

Marine City, Port lluron, 
berts Landing, Sault Ste. 
rie, St. Clair.

Minnesota — Beaudette,
luth, International Falls, Mine- 
ral Center, Minneapolis, Noyes 
Ranier, VVarroad.

Missisoippi Gulfport.
Missouri—Kansas City, St.

Louis.
Montana— Gateway, Havre, 

Helena, Opheim, Scobey Sweet- 
grass, Westby.

Nebraska—Omaha.
New Jersey—Gloucester City.
New Mexico — Albuquerque, 

Columbus.
New York Alexandria Bay, 

liutValo, Cape Vincent, Cfmnip- 
lain, Chateaugay, Clayton, Fort 
Covington, Lousiville Landing, 
Malone, Massena, Mooers, Mor- 
ristown, New York, Niagara 
Falls, Nyando, Ogdensburg, Ro- 
chester, Rouses Point, Trout 
River, Waddington.

North Dakota — Ambrose, 
Gržnd Forks, Hannah, Neche, 
Northgate, Pembina, Portal St. 
John, Walhalla, W&sthope.

Ohio—Cleveland, Cincinnati.
Oregon—Astoria, Portland.
Pennsylvania— Erie, Phila- 

delhia, Pittsburgh.
Porto Rico—Sąn Juan.
Rhode Island—Providence.
South Carolina—Charleston.
TexaS—Beaumont, Brovvnsvil- 

le, Corpus Christi, Del Rids, 
Eagle Pass, EI Paso, Fabens, 
Fort Worth, Galveston, Hidalgo, 
Houston, Kingsville, Laredo, 
Port Arthur, Presidio, Rio Gran
de City, Sabine, San Antonio, 
Zapata.
Utah—Salt Lake City.

Camels sudaryti iš parinkčiausio auginamo tabako 
. . . žinovų sumaišyto į neprilygstamą skanumą ir 
kvepėjimą.
i •
Jie turi malonų pilnumą ir minkštumą, kurio 
.nerasite jokiam kitam cigarete.

Rūkykite tiek dažnai, kiek norite, Camels niekad 
nenuvargins jūsų skonio.

Camels gerumui niekad neleidžiama atsimainyti.
Tik daug geresnis cigaretas įstengtų užkariauti ir 
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Camels kad darė.

P) 1020, R. T. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

Bank Doesn’t Believe in Hypnotism

Vermont-^-Beecher Falls, Der
by Line, Island Pond, Newport, 
North Troy, Norton Mills, St. 
Albans, Swanton, Richford.

Virginia— Newport News, 
Norfolk.

Washington—Aberdeen, Ana- 
cortes, Bellingharn, Blaine, Lau- 
rier, Lynden, Northport, Gro- 
ville, Port Angeles, Seattle, 
Spokane, Sumas, Tacoma, Walla 
Walla.— (FLIS).

Skaudėjo jam nugarą ir 
inkstai darė tmbelių

"Nura-Tono sustiprino mano Inkstus ir 
nugarą," rašo ponas*John E. Fairohlld, Al- 
(cntown, Pa., ‘‘ir aš Jaučiu esąs dešimti 
metų jaunesnis, negu prieš vartojimą jų. 
Mano nugara taip skaudčdavo, kad man 
sunku buvo gidėti lovoj. Dabar viskas 
yra gerui. Mano inkstai yra gerumo sto
vyje ir aš galiu dirbti ir sunkų darbą ir 
visai nepailstu." 1

Vyrai ir moterys kurio silpni ir sergan
ti urba kurio turi silpnus svarbesnius kū
no organus, skilvio trubellus, prastą ape
titą, silpnus inkstus arba pūslę, reumatiš- 
kUH skausmus, silpną nugarą, galvos skau- 
dČJHną, svaiguli, gasus viduriuose ir žar
nose, užkietėjimą, apsivėlusi liežuvi, ne
malonų burnojo kvapą, silpnus nervus, 
prastą miegą, turėtų vartoti Nuga-Tone. 
Jos pagelbės puikiai tik j keletą dienų — 
Jus jausitės sveikesniu, stipresniu. Jus ga
lit nusipirkti Nuga-Tone bilo krautuvėje 
kurioje pardavinėja gyduoles. Jei jūsų ver
telga neturi Jų pas savo šlake, reikalau
kit, kad jis užsakytų jums iš olscllo vai
stinės.

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

Ketvirtadienis, gen. 16, 1929

Trumpiau-

į ir iš

« Patogus susisiekimas per
■ ni V Anglijos portus, ar plaukiteL/iClUVOS 5™* i ,_________

sias kelias 
vandeniu

Važiuok nauju keliu — trumpu, ra
miu St. Lawrence jurų keliu — su- 
taupindamas 2 dienas kelio juromis?* 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. Įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yra, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietas ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trip” kelionė trečia klesa i 
Hamburgą, arba $181 į Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi- 
cagos j uostą... tiesiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

o toliau geležinkeliais i vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasportai, rezervacijos, gry- 
žimo permitai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

| 71 E. Jackson, Blvd.,
Chicago, III.

Telefonas Wabash 1904

Canadian 
World*« MTT 

sr Pacific
Vežkis Canadian Pacific Ęxnress Travellers čekius. 

— Geri Visame Pasaulyje.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Galite pasitikėti 
gerumu to 
cigareto, kuris ir 
dabar tebėra

ekimas rūkymo 
istorijoj
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Beliajus Leetures at 
.Jcwish Peoples’ Inst. 
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CIRCULATION MANAGER

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

From the Inside
Did you ever think that an 

editor’s position is a spooky 
one? Well, this one is. Suppose* 
that you vvrote a paper for] 
your teacher and she discussed 
all the ręst of the papers that 
were handed in except yours. 
You would feel hurt, vvould 
you not, and also surprised. 
\Vell, I do not feel hurt or sur
prised — and you vvonder where 
the simile went to — būt this 
is vvhat happens to me. I look 
through a lot of material, my 
own and others, and pick out 
with care \vhat should appear 
in print. \Vhenever I vvrite for 
the Corner, I have the public 
in mind. I do not try to satisfy 
some teachers taste for exact 
grammar, or for numerous dif- 
ferent adjectivfes, or for ac- 
eurate facts, I merely try to 
vvrite vvhat anyone might want 
to read once they started, for 
the public, unlike the school 
teacher, is not compelled to read 
amateur compositions unless it 
vvants to.

Novv to begin again to tell 
vvhat happens. The paper is 
printed, and goes to a great 
number of readers, including 
the Students. Sūrely out of 
these many readers someone 
mušt read at least some oF the 
Corner. It’s only a logical con- 
clusion. Būt from all I hear, 
it seems that no one ever reads 
the (’.orner. I put in someone’s 
clever aphorism, I quote some
thing that I think is good, and 
I say to myself, “That ought 
to make them laugh, or think, 
o r rage.” Būt I get no sign.

Do tvvo people ever mention 
or discuss the Corner togėther, 
do they ever think of some
thing r.evv as a result of my 
vvriting, do they learn any
thing by reading the page, do 
they get any pleasure out of 
it, or are they utterly disgust- 
ed vvith the vvhole thing? Not 
a vvord do I hear. If I were 
living in some far corner of an 
uninhabited desert, vvhere the 
post man and I never met face 
to face, I could not be more 
isolated from the results of my

ator from this large sea of 
newspaper readers. It is likę 
a pebbfe cast into the sea, not 
even a bubble.

Perhaps I do 
well off I am. 
not change my
for the one of some real editor 
būt štili, this spooky silence 
— is spooky.

not realize hovv 
Truly, I vvould 
Editor’s Chair

“Alias Walt Whit 
man”

In the May number of Ilarp- 
er’s Monthly Magazine 'there 
appeared a new and astonish- 
ing interpretation of W a 11 
VVhitman’s charactcr. The ar- 
ticle vvas vvritten by Harvey 
O’Higgins, novelist, playvvright, 
short-story vvriter, and essay-

us Walter

The Daily

expression on 
young and old 
a very agree- 

and one of

1 am not complaining, do not 
mistake me, būt vvhen I hear

He f irs t shovvs 
Whitman as the 
year old editor of 
Aurora of New York City. At
that time he vvore a frock coat 
with a boutonniere in the lapei, 
a high hat, a cane in his hand, 
and a cheerful 
his face. Ladies 
considered him 
able gentleman
great culture. He mixed vvith 
fashionable society and vvrote 
fashionable verse.

Būt all he had of the fashion
able gentleman, says O’Higg
ins, were the clothes and the 
laste for. idleness. His idlencss 
finally lošt him his editorship 
and he then became a free- 
lance writer.

Of the work he did as a 
free-lance vvriter, O’Higgins 
says: “I doubt whether any
one can read these magazine 
contributions by Walter Whit- 
man vvithout concluding that 
he was not only a lazy young 
man būt a stupid and insincere 
one.”

A t one time Walt Whitman 
had an idea that he could lec
ture and though he vvrote many 
leetures, only one of then) was 
actually delivered. In it he in- 
chided, “a description of the 
death-bed of Rousseau quite 
unwarranted by any historical 
evidence.”

Walter Whitman had given 
up the neat dress of the Auro
ra editor and had become Bo-of the terrible and frightening hemjan jn dress. Now he sudJ

vvritten to big city ed- 
feel rather as if I were 
enchanted place vvhere i

letters 
itors, I 
i n an 
not even a chirp of criticismĮ 
or admiration or disgust can j 
reach me.

Sometimes in my vveaker mo
mentą 
that 
vvord
body mušt, 1 argue. Yet they 
mušt 
o r 
th< 
no 
to 
that no one
enough about it to criticize it. ] John Burroughs*

Novv vvhy can’t I get that'\Valt Whitman”. |The book has 
complaining note out of this been dropped frtfm the list of 
artiele? 1 do not mean to com-' Burroughs’ collected vvorks. In 
plain. I’m trying to shovv hovvjt Walt VVhitman says of him- 
spooky one feels, vvhen some-.self; “There probably lives not 
thing one vvrites or seleets goes'another man so genuinely and 
out into a vvhole city and not utterly indifferent to literary 
one sound comes to the origin-| abuse or to ‘public opinion,’

the thought intrudes 
no or.’C ever does read a 
of the Corner. Būt some-

all

Corner 
one . 
ra ve

either content 
-disgusted with 
It seems that

Atsiskirsiu Aš Nuo Jūsų
or

I Shall Part From Thee
I’m departing from all who are dear, 
And from thee my friend.
For to-day I am going 
To defend my Fatherland.

To-day I am singing and am happy, 
While vvith thee I reside.
Būt to-morrow. on the battlefield
I shall ride in pride.

With great hopes and a fast steed, 
A sword, and a spirit likę a flame 
Oh! my fatherland; — let ring 
Forever thy name in lame.

T am not sor^y for my blood
That vvill be shed for thy name;

*But how happy I would be
If I could serve thee again.

Translated by — Vytautas F. S. Beliajus.

is written p 1 a i n 1 y 
in every real biography 
that I have seen, as 
by implication in his

oither favorablo or unfavorable. 
He has never used the usual 
means to defend his reputa- 
tion.”

Since all this vvas merely a 
pose of Whitman’s, we may 
ask what the real Walt Whit- 
man vvas. O’Higgins says; “The 
ansvver 
enough 
of him 
well as
poemas. — He vvas what is novv- 
adays called a Narcissan, in love 
vvith himself, introverted, and 
so wrapped up in his ovvn ego 
that he got no free delivery 
of energy except in his exhibit- 
ionism.”

John Burroughs said of him; 
“The home, the fireside, the 
domestic allurements are not 
in him. Love, as we find it in 
other poets, is not in him.” 
“What he chiefly voiced,” 
cludes O’Higgins. “vvas his 
egotism.”

I tiful, it’s just made for you, 
1 it matehes your complexion— 
and it alvvays matehes your 
complexion vvhether it’s green, 
red, or yellovv—and it fits 
perfeetly. Perfeetly, exce])t that 
the vvaist is a little too snug, 
the skirt too long and 
sleeves too short. “Oh, 
be easily fixed.”

As for cleaning 
ways “just dips it 
Just dip it in, you 
Hold it vvith the
fore-finger and gently dip it, 
then dravv it out and there you 
are!

that
the
can

It’s Over

all indi-

WelL the Students’ Dance 
has come and gone, the bąli is 
over, and now we’re 
have another terrible 
vvaiting and waiting 
next one.

We wish to thank
viduals who attended our dance 
and all organizations that were 
represented for helping to make 
the affair a succcss.

And Oh, our valient commit- 
tee! Three cheers 
some! Will someone 
it be made our 
dance committee?

And did you notice the girls? 
Purple silks, green crepes, yel- 
lovv 
the 
den 
the
flovvers.

Such a May Frolic as it vvas! 
Most of us are štili under 
spell.

and then 
movė that 
permanent

satins, black velvets, didn’l 
hall look likę a flower gar
iu full bloom? Why even 
dances were namod after

Our Famous Con- 
tributor

its

con- 
ovvn

On Buyingf a Dress

Occasionally I make u p my 
to withstand the whole 
of salesladies and get a 
in spite of them. A t such 
I lay out my plan of 

arm myself

He bėga n to 
a vvorkman and 
wrote his book, 
Grass”, he helped 
who was a car-

denly changed. 
dress likę 
vvhile he 
“Leaves of 

j his father 
penter.

Under this new alias, WaL 
ter Whitman wrote anonymous 
reviews of Walt Whitman’s 
poems. When his book came 

, the revieft’er, himself, 
said that Walt Whitman was 
“taking with easy nonchalance 
the chances of its present re- 

Aside from numerousadmires it enough ception.
about it, and anonymous revievvs,. Walt Whit- 

thinks seriously | nian vvrote about one-half of 
“Notės on

mind 
army 
dress 
times 
battle, 
purse, and go forth to fight.

As soon as I enter a dress 
shop I am accosted by a sweet- 
ly smiling saleslady who wants 
to know whether I want to get 
a dress. After I admit that I 
do, she turus to lead the way. 
“Come this way, please,” she 
says confidently as though 
there were not the slightest 
doubt in her mind that I will 
find the dress I want. I follow 
her undeceived. She asks me 
what kind of a dress I want, 
and very specifically I reply, 
“pink šilk, size fou^teen.”

She then begins to “show” 
me dresses. This is a proceed- 
ing in which the saleslady 
takes dresses off the rack and 
holds them up for the custo- 
mer’s admiration using the 
two phrases, “This is a eute 
one,” and “This is a pretty 
one,” alternately.

“No. I do not want a green 
dress. No, I’m not interested 
in crepe de chine. No, I do not 
care for a black velvet dress. 
No, no, no! I want a frink šilk 
dress.”

Upon hearing the lašt sent- 
ence, the saleslady often says, 
“I’m sorry, (she isn’t!) būt we 
haven’t any pink šilk dresses.” 
Būt sometimes I manage to 
pick out a pink šilk from the 
račk vvhile she is hid behind 
the one she is holding up, and 
then she says vvith mild sur- 
prise, “Oh, do you want to try 
that one

When it is on, there auto- 
matically follovvs a stream of 
flattery. It’s darling. it’s beau-

with a

on?”

3
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having a good time. Now that’s 
something! The ballroom look- 
ed likę a garden filled with 
bright spring flovvers swayingWell, well! We vvaited a long 

time for the great event and in the gentie breęze. 
novv it’s all over. Yup! “Just 
a memory” (Novv sing the song 
if you’re ,a good reader so as 
to fili in the time necessary to 
read this).

gay 
see, 
the

little 
h ere 

more

Old memners. new members, 
prospcctive members, members 
of other 
families, 
members

clubs members of 
in fact, all kind of 
\vere present at the 
Frolic. And 1’11 bet-

cher they’ll all ’member May 
fourth, 1929 too.

In among these 
blossoms one could 
and there, some of 
sedate looking holly-bark sort
of flovvers. Yes, quite a fevv 
of the professional and busi- 
ness people were vvith us that 
memorable evening.

After tripping about 
tunes of a sweet lilac, 
trillium. or other dance 
May bouquet, we entered a sal-
on to our right. Here vvas 
spread for us a most sump- 
tious display of mints and 
lilacs.

to the 
violet, 
of the

For the benefit of the people 
who vvere not able to attend 
we shall try to give a general 
survey of the whole affair.

Now the Hotel Stevens is a 
nice place. The Service is vvon- 
derful. The!re was ice water 
enough to go svvimming in if 
you felt so inclined. However, 
we believe some of the mem- 
bers took too great an advant- 
age of the hospitality of the 
placė. Yjes, now, vve savv you 
take those letter heads and en- 
velopeš.

al-one
naptha.” 

understand. 
thumb and

it, 
i n

“The vvaist is too high,” I 
tell her. “Have you been vvear- 
ing dresses vvith low vvaist- 
lines?” she asks. “Ah, no vvon- 
der,” she exclaims Sagely, “you 
are not used to a high waist, 
that’s vvhat’s the matter.”

Whcn her strcam of flattery 
runs dry she ends with the as- 
tounding declaration that she 
is not saying all this to make 
you buy the dress, she works 
there only on Saturdays (I 
vvonder what she says on Wed- 
nesdays) and she gets no com- 
mission on the srj-ss she makes.

When I see that I shall not 
find the dress I want, I pre- 
parc to leaye. “Well, it’s up to 
you,” says the saleslady, and 
she repeats 4t, “It’s up to you.” 
“Well good heavens, madam,” 
I’m going tq ask some day., 
“who did you think it was up 
to?”

Būt if, on the other hand, I 
buy the dress, Oh what a 
pleased face she wears. Then 
she is at her best. She assures 
me that I will likę the dress, 
that it will wash well, that it 
really is a bargain, and that I 
should come again. It is easy 
to be polite and cheerful when 
one has just made a sale.

When I establish my own 
dress shop I shall bar sales- 
ladies such as these. They shall 
be discreetly silent unless the 
customer wishes them to sipeak. 
They shall pot hold up dresses 
that the customers do not want 
to see before the customers’ 
noses. The customers shall 
walk in as "though they owned 
the place. They shall make 
their own choice, pick out their 
own dresses to try on, and 
shall be perfeetly free to buy 
them or leave them. Such a 
store, it seems, would run up 
a bill of repairs because so 
many dresses would be tried 
on by people who just likę to 
see how they look in them. Būt 
I am sure that while my store 
is the only one of its kind in 
a neighborhood of the old 
fashioncd kind, that enough 
sales will be made in my dress 
shop to allow me to retire in 
a few years and spend the ręst 
of my days in pink and laven- 
der negligees.

vvill 
lect- 
the

e

a lecture, part- 
but mostly in 
Ladinos.
are Jews that

On Sunday. May 19, the Jun- 
ior Sephardic League will give 
a -Mothers’ and Fathers’ pro
gram at the Esther Hall of the 
Jewish People’s Institute.

Mr. V. F. S. Beliajus 
deliver a very interesting 
ure on “The History of
Spanish Jews (Ladinos). This 
is just one item of the very 
interesting program which the 
committee has arranged.

Mr. Beliajus, as you will re- 
member, has writtčn and trans
lated several poems that he 
has obligingly sent in to
Corner”. On Sunday, May 19; 
he will deliver 
ly in Spanish, 
English, to the

The Ladinos
originaled i n Spain. Most of 
them live in Turkey and the 
Balkžfh’ countries. They speak 
Spanish only, and do not min- 
gle with the Nordic Jew.

Everyone interested is cord- 
ially invited to attend. There 
is no charge for admission. 
The address is 3500 
Boulevard and the 
starts at eight in the

happen to pick up some 
of a sign or a billboard 
a back fender, or other-

Flaxy would be very

Yes, Cecelia, it vvas just too 
bad that there were no loose 
signs around. If anyone should 
ever 
sort 
vvith 
vvise,
grateful. I’m sure, and would 
call for them. “No Smoking” 
signs are all right, būt she’d 
appreciate something more or- 
iginal. You see, she’s helping 
her father save on wall-paper.

Douglas 
program 
evening.

Delta Phi’s Dance
The Alpha Chapter of the 

Delta Phi Sorority will have a 
semi-formal dance in the Cry- 
stal Room of the Great North
ern Hotel on Saturday evening, 
May 18th. They were well re- 
presented at our dance, so let 
us reciprocate. Peppy music 
and lots of it means a good 
time. Don’t miss it. Tickets 
can be obtained from the mem- 
bers or at the door.

Now to go on with the dance! 
Strains of the bea-u-tiful mee- 
u-sic could be heard vvay out 
in the lobby. Johnny with his 
“thank you” here and “thank 
you” there had quite a job try- 
ing to keep the doonvay clear. 
By the way, Jawn, how did it 
feel to be a ladies’ man ? 
H’m-m! Tis not often a man 
gets a chance to ride home 
with three charming young 
women.

Make money; and the whole 
nation will conspire to call you 
a

Well, the crovvds kept Corn
ing in, and it was indeed a 
pleasure to behold the joyful 
expressions of our supposed to 
be bored youth. They vvere

gentleman.
— Bernard Shaw.

We are no other than a mov- 
ing row

Of Magic Shadow-shapes that 
come and go

Round with the Sun-illumin’d 
Lantern held

Midnight by the Master 
of the Show!

— Omar Kayyam.

In

Wit is the gift of penetrating 
things without becoming en- 
tangled in them.

— Bersot.

If Judas werc alive he vvould 
be State Minister.

— J. Barley d’Aurevilly.

Business is — 'the money of 
others.

— Alexander Durnas.

Chinese Proverbs
The greater the number of 

lavvs, the more thieves there 
will be.

Without going out of doors 
one may know the whole world.

♦

Talk does not cook rice.

One’s good deeds are known 
only at home; one’s bad deeds 
far away.

It is easier to fili up the bed 
of a mountain torrent than to 
satisfy the heart of man.

The palest ink is better than 
the most retentive memory.

Learning without thought is 
labour lošt; thought vvithout 
learning is perilous.

Following virtue is a steep

So, dancing, nibbling, gossip- 
I i n g, we
Everyone 
everyone 
Need vve
May Frolic vvas a success or 
not?

spent the evening. 
felt at home, and 
felt jolly and gay. 
tell you vvhether our

Say, did you see our Billy- 1 
boy back again? He sure did 
look likę a ruddy westerner 
come to town. Do you suppose 
you could take us for an aero
plane ride soon? The motor- 
cycle is all right, būt vve’d likę 
to get a little higher up.

Hey, Tony, hovv come you’re 
in Chicago? We thought 
had gone off East with 
arįist friends.

you 
your

He’ll 
next

Ncver mind, Frances! 
probably come in for the 
dance. Yeh we were a bit dis- 
appointed too, būt boys will 
boys.

be

vve 
be

Looking at the calender 
noticed that June will soon 
upon us. Yup! Hikes, picnics, 
vacations, svvimming and all 
sorts of nice things come to 
our minds. We wonder too, if 
we shall participate in any 
nuptial -celebrations during the 
next month 
tell.

būt time will

We’ll not play local color to- 
day because one of the mem- 
bers had to leave the room for 
telling a story.

Well, goo-by ’til next time.

ascent; following vice a pre- 
cipitous leap.

When the ear will not listen, 
the heart escapes sorrow.

Happy are physicians! Their 
successes shine in the sunlight 
and the earth covers their fail-
ures. — Montaigne.

Perfection is a thing so 
bothersome that I often regret 
having eured myself of using 
tobacco. — Emile Zola.

All vvomen dėsi re to be es- 
teemed; they care much less 
about being respected.

—• Alexander Dūmas.

Friendship b c t w e e n two 
women is never anything būt 
a plot against a third woman.

— Alphonse Karn
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SUŠAUDYMAI LIETUVOJE

Pranešama, kad Šiauliuose tapo sušaudyta “keturi 
revoliucininkai”, kurie buvo teisiami kariuomenės teis
me dėl ginklų gabenimo. Sušaudytųjų vardai yra toki: 
Markelis, Augaitis, Gavėnas ir Ruzgą. Jie buvę suimti 
balandžio 21 d. ir pas juos, sakoma, buvę rasta rankinių 
granatų ir revolverių.

Kariuomenės teismai yra ne tam, kad bešališkai iš
tirtų kaltinimus, bet kad kaip galint žiauriau nubaustų. 
Jau tas faktas, kad Lietuvos valdžia vartoja savo priešų 
baudimui kariuomenės teismus tuo metu, kuomet Lietu
va su nieku karo neveda, yra be galo apgailėtinas. Bet 
dar labiau apgailėtina, kad kaltinamieji tapo nubausti 
mirtim.

Mirties bausmė yra iŠ viso barbariškas dalykas. Bet 
ji yra kraštutinė bausmė, kokių valstybė gali pavartoti 
prieš savo piliečius. Gi laikymas ginklų arba kad ir jų 
gabenimas nėra sunkiausias už visus nusidėjimas, kad 
jam reikėtų pritaikyti pačių aštirausių bausmę.

Tenka manyti, jogei tie keturi asmens tapo sušau
dyti ne dėl to, kad jų nusidėjimas buvo labai baisus, bet 
dėl to, kad jų byla įvyko netrukus po pasikėsinimo prieš 
Voldemaro gyvybę. Lietuvos diktatoriai yra persigandę!

To buvo galima laukti. Tie, kurie bandė nušauti Vol
demarų, užtraukė daugiaus teroro ant Lietuvos žmonių. 
Valdžios teroras savo keliu gali iššaukti dar daugiau 
pasikėsinimų prieš jos atstovus, ir kur tuomet Lietuva 
nueis?

Kol žmonių rinkta valdžia Lietuvų valdė, tol jokių 
sušaudymų nebūdavo.

GINČAS TARPE MUSSOL1NIO IR PAPOS

Nors Italijos fašistų galva padarė sutartį su Romos 
katalikų bažnyčios galva, bet pilno sutikimo tarp jų nė
ra. Mussolini, dėstydamas savo fašistiškam “parlamen
te” sutarties su Vatikanu turinį, pareiškė, kad valstybė 
turi pirmybę prieš bažnyčių auklėjimo reikale. Papa 
Pius tuojaus šoko su juo dėl to ginčytis. Jisai sako, kad 
“naturalė ir dieviškoji teisė uždeda vyriausių atsakomy
bę dėl teisingo krikščioniškos jaunuomenės auklėjimo 
šeimai ir bažnyčiai”.

Iš papos pareiškimo matyt, kad jisai nedrįsta ata
kuok fašistų valdžios pozicijų ištisai. Jisai reikalauja 
“naturalės ir dieviškos teisės” bažnyčiai tiktai krikščio
niškos'jaunuomenės auklėjime. Bet juk Italijoje, kaip ir 
visose kitose šalyse, yra daug ir nekrikščionių gyvento
jų: žydų, mahometonų ir laisvamanių. Fašistai gali nu
rodyti papai, kad ir iš krikščionių toli-gražu ne visi pri
pažįsta katalikų bažnyčios auioritetų — pav. protesto- 
nai.

Tečiaus šitas ginčas tarp papos ir fašistų jokių tei
giamų rezultatų negali duoti. Papa bijosi per daug už
kabinti Mussolini, o pastarasis vengia susipykimo su 
papa. Jiem abiem yra reikalinga kits kito parama. Todėl 
juk ir sutartis tarp jų dviejų buvo padaryta. Juodu pa
siginčija tiktai tam, kad butų patenkinti kiekvieno jų 
pasekėjai, nes fašistų eilėse yra daug masonų ir laisva
manių (pats Mussolini kitusyk buvo griežtas “bedievis”), 
kurie nemėgsta, kad jų “duče” sėbraujasi su papa; o ka
talikų eilėse yra daug nuoširdžių fašizmo priešų.

Jaunuomenės auklėjimo klausimų negali tinkamai 
išspręsti nei atgyvenusi savo amžių popiežija, nei fašis
tiška diktatūra, uždėjusi dvasinės vergijos jungų žmo
nėms.

BLAIVYBĖS KAMPANIJA MEKSIKOJE

Meksikos prezidentas Portes Gili išleido atsišauki
mų į žmones, ragindamas juos kovoti prieš girtuoklybę, 
organizuojant Blaivybės sųjungas visuose miestuose,! 
miesteliuose ir valsčiuose. Prezidentas nori j tų kampa
nijų įtraukti visas žymesniąsias organizacijas' (neišski
riant darbininkų unijų, masonų ložų ir t. t.) ir mokyklų 
mokytojus. t

Mums atrodo, kad tai yra daug išmintingesnis ke
lias i blaivybę, negu Jungtinių Valstijų prohibicija. Gė
rimų draudimu negalima padaryti žmones blaivais. Blai
vais žmonės gali padaryti tik patys save, — jeigu jie to 
norės ir supras girtuokliavimo kenksmingumų. Meksi
kos valdžia, matyt, ir stengiasi, kad tų supratimų ir no
rą žmonės įgytų.

Brooklyno “Vienybė” irgi la
bai “piktinasi” socialdemokratų 
vyriausybės elgesiu Berlyne per 
gegužines riaušes- Ji sąį^o, kad 
Vokietijos ■ darbininkai visuomet 
turėdavo teisę švęsti Pirmos 
Gegužės šventę, tik valdžia jų 
uždraudė, kai premjeru patapo 
socialistas Muelleris, o vidaus 
reikalų ministeriu socialistas 
Severingas. Ir ji^ęsia:

“Nežinia kuriais sumeti
mais, jie demonstracijas už
draudė, turbūt, bijodami, kad 
komunistai nesurengtų žmo
nių skaičiumi, didesnę (? “N.” 
Red.) paroda, negu socialis
tai.”
Tai yra tušti plepalai. Nuo 

karo laikų komunistai niekuo
met nebuvo taip silpni, palygi
nant su socialdemokratais, kaip 
dabar. Ruhro okupacijos metu, 
kai Vokietijos ekonominis gy
venimas buvo pradėjęs visiškai 
irti, komunistai Berlyne jau bu
vo beveik susilyginę savo skai
čium su socialdemokratais; o 
betgi nei tuomet, nei prieš tai, 
nei po to demonstracijos nebuvo 
draudžiamos, nežiūrint to, kad 
s icialemokratai daug kartų bu
vo valžioje.

Be to, juk “Vienybė” pasako
ja aiškių nesąmonę, kada ji pra
simano, kad kanclerio Muellerio 
ir vid. reikalų ministerio Seve- 
ringo buvimas Vokietijos val
džioje galėjo būt demonstracijų 
uždraudimo priežastis, širvy- 
dukas, matyt, neseka laikraščių, 
jeigu jisai nežino, kad tų už
draudimų padare Berlyno polici
jos viršininkas, kuris yra ne vi
sos Vokietijos, o tik Prūsų val
džios žinioje. Gi Prūsų valdžioje 
jau apie dešimtį metų, kaip už
ima svarbiausias vietas social
demokratai : minisferis prezi
dentas yra Braun, o vidaus rei
kalų ministeris Grzezinskis (pir- 
-ma buvo Severing).

Demonstracijos Berlyno gat- 
' vėse buvo šiemet uždraustos per

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 J,........... ............. ...........$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.

Apžvalga
KOMUNISTIŠKAI- FAŠISTIŠ

KAS DUETAS

Kad koniunistai ir fašistai yra 
tikriausi dvasios dvynai, aiškiai 
parodo musų dviejų kraštutinių 
srovių spaudos atsiliepimai apie 
gegužinius Berlyno įvykius. Bol
ševikiška “Laisve” dėl tų įvy
kių apsiputojusi plusta social
demokratus; fašistiška “Vieny
be” jai “turavoja”. Ir vienas, 
ir antras tų Brooklyno laik
raščių remiasi atžagareiviško 
“Times” pranešimais, bet neat
kreipia dėmesio i tai, kad už 
kraujo praliejimų Berlyne pa
smerkė komunistus net trys vy
riausiojo Vokietijos komunistų 
organo redaktoriai.

“Laisvėje” Pruseika, norėda
mas palaikyti savo' rekordų, kai
po visų komunistiškų piktžo
džiautoji! didžiausias čempionas, 
plūstasi, kaip iš proto išsikraus
tęs, ir šitaip filozofuoja:

“Po Berlyno įvykių žodis 
barikada pas socialistus virto 
prakeiksmo žodžiu. Jiems ko
voti jau nėra už ką.”
Tai, vadinasi, Berlyno komu

nistiški provokatoriai, statyda
mi barikadas, kėlė revoliucija! 
Prieš kų?

Už keleto dienų prieš 1-jų 
Gegužės Berlyno darbininkų 
profesinės sąjungos tarnautojų 
sųjunga ir valdininkų susivieni
jimas išleido bendra atsišauki
mų į darbininkus, griežtai įspė
dami juos nedalyvauti planuo
jamose komunistų riaušėse."Tai
gi organizuotieji darbininkai 
buvo priešingi toms komunistų 
barikadoms.

Na, tai prieš kų komunistai 
kėlė tų “revoliucijų”? Jie kėlė 
jų prieš organizuot jų jų darbi
ninkų remiamų valdžių!

Suprantamas dalykas, kad ši
tokia “revoliucija” niekuomet 
neras pritarimo pas socialdemo
kratus.

ŠIRVYDUKO BUČKIS 
KOMUNISTAMS

I-ją Gegužes ne dėl kokių ten 
“nežinomų sumetimų”, bet dėl 
labai gerai žinomos ir aiškios 
priežasties, būtent, dėl to, kad 
jau keletas mėnesių, kaip komu
nistai Vokietijojs sostinėje nuo
latos kelia kruvinas riaušes sa
vo viešose sueigose ir demon
stracijose. Skaitant Vokietijos 
laikraščius, buvo galima užtikti 
beveik kasdien žinių apie gink
luotų komunistiškų mušeikų su
sirėmimus tai tarp savęs, tai su 
kitų organizacijų žmonėmis. Gi, 
besiartinant Gegužės pirmajai, 
komunistai, gavo iš Maskvos į- 
sakymą sukoncentruot visas sa
vo pajėgas ant tos dienos, ir 
vokiškoji Kominterno sekcija 
tuoj ėmė viešai grūmoti val
džiai, kad jeigu ji išdrįs kliu
dyti “kovojančio proletariato” 
parodą, tai bus kraujo pralieji
mo!

Štai de] ko valdžia ir buvo 
priversta uždrausti šį kartą 
demonstracijas Berlyno gatvė
se. Berlyno organizuotieji dar
bininkai tą. vyriausybės patvar
kymą užgyrū ir išleido atsišau
kimą, ragindami savo narius 
laikytis iš tolo nuo komunistiš
kų riaušininkų.

Bet kuomet Berlyno darbinin
kų organizacijos priėmė vyriau
sybes patvarkytna, kaipo darbi
ninkų apsaugojimų nuo komu
nistiškų mušeikų, tai fašistuo- 
jantis Brooklyno organas tau
zija, kad tai buvęs “bereikalin
gas” darbininkų laisves suvar
žymas! širvydukui, pasirodo, 
daugyui rupi Berlyno darbinin
kų laisve, negu patiems Berlyno 
darbininkams. Ar jus matėte, 
koks jisai “darbininkų laisvės” 
riteris!
r -----------------
TEISINGAS SUGRETINIMAS

Apgailėjus bereikalinga Ber
lyno darbininkų laisves suvar
žymą, Brooklyno fašistų “Vie
nybė” rašo:

“Socialistų valdomos poli
cijos pasielgimas Berline 
mums primena 1926 metų 
lapkričio mėnesio įvykius 
Kaune, kada, taip pat socialis
tų valdom A, lietuvių policija 
nagaikomis mušė ir kapojo 
būrį lietuvių jaunuolių stu
dentų, kurie parodavo Kauno 
gatvėmis, dainuodami Lietu
vos himną. Socialistas Požė
la šitoje demonstracijoje tuo
jaus suuodė ‘sukilimą’ ir pa
siuntė savo valdinius, kurie jo 
įsakymų turėjo klausyti, šiuos 
jaunuolius ‘malšinti’.”
“V.”, žinoma, sako netiesą, 

kad Požėla buvo suuodęs sukili
mą studentų demonstracijoje. 
Ten buvo ne sukilimas, o tik 
paprastas riaušių darymas su 
tikslu išprovokuoti susirėmimą 
su policija. Kadangi buvo iš 
anksto žinoma, kad klerikalų 
ir tautininkų sukurstyti studen
tai rengiasi demonstruoti prieš 
komunistus, o komunistai ren
gėsi padaryti kontr-demonstra- 
ciją prieš studentus, tai vyriau
sybė, norėdama išvengti mušty
nių tarp studentų ir komunistų, 
uždraudė ir vienų, ir antrų de
monstracijas. Studentai te
čiaus, nepaisydami to uždraudi
mo, ėjo į gatvę skandalą kelti.

Bet Brooklyno organas visai 
teisingai ‘sugretina Berlyno ko
munistų riaušes su Kauno stu
dentų riaušėmis. Berlyne per 
Gegužinę šventę komunistai su? 
vaidino lygiai tą pačią" rolę, ku
rią fašistuojantys Kauno mo
ksleiviai suvaidino 1926 m. Kaip 
vieni, taip ir antri stengėsi dis
kredituoti demokratinę valdžią, 
idant butų prirengta dirva dik
tatūrai. ,

Tie, kurie siuntė į riaušes 
Kauno studentus, savo tikslo 
pasiekė- Bet Berlyno “raudo
nieji” skandalistai tik patys sa
ve sukompromitavo, ir fašistiš
ko krokodolio ašaros, kuriomis 
išreiškiama jiems užuojauta 
“Vienybėje”, jiems nepadės.

P K o ne Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS)
Namu S t a t y m o ?, < 

9; KON TRAK TORIUS
4556 So. Rockwell St., Chicago. III.

JUOKAI
KARČEMOJE

—Kaip? Jau dvylika, o tu dar 
neini namo? Ar žmonos nebi
jai?

—Ne trupučiuko.
—Ar ji išvažiavo?

Ne. Bet vakar ištino jos lie
žuvis ir dar šiandien neatslūgo.

AUTOBUSE
Ponia: (išdidžiai į keleivi, 

kinis ilgai sėdėjęs pa
galiau atsitoja ir siū
lo jai sėsti)—Dėkui. Nemėgstu 
sėdėti įšildytoje vietoje.

Keleivis: O kaip, ponia, ma
no, kad aš dėl jos malonumo le- 
dus kelnėse nešiosiuos?

MOTERS METAI
Pas vieną ponią atėjo pagar

sėjęs profesorius. Poni norėda
ma svečių tarpe truputį nusi
šypsoti iš išmintingo profeso
riaus tarė:

Ar skaitėt p. profesoriau, kad 
Egipte rastas moters kiaušas^ 
turįs 3000 metų?

Na, aš manau pridėkit tam 
moters kiaušui dar 1000 metų, 

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.”

Puikiausias Tabakas

TOASTtO

(RAS1RASO)

•¥č i a paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
B R A N D , R O S S ' 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrin- 
tojai ir Auditoriai.

The Lucky Strike 
kiekvieną sukatos vakarą skleis savo 
nuo

Tiktai puikiausias tabakas—tabako į 
derliaus smetona—tėra vartojama t 
Lucky Strike Cigaretuose. Vadavai Į 
sporto, dailės ir madų liudija apio ■. 
pagerintą jų kvapsnį. 20.679'Y* dak
tarai sako, kad ankepinimas fak- j 
tinai daro Luckics mažiau erzinan
čiais gerklę. Ir visuomene pa'vir- į. 
tina tas nuomones. Jų pardavime 
padidėjimas, stambesnis už visų | 
kitų cigaretų krūvon juos paėmus, B 
įrodo pasauliniai-platų pasitikėjimą 
Lucky Strike.

9 Prezidentai,
The American Tobacco Co., 

Incorporated

šokių Orkestrą ir toliau 
. - ^ziką,

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

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

© 1929. The American Tobacco Co., Manufacturers

nes visuomet moterys įpratę 
dėtis jaunesnėmis.

KVAILYS

—Jei bučiau žinojusi, kad tu; 
esi toks kvailas, niekuomet ne
būčiau su tavim susižiedavus.

—Keista, kad tu nežinojai. 
Argi aš nebuvau didžiausias 
kvailys prie tavęs besimeilinda
mas.

PASIKEITĖ ROLĖMIS
•* Ar ta gražioji stenografis- 

tė, kuriai viršininkas visuomet 
diktuodavo savo parėdymus į- 
staigai dar tebetarnauja?

—Taip, tebetarnauja. Tiktai 
dabar ji diktuoja jam savo pa
rėdymus, ne jis jai.

—Kodėl?
—Mat ji jį ant savęs apves

dino.

TĖVŲ SAVIMEILĖ
Tamstos sūnūs mete į ma

ne akmeni ir vos nepataikė į 
galvą.

—Tamsta sakai “vos nepatai
kė” ?

Tokiu atveju tai buvo ne ma
no sūnūs!

ATĖJO “Kultūros” No. 4.
I *
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina 45 c.

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūnų ir išsiga
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kąs,” jus turite trys ęykius j dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkite 
prieš valgj šaukštuką Tanlac.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 St. 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pagelbėjo mano konstipacijai. Suj-ryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
40 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos,, — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svorį, 

i Jie neturi mineralinių vaistų; pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa
gelbės.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

So. Englewood
SLA. Jaunimo Dailės Choro 

koncertas

TheEnglishColnmn

šį sekmadieni, p. Petroko 
svet., 8462 S. Vincennss Avė. 
įvyksta SLA. Jaunimo Dailės 
choro paskutinis šio sezono kon
certas.

Gražus ir skaitlingas būrys 
jaunesniųjų lietuvių išpildys vi
są programą, o paskiau bus šo
kiai.

Visi tėvai ir abelnai visi šios 
kolonijos lietuviai bukime atei
nančiam sekmadieny, gegužės 191 
d. 7:30 vai. vak. p. Petroko Į 
svet. ir linksmai pralenkime 
laiką.— M.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Marfluette Murmurs
--- - ---------------

Makin’ VVhoopee!
———4. .... .

Mothers’ Day, Sunday morn- 
ing May 12, the Marquette 

! Club of the S. L. A. Gr. 260 
together with several of their 
guests clambered into two 
covered wagons and sėt forth 
upon the trail which led to 

! the happy hunting groundš of 
the Vanishing American—the 
broad expanse of Duneland in 
the vicinity of Fremont, In
diana.

On the way dovvn Lord 
knovvs what happened in the 
other bus, būt the one in which 
the vvriter survived reached 
its destination with a mnch 
perplexed driver. The playful 
“Loogan” Stang had to be con- 
tent with a broken bus win- 
dow and half a jug of water. 
In comparison the anties of 
the others were too trivial to 
mention. Būt can Ann Buck- 
ingham svving? VVhoopee! Ask 
Alex.

In true Indian fashion \ve

tions, each going vvherever his 
or her heart desired. Frances 
and Fėlice (pronounced Fleas) 
it seems mistook our ažūre lake 
for the muddy vvaters of the 
Ganges. Knee deep in \vater, 
they wcre seen paying homage 
to Allah. Lefty Schnukas and 
Kate Shadbar in vai n searched 
the dreary sands where thcy 
could quench their thirst, būt 
no oasis presented itself. To- 
ward nightfall Brovvne Busgis 
rounded u p the stragglcrs; 
Johnny Macas performei bis 
tumbling act; “Loogan” wash- 
ed his face and reinstated him- 
self into the race of white 
mcn.

A blissful, būt uneventful 
trip was had back. Everybody 
stopped over at the Benett 
home wher0 Alice, Billy, and 
Ann treated the 
first hot coffee 
After thanking 
hosts, everybody
way homeward happy and con- 
tent.

Marąuette M a r o o n s 
Universal Lodge at Gage 
Sunday, May 19, at 4 
Everybody out.

gang to the 
of the day. 
these geniai 

made their

play 
Bark 
P. M.
R.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus*’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo,

j camped amid the eerie stillness 
of the Duncs far from the din 
and bustle of the city. The 
weenies and bologna were soon 
dragged into view and as ųuick- 
ly reifioved from sight. My! 
such gluttons. Gorged and 
happy some took short jaunts

I along the vvoodcd trails, būt 
i the majority tightened their 
girdles and prepared them- 
selves for a heetie afternoon of 

| Baseball. “Loogan” Stang 
eventually talkcd the writer’s 
team out of the bąli game with 
the aid of his tricky piteher, 
a blonde little mite by the 
name of Charlotte Kantrim. 
Can these girls play! Well you

l should have seen Frances Ma- 
tis slide in under Felix Sirate-

I vich on two consecutive 
doubles. Felice Kantrim a

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

guost from Universal hvirlcd 
for the losers and tvvirled well 
for one that hails from an 
enemy camp.

The game over the gang, 
some twenty seven in all, scat- 
tered themselves in all direc-

Malevotojams ir Namų Savininkams

jus norite pagražinti savo narna išJei
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do
lerio.
Duodam viena butelį polish veltui prie 
kiekvieno orderio už doleri ar daugiau.

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

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.

KNYGOS

Beletristika

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

pareikalavimo

Kokybe 
vis vyrauja - 

Kokybė vis varauja—Budweiser Mol
to pardavimas tai parodo! Į tris me
tus, didelis raudonas Budvveiser kenas 
patapo mėgiamiausiu Amerikos šeimi- 
nos naminiu pakeliu. ... Jis parsida- 
vinėja visur.

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

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 jaunų mer
gelę patekusių į klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vienų iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina ........................................................................................ .75

No. 26. Pagal įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi pajaikymui 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 
kų 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, fabrikui 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 ...  $1.00

No. 40. žemaites Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnele, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos jgyvasčia. 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 atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—ądv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ...................  75\

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausių rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šių knygų parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėti ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmų 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 šių knygų 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 gyvenimų, mirti ir prisikėlimų iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ...................25

Poezija-Eiles

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS

vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi- 
reikalinga papuošimui, paįvairinimui 

ir suraminimui verkiančios sielos. Že- 
kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku-

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS'

No.

No.

No.

Budweiser 
Barley-Malt Syrup 
Garantuotas, kad neturi jokių priemaišų, 
dirbtinių prieskonių, ar jokių dirbtinių spalvų

Naujienų
pirmas

<niKas
įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d
ernausko Darže

V

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 
muose—žodžiu eilės-poezija 
kasdieninio musų gyvenimo 
miau telpančios eilių knygos
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraginantis, 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 nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstanti kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ..............................35
70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro-
šinelių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių i daiktų 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
71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ..............................20
73. Rėplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimų žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ..........................................20

Kaip ir paprastai, “Nauji e
rengia siurprizą 

mykite pranešimus, kur bus 
plačiau paaiškinta apie Pik

uos

niko programą

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.
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na---------------- • miesty Lemont.Tarp ChicagoSį

j ir jaukų teatrą Chicagos prie- 
Tą teatrą jis

lietuvių

Šerno paminklo ati
dengimas atidėtas

pats ir ves.
Bet tai esanti tik pradžia, 

nes su laiku p. Maskoliūnas 
mano įsigyti ir daugiau teatrų 
ir iš jų sudaryti visą teatrų 
grandinę.

laiku p. Maskoliūnas

Paminklas bus atidengtas 
rugpiuči.o 4 d.

Roxee Teatro 
Kontestas

Adidary mo Nau j os Krautuves Išpardavimas
ir $2,000.00 vertes praizų laimėjimo kontestas dabar tęsiasi abejose

The Peoples Furniture! Co. Krautuvėse
2536-40 W. 63rd Street 4177-83 Archer Avenue

Šerno- Fondo Komitetas laikė 
susirinkimą gegužės 10 d., Dr. 
P. Z. Zalatoriaus ofise, šiame 
susirinkime liko atšauktas, pir
mesnis Komiteto tarimas, kad 
Šerno paminklas butų atideng
tas gegužės 30 d., 1929. Vieton 
to vienbalsiai liko nutarta pa
minklo atidengimą nukelti anl 
rugpiučio 4 d., 1929 m. Tai yra 
galutinas komiteto tarimas ir 
jis nebus mainomas.

Priežastis nukėlimo šerno pa
minklo atidengimo dienos yra, 
viena, kad dar trūksta pinigų 
už paminklą užmokėti, o antra, 
ir skulptorius nespėjo į laiką 
padaryti Šerno reljefą-paveikslą 
dėl paminklo. Be to rugpiučio, 
5 d. š. m. sukanka septyni me
tai kaip šernas mirė, todėl ir 
manyta, kad tą dieną tinka
miausia bus paminklą atidengti.

Komitetas prašo visuomenę 
atleisti, kad nebus paminklo ati-! 
dengimo gegužės 30 d. ir kad 
atidengimą prisiėjo nukelti po
rai mėnesių. Ne komiteto čia 
kaltė, bet greičiau visų mus, 
lietuvių, nes jeigu butų buvę 
užtektinai pinigų, tai jau senai 
butų galima buvę paminklą pa
statyti, nebūtų reikėję atidėlio-; 
ti ir viskas butų buvę į laiką 
padaryta. Reikia tarti ačiū lie
tuviams rytiečiams. Jei ne jie, 

- tai apie paminklo1 pastatymą 
net ir kitą gegužės mėn. nebū
ti! galima ir manyti, nes mes, I 
chicagiečiai, visus savo viešus 
tautos reikalus esame pamiršę. 
Komitetas skelbė Chicagoje au
kų rinkimo vajų, bet tik rytie
čiai aukojo, o chicagiečiai ma
žai prisidėjo. Bet ko norėti, 
kad iš Chicagos, net vienas žy
mesnių žmonių, grąžino komite
to laišką, su pašto pažymėjimui 
“Refused“. Bet visgi nors ii 
Chicagoje, tečiaus tik vienas to- 
kis “geras” tautietis teatsidaro.

Dabar, brangus broliai ir se
serys lietuviai, bus aišku, kodėl 
komitetas ir prie geriausių no
rų negali turėti šios taip svar
bios iškilmės gegužės 30 d.,-, 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Tečiaus prašome visus rengtis 
prie rugpiučio 4 d. Komitetas 
tai Šerno paminklo atidengime 
dienai yra nutaręs kviesti visų 
mylimą Birutę išpildyti muzika
li programą. Komitetas 
tikisi, kad likus daugiau laiko 
iki paminklo atidengimo, dabai 
ir Chicagos lietuviai sukrus ii 
gausiai parems užbaigimo darbą, 
taip kad iki to laiko bus galima 
pilnai padengti visą finansinį 
nedateklių ir su paminklo ati
dengimu galutinai užbaigti šį 
sunkų darbą. Komitetas turi 
surinkęs jau $1,700, bet visgi 
dar trūksta $1,350. Tai visai 
maža suma ir jeigu mes visi su 
noru dėsime, tai bematant rei
kalinga suma bus sukelta ir ta
da su ramia širdimi galėsime 
laukti atidengimo dienes. Taip 
ir padarykime, nes Šernas savo 
kilniais arbais lietuvių tautai 
yra užsitarnavęs dar puikesnio 
paminklo, negu mes savo men
komis išgalėmis jam statome. 
Chicagos lietuviai pagalvokime 
rimtai ir bent mažą dalelę pa- 
skirkime šerno paminklui.

Aukas siųskite S. K. Grisius,; 
6228 S., Sacraniento Avė., Chi 
cago, 111.-^-Komitetas.

Vakar pasibaigė kontestas pa
rinkimui lietuviško vardo nau
jam Bridgeporto teatrui. Kon
testas prasidėjo balandžio 81 
dieną ir tęsėsi suvirš 
laiko.

Tinkamiausia vardas 
spręstas bėgy 15 dienų 
bus paskelbtas birželio 
š. m. Laimėtojų pavardės taip
gi bus paskelbtos tą pačią dieną.

Kekių vardų prisiųsta 
daugiausia

Suskaičius ir paskirsčius iki I 
šiol prisiųstus teatrui užvardini- 
mus randame labai didelį skai
čių vienodų vardų, kurių dau
giausiai yra Biruta ir Rūta.

.Štai kaip nelairie kontestantai 
' aprašo Birųtą, Rūtą ir kitus 
kontestantų skiriamus vardus:

B. Vaitekūnas, Chicagos lie
tuvių “dramos tėvas“ ir uolus 
birutietis, rašo: “Biruta mes 
turime savo operetę, Biruta tu
rime Chicagoje dainos draugi
ją... Biruta buvo laimingiausia 
Lietuvos mergaitė patapdama 
Keistučio žmona, tad ir lietu
vių teatras Chicagoj turėtų bū
ti pavadintas Biruta ir butų iš 

| visų laimingiausias..-“
V. Norbutas: “Nėra lietuvai

tės, kuri nebrangintų rūtos, nė
ra lietuvia poeto, kuris nebūtų 
įpynęs jos savo eilėse.“

Vincas Rėkus: “Geriausias 
vardas teatrui, tai Laimė. Kas 

! turi laimę, tas yra laimingiau- 
I sias sutvėrimas pasauly. Laimė 
skamba kiekvieno lupose. Tu
rėkime, lietuviai, Laimę, tai bu 
sime laimingi.“

L. Augustienė: “Kada žmogus 
jaučiasi pavargęs ir įieško sau 
susiramynimo, tai jis eina i 
teatra. Todėl lietuviu teatrui 
tinkamiausias vardas yra Ramy* 
bė“.

Chicagos lietuvių teatro už- 
vardinimu susiįdomino net ir 
Lietuvos gyventojai. Ponas K. 
Juodka, iš Ginkunų, Šiaulių ap-, 
rašo: “Tamstų statomam teat
rui vardas geriausiai tiktų Pie- 
terio apysakos Algimantas, o 
Sutrumpintas Algis. Dabar Lie
tuvoj labai plačiai tas vardas 
vartojamas. Šis vardas turi sa
vo garbingą praeitį ir lengvai 
angliškai tariamas: Eldžis.“

mėnesį i

bus iš
laiko ii’| 
1 diena

Peoples Furniture Kompanija būdama didžiausia Amerikos lietuvių pirklybine įstaiga ir vėl padidino ir pagerino pirklybą atidaryda
ma naują, didžiausią ir puikiausia aprūpintą prekėms krautuvę visoje pietų vakarinėje Tniesto dalyje. Del šio įvykio per keletą mė
nesių buvo perkamos tinkamiausios prekės dėl užpildyftio šių krautuvių dėl šio išpardavimo. Kiekvienas reikalaujantis ką nors dėl 
namų ras čia viską už daug-daug žemesnes kainas ir prie to turės progą laimėti vieną iš 40 praizų vertės nuo $10.00 iki $300.00. Visi 
Chicagos lietuviai iš visų kolionijų yra kviečiami lankyt šias milžiniškas krautuves dėl įvairių namams reikmenų, su pilnu užtikrinimu 
visa ką geresnio čia įsigyti su dideliu pinigų sučėdinimu. štai keletas pavyzdžių:

v
Didžiausia Radio 
Vertybė Chicagoje 
Pilnas naujausios mados 
Atwater Kent radio įren
gimas, puikiausiam(?*ka- 
binete, $170 vertės, dabar 
kaipo atidarymo musų 
naujos krautuvės išparda
vimo spešialas. Viskas 
kaip įrengta tik už

$98.50
Lengvi išmokėjimai

Be palukų ir be carrying 
charge

Seklyčioms Setai
Peoples Furniture Kompanijos sek-

* lyčioms setų įvairiausias pasirinki
mas užžingeidauja kiekvieną. Turė

dami nuosavą dirbtuvę, užlaikydami geriausius rakandų 
jus, turime progą savo pirkėjams teikti tvirtai padarytus, dai
liausios ir puikiausios mados setus už daug žemesnes kainas ne-

ne-

Piano

be te Kiek lietuvių išsiėmė 
pirmas popieras

Sausio mėnesį, 1929 m., Cook 
County Superior Court klerikas 
išdavė pirmas pilietybės popie
ras 594 žmonėms, jų tarpe 15 
lietuvių.

Vasario mėnesy pirmų po- 
pierų išduota 533 žmonėms, jų 
tarpe 21 lietuviui.

Kovo mėnesy išduota pirmos 
popieros 686 žmonėms, jų tar
pe 29 lietuviams.

Balandžio mėnesy pirmas po
pieras išsiėmė 811 žmonių, jų 

i tarpe 34 lietuviai.
Nuo liepos 1 d. bus dalinai 

apsunkintas ir pabrangintas iš- 
siėmimas pilietinių .popierų, to
dėl, kurie dar nėra piliečiai, ra
ginami yra tuojaus išsiimti 
pirmas, ar, kas gali, ir antras 
pilitybės popieras. Pirmos po
pieros išduodamos pavieto na
me (County Building), kertėje 
Clark ir Washington gatvių, 
kambary 437.

Maskoliūnas pirko 
teatrą . i

Operatorių

P-as Maskoliūnas, vienas iš 
stambiausių savininkų statomo
jo Roxee teatro, Bridgeporto, 
galutinai nusitarė eiti teatrų 
vedimo biznin ir jau padarė to
je linkmėje pirmą žingsnį, nu- 
sipirkdamas nedidelį, bet gražų

Didelis Reikalavimas
Užsidirbki t Kerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai į 
trumpą 1 a ik ą. - □J 
Praktiškos pa- /Ub 
mokos duodamos tflr 
ant visokių ma- Ma
šinų.
Master S'ewing Operating School 
JOS. F. KASNICKA, mokytojas 

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

liausios ir puikiausios mados setus už daug žemesnes kainas 
gu kiti. Nepirkite seto niekur kitur, pakol nepamatysite ir 
palyginsite kiek daug galite sutaupyti pirkdami pas mus.

Štai Keletas Pavyzdžių:
2- jų šmotų setai, apdengti su augštos rūšies Jacųuard, 
pasirinkimas skirtingų spalvų ir piešimų.
3- jų šmotų setai, apdengti su vėliausios mados ir spalvos labai
augštos rūšies MocųUette. Visas webbėd kon- “į *| O Of) 
strukcijos. Kaina tik..................  A ± Oa W
Dailiausiai apdengti su šilko Mocųuette, Mohair arba Drieže. 
Puikiausios konstrukcijos su dailiausiais išpjaustytais romais; 
setai, kurie pilnai užganėdija aristokratiško į 21® OO 
skonio žmogų. Kaina tik..... ............................

3-jų Šmotų Miegamo Kambario Setas
Dar niekuomet nebuvo taip pigiai pasiūlyta 3 šmotai; 
padaryti kombinacijos riešuto ir parinkto gum me
džio, tvirti ir dailiai nubaigti; pilnos mieros kamoda, 
lova ir še'forettas. Tikrai verti du sykiu šios kainos. 
Atidarymo specialė kaina — 3 šmo- 
tai, kaip parodyta, už........................

Grindų uždangalai kauro pavidale 
Platus pasirinkimas skirtingu 
padarymų, rųšių, spalvų ir pieši
mų. 9x12 mieros. Kaina nuo

$6.65
ir augščiau

3-.iu durų ledaunė. Gibson 
bystčs, šeimyniškos mieros,

$17.65

išdir- ‘ 
kainą

G 2-jų durų ledaunė, ąžuolo medžio, 

gerai šalti laikanti. Kaina tiktai
DIENINĖ LOVA (Day Bed) 

Padidinama j pilnos mieros lovą, 
tvirti springsai ir dailus matra-

$9.80 $11.75

KRISTALINĖ LIAMPA
Fuikiausis ornamentas, tin
ka visur. Verta $25.00, 
dabar tiktai

$14.95

SPALVUOTI GIPSINIAI 
PEČIAI

Del aprūpinimo puikesnės 
virtuvės. Kiekviena šeimi
ninkė norinti papuošti savo 
virtuvę pagal šių laikų, tu
rėtų atlankyti musų krau
tuves ir pamatyti įvairaus 
pasirinkimo pečius, ir pa
sinaudoti atidarymo išpar
davimo labai žemomis kai
nomis. Pilnai porceluoti 
gesiniai pečiai, pilnos mie
ros “oven” ir geresnio pa
darymo. Kaina tiktai

$44.50

Del parankumo mu
su rėmėjams, krautu
vės yra atviros vaka
rais iki 9 valandai. Tik 
Pirmadienio ir Trečia
dienio vakarais užda
rome ant 6-šiii.

Išmokėjimo b u d a i 
yra pritaikinami vi
siems pagal išgalę.

Prekės yra pristato
mos veltui ir saugiai 
per patyrusius darbi
ninkus.

Musų 
gūžio 
bar, i

Be Kimball Grojiklio
Namai Nėra Pilnai Parėdyti
Peoples Furniture Kompanija yra pil
nai autorizuota pardavinėti Kimball pi- 
janus už tą pačią kainą, kaip ir patys 
išdirbėjai parduoda. Mes turime labai 
platų Kimball grojiklių pijanų pasirin
kimą už negirdėtai žemas kainas, po

$395.00, $450.00, $595.00, 
$695.00 iki $850.00

Musų lengvi išmokėjimai yra suteikia
mi visiems

7 Šmotų Riešuto Kombinacijos 
Valgomo Kambario Setas

Šio seto vertė liudija ir užtikrina, kad geresnės ver
tės valgomojo kambario setų negalima niekur kitur 
rasti. 7 šmotai: pilnos mieros padidinamas stalas, 5 
kėdės ir 1 kėdė su alkūnėm; sėdynės apmuštos su 
Mocąuette. Kas pirks per šį atidarymo išpardavimą, 
gėrėsis per visą gyvenimą. Kaina, $64.75 
kaip parodyta, 7 šmotai uz.............  w

y u y
Virtuvės S'etas (Breakfast Sėt) 
Tvirtai padarytas ir nubaigtas 
spalvuota enamel. 5 šmotai, kaip 
parodyta, už žemiausią kainą vi
same mieste

$16.95

CEDAR MEDŽIO DĖŽĖ
Dėl
žiu
džio
Specialė kaina šiame išpardavime

$14.95

apsaugojimo vilnonių drabu- 
nuo kandžių. Riešuto me- 
bnigimo, kaip parodyta.

naujoji krautuve Marųuette parko kolonijoje tapo atidaryta 

nes Čia laukia tamstų puiki ir naudinga dovana. Reikalaukite jos.

naujoji krautuve Marųuette parko kolonijoje tapo atidaryta dėl pirklybos praeitą subatą, 
11-tą dieną. Kurie dar neturėjote progos aplankyti šią krautuvę, meldžiame apsilankyti

Medžiame atminti musų krautuvių naujus antrašus, idant 
nedarytu mėt klaidos.

sg‘SįLMgBĮS3=

5į22į^=^THINGFbrThe KOMES

ge- 
da-

2536-40. W. 63 rd ST. & MAPLEWOOD AVĖ.
MARQUETTE PARK KOLONIJOJE

2536-40 WEST 63-rd STREET
Telcphone Hemlpck 8400
J. NAKROŠIS, Vedėjas

4177’83 ARCHER AVĖ COR. RICHMOND ST
BRIGHTON PARK KOLONIJOJE

4177-83 ARCHER AVENUE
Telcphone Lafayette 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas
DIREKTORIALSAVININKAI

M. KEŽAS. J. A. KRUKAS, S. KRUKAS, A. LAPENAS, J. NAKROŠIS, 
V. MAKAVETSKAS, D. S’EMAITIS.

Tėmykite ir pasinaudokite 
Del geresnio paminėjimo Peo
ples Furniture Co. atidarymo 
naujos krautuves yra paskirta 
$2,000.00 vertės dovanų, pada
lintų į 40 praizų nuo $10.00 iki 
$300.00. Kiekvienas dalyvaujan
tis šiame atidarymo išpardavi
me turės progą laimėti vieną 
minėtų dovanų. Kartais su $1.00 
pirkimu galite laimėti $30000 
dovanų. Kode! nepamėginti? Su 
kiekvienu pirkimu reikalaukite 
kupono, kuris gali jums suteik
ti 300 dolerių vertės dovaną.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sudegė mergaitė

Igų, pasiliks atdaros ir per va
sarą, o darbininkams įsakyta 
pasilikti savo vietose, 'lai įvy
ko padarius spaudimą į mies
to valdybą, kad ji parūpintų pi
nigus. Be to legislaturoje tre
čiu skaitymu eina bilius, kuris 
teistu mdkyklų tarybai užtrauk
ti paskolą ant tų taksų, kuriuos 
tikimasi surinkti šį rudeni.

1 urgbo, Clevelando, Cincmna- 
ti, St. Louis, Kansas City, Min- 
neapolis, Omaha, įMemphis ir 
kitų tolygaus nuo (’hięagos ąt- 
stumo miestų, pačioj pradžioj 
kelionės pamatys šį kelrodį, ne
reikės jiems daugiau klaidžio
ti, bet galės skristi tiesiausiu 
keliu. Pats šviturys kainuos 
$100,000.

vokalruos praktika. Bet čia jį 
norima padaryti Lincoln parko 
ta r y b os prezi < lent u.

Evanstono miesto taryba nu
tarė stalyti prieplauką apsau
gojimui savo maudyklų. Tam 
tikslui miestas skiria $5,000 ir 
Northwestcrn universitetas duo
da $2,500.

su draugu apiplėšti Fairchild’s 
Dress Sliop, 3615 W. Chicago 
Avė. Nušovė jį sankrovos sar
gas.

’"~PRANES1MAI~

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Bose Mariau Clark, 3 metų, 
1355 Vincennes Avė., žaisdama 
su savo I metų sesere degtu
kais, tiek apdegė, kad už kelių 
dienų pasimirė VVesley Memo- 
rial ligoninėj. Motina tuo lai
ku miegojo, bet užgirdusi duk
raitės riksmą šoko ją gelbėti, 
•bet mergaitė jau buvo tiek ap
degusi, kad jos gyvasties nebe- 
pasiseke išgelbėti.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks ketvirtadieny, gegužės 16 d., 
Meldažio svet., 8 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi dalyvauti būtinai.

Kviečia Valdyba.

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

Tel. Kenvood 51117 
VALANDOS i

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio 
-------0-------

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Apsišutino karštu 
vandeniur

Rasseli Samese, 4 melų, 3639 
South RodkSveir St., iškrito iš 
kėdės ir ikrito i kibirą verdan
čio vandens. Jis lis apsišutino, 
kad pasimirė ant rytojaus ligo
ninėj.

Žaismavietės pasiliks 
atdaros

Vaikų žaismavietės prie mo
kyklų, kurias ketina uždaryti 
gegužės 15 d., delei stokos pini-

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl .se
novėje būdavo ‘ labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halstcd St. 
Chicago, III.

~JvTknygoš “

Nutroško garaže
'Lotus Gold, 55 b., 1456 Holly- 

wo(m1 Avė., preziidentas Gold 
Gap. Co., 211 W. Van Buren 
IS1., nutroško nuo monoxide ga
rų savo garaže užpakaly namo. 
Jis ryte, pavalgęs pusryčius, iš
ėjo į garažą važiuoti į ofisą. 
Turbūt vėjas užtrenkė duris ir 
jis nutroško nuo einančio mo
toro garų. Jį negyvą sukniu
busį ant valdomojo rato rado 
einantys ele vaikai tik vakare. 
Automobiliaus motoras vis dar 
tebeėjo.

Įspėja barzdaskučius 
registruotis

Barzdaskučių unija gavo įs
pėjimą, *kad jei kuris barzda
skučiu nepanaujins savo regis
tracijos valstijos švietimo ir re- 
gistraeijos departamente iki lie
pos 1 d„ jis negales užsiimti 
savo amatu per vienus metus.

Begis!racijos ;departamentas 
savo įspėjime sako, kad išreikš
tąja generalinio prokuroro 
Carlstrom nuomone, barzdasku
čių registracijos įstatymai nu- 
saiko, jog jokios registracijos 
negali būti priimamos po liepos 
1 <1. ir todėl nepanaujinęs iki 
to laiko savo registracijos bar
zdaskutys megalės dirbti savo 
amak iki kitos registracijos die
nos, mutenl iki liepos 1 d. kilų 
metu. *•

Didžiausias šviturys 
pasauly

Priešinasi statybai
Grant Parke

Šiomis dienomis Stevens lie
telis užvedė teisme bylą, kuri 
siekias! uždrausti stalyti prie 
Dailės Instituto priedinį namą, 
kuris kainuotų $5,000,000. Šią 
bylą remia Michigan Avė. Im- 
provement asociacija.

Miiehigan Avė. dangarėžiai 
sako, ikad jie turį teisę prie 
parko ir matyli ežerą neužstotą 
jokių trobesių.

Panaši byla yra, ne pirma. 
Kova už neleidimą statyti na
mų Grant parke eina jau 40 
melų, kada •ežeras beveik siek
davo pačią Michigan Avė. Net 
,ir Dailės Institutą teismas buvo 
uždraudęs stalyti. Tik vėliau, 
pakeitus pieną, leista Islitutą 
statyti. Dabartiniai s-knndejai 
irgi sakosi, kad jie nesi prieisi li
tų paties Instituto praplėtimui, 
bet jie prisibijo, kad leidimu 
didinti Dailės Institutą, paskui 
bus duotas precedentas statyti 
parke ir daugiau viešųjų namų.

Smulkios žinios

Kai kada būna bloga, kai ir 
perdaug policijos būna. Tai pa
rodo sekamas atitikimas. Prie 
Beklen ir Central Park galvių 
du automobiliniai plėšikai pa
darė puolimą. Jį pamalė dietek- 
livas Silinski ir ėmė į plėšikus 
šaudyti. Tai nugirdo kiti du 
(tetekKvai ir bėgu talkon. Visi 
susiliko elėje ir vienas kilo ne

pažindami puolė vienas ant 
kito. Kol išsiaiškino, kad visi 
trys yra detektivai, plėšikai 
jau senai buvo pabėgę.

Jaunuolis, kuris iš rąstų po- 
pierų pažintas kaipo J. Hari, 
22, m., liko nulšauias bandant

Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
tfntij patRrnaviina* 
laidotuvCso ir koki** 
me reikale visuomet JF 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidą užlal- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Pulk. Noble Brandon Judah 
įteikė prezidentui lloover re
zignaciją iš Amerikos pasiunti
nio Kuboje ir gryšta į Chicago, 
kur jis užsiimsiąs privatine ad-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

J. Lulevich 
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi- 
Mokiom* reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Brighton Park. — Gedimino Bu- 
davojimo ir Skolinimo Bendrovės 
visuotinas metinis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gegužes 16 
d., 8 vai. vakare, Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios parapijos 
svet., prie 44 ir Fairfield avė. Visi 
ųariai privalote dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurie negalite pribūti į 
susirinkimą, tai malonėkite priduo
ti savo proxy į bendrovės raštine, 
4405 S. Fairfield avė., ne vėliau 
kaip 7 vai. vakare. —Valdyba.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai^ nuo 10 iki 12.• ----- o-----

Humboldt Park Lietuvių Politiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus ketvirtadieni, gegužės 16 d., 
Humboldt Maceabee svet., 1621 N. 
California ave.,\ 7:30 vai. vakare. 
Nariai, nepamirškit!

A. yVals'kis, sekr.

------- o-------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 4Gth St. Chicago. III.

šiaurės Lietuvai šelpti Komitetas, 
po globa A. L. T. Sandaros, rengia 
masinį niitingą su muzikališku pro- 

.gramu penktadienio vakare, 17 d. 
gegužės, (’hięagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vakare; įžanga 25c ypatai.

v Komitetas.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Ave^
VALANDOS)

Nuo 2 iki 4:3P ir nuo 7 iki 10 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet 

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 labos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų iV 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. diena

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
PRANEŠIMAS 

Mano Ligoniams
Kad butų Tamstoms parankiau — 

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

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS,

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

naujos Budrike krautuvės)

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10-12 ryto 
Rezidencija 6640 Š. Maplevrood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 So. LoomiM Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Reiidence Tel. Fairfai 6852

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopusiai 
primena mamytif 

valgiu*
A. A. NORKUS.
750 West

šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visksa- 
vo domesį ir pamėgs. Mįslki 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

t Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, 

riuos turi žinoti kiekvienas
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Ant naujo Pa 1 moli ve danga- 
režio prie Michigan Av. ir Wal- 
lon PI., busiąs įtaisytas! di- 
didžiausias šviturys pasauly ae
roplanams. Manoma, kad dar 
šiandie miesto taryba duos lei
dimą tą š vi turį pastatyti.

Jis bus pavardintas “Lind- 
Lergh Light,” atminčiai garsio
sios Lindbergho kelionės į Eu
ropą. Uždegimo ceremonijose 
dalyvausiąs ir pats iLindber- 
gas. Uždegs tą š vi turį galbūt 
,ats prezidentas lloover, pa
spausdamas guzikulį Baltajame. 
Name.

Šviturys bus įrengtas 135 p. 
aukščio bokštely ant 37 aukštų 
namo. Taigi jis bus 600 pėdų 
aukštumoje. Tai bus aukščiau
sia vieta visoje Chicagoje.

Šis šviturys bus liek šviesus, 
kad busiąs šviesesnis už pačią 
saulę. Pasalk to švi tūrio išradė
jo Elmer Sperry, kuris tą švi- 
turį dirbdina savo dirbtuvėje, 
Brooklync ir kuris jį aukoja 
(.liicagai, saulės spinduliai duo
da 900 žvakių ant vieno ketvir
tainio milimetro, kuomet šis 
šviturys duos 1,000 žvakių švie
są ant kiekvieno ketvirtainio 
milimetro. Viso jis turės 2,000,- 
000,000 (dviejų bilionų) žva
kių šviesos. Jo šviesa bus tiek 
stipri, kad ji bus matoma už 
500 mvliu nuo Ghicagos,‘ taip 
kad aviatoriai išskridę iš Pitls-

SpedallHtng gydyme chroniikų ir nauju U 
<U. Jei kiti negalėjo Jumis Įlydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas lAerzamiuavi- 
tnas atidengė jūsų tikrą litru ir jei aA apsi
imtu jus gydyti, sveikata jutim eugryi. Ei

kit pas tikrą epccialietą, kuris ueklaus Jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys pc 
<aluliuo iAc<zatniuaviino—kas jutus >ra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson, BlvdM netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
nietų. nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedelioj 

nuo 10 r?.? iki 1 po pietų.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

BUTKUS 
IINDERTAKING CO.

P. B. lladley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LAOIAVICZ
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
nystes socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus iastovus ir tikras 
gydymas. \
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 015(1

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

............. -- - f

V1NCENTAS 
WOBALINSKAS

ku-
no-

i

Persiskyrė’ su šiuo pasauliu 
gegužes 14 dieną, 11:40 valan
dą ryto, 1929 m., sulaukės 55 
m. amžiaus, ginies Kauno rė- 
dyboj, Kražių paranijoj, Rasei
nių apskrity. Paliko didelia
me nubudime moterį Uršule, 
po tėvais Lauraicaite, dvi 
dukteris — Vladislava ir Ma
rijoną — sunu Karoli ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 10851 So. Michigan Avė.

Laidotuves įvyks petnyčioj, 
gegužės' 17 diena, 8 vai. ryto 
iš namų į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Woba- 
linsko gimines, draueai ir pa- 
žistami ekat nuošinlžiai kvie
čiami daV^Vauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini pt 
navimiv ir „ atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, 
Simus ir Gimines.

atar-

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Akiu Gydytojai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandoa 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčlioj pagal «utart|

Lietuvi* Graboriu* h 
BaUamuotoja*

J314 W. 23rd PI.
Chicago, I1L

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTA8 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, MiL.

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

Tel. Lafayette 41.46
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Roz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

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. 
Nedėbomis ir šventad 10—12 diena
-..........      - '___ ‘L-.-JU

Advokatai 

ITgugis ’ 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedčliomic ruo 9 iki 12 ryto

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.

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pk 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenu* 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 320)

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
. 4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Nedelioj nuo 10 iki 1
32G5 So. Halsted St.

Lietuvės Akušeres

Vidikas-tulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
Į kolegiją Pennsylva 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankot* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari- j 
mai dovanai. į

ŽMOGAUS 
AK!S

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j 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

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 12 vai. dieno*, ir
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsnick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS x
1579 Milwaukee Avė.

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenae 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomai per 2S 
metu* kaipo patyrė* gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6890

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 121

Rez. Telephone Plaza 3201

A. A. OLIS
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 05G2 

Vai. 7-9 Ufarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

11C WAITCHŪŠ
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Adyokatai 
2221 W. 22n<] St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 rylo iki 8 vakare 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1.502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph G727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av, 
TeL Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phnne Boulevard 3697
8315 So. Halstcd Street .
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Aušros Knygynas gyvavęs 
per 15 metu jau užsidaro

Antradienio vakare, gegužės 
14 d., Aušros Knygyno kamba
riuose, Draugijų sąryšis palai
kymui Aušros Knygyno laikė 
mėnesinį susirinkimą. Susirin- 
kimas buvo skaitlingas.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad pinigų kasoje jau nebe
užtenka nei už ši mėnesi užsi
mokėti randą, o jau ir taip ke
turi mėnesiai buvo renkamos 
aukos dėl užmokėjimo raudos už 
knygyną. Draugijų delegatų 
susirinkimas nesurasdamas jo
kio šaltinio, iš kurio butų gali
ma gauti pinigų knygyno palai
kymui, nutarė knygyną užda
ryti, knygas atiduoti miesto 
knygynui, o rakandus išparduo
ti ir pinigus paaukoti Lietuvos 
politiškiems kaliniams.

Susirinkimas išrinko komisi
ją iš 9 žmonių, kurie visą kny
gyno likvidavimo darbą atliks.

—A. Narbutas.

Marąuette Park
Glorija Gricaitė, 2% metų 

amžiaus mirė gegužės 14 d., 
9:30 vai. vakare. Gyveno 2152 
West 69th St. Laidotuvės bu
vo gegužės 15 d. 11:30 vai. ry
to iš namų iš Gimimo P-lės šv- 
bažnyčią.

Buvo duktė Dcininiko Gri
ciaus gerai žinomo namų kon- 
trakloriaus. Mergaitė mirė 
difterija po sunkios ligos. Pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvėse patarnavo p. Eu- 
deikis, 1605 So. Hermitage Avė.

Rep.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritarj

JOE SMILGIS

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

4642 So. VVestem Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy- j 
vasties (Life) ir kitokią atlieku | 
per didelias ir geriausia* komu* 
nijaa.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių genj 
bargeną visose Chicago* dalyse.

V. M1SZEIKA i
Naujienos

1?3V So. /lalstrd 
Tel. Rooeevtlt 8500

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Vamish geras iš lau
ko ir vidaus 
galionas ..............
Stoginė popiera 3 
na ir žalia 
rolė .......................

$4.98 
ply, raudo- 
$1.98

Pure boiled Linseed.... QOn 
Oil, galionas .............. vOv

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

Night and Mornlng to kccp 
thetn Clean, Clcar and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Baltuty” Book

Murinę C<x, DepL 1L S„ 9 B. Ofcio St.. Chicutf o

Laiškai Pašte
A

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.
3750 Badzevicene Morjana

1 Baltrusaiteni Agota
11 Brazauskui Dzio
12 Chapotieta George 2 v
14 Daszkievvicz Mike
15 Dorgusini Juosui
21 Gedminas Jonas
31 Jasinski Stanislaw
32 Kaleba Frau k
33 Katauskis Petras
35 Kizelavicius B
39 Kobcrling Audras
42 Keurinas Jurgys
43 Lindzieni Mrs B
45 Lipnickienei Onai
53 Monvila Pijus
64 Prūsaitis Mrs S
74 Sargut C Kazimras

TEISYBĖ APIE UŽKRĖSTUS 
CIGARUS.

Alfred W. McCann, pagarsėjęs 
Amerikos ekspertas švaraus maisto 
klausimuose, davė toki pareiškimų, 
kuris liečia užkrėstus ligomis ciga
rus: ,,

“Tik pamislykit! Ant cigaro dir
bėjo ranku gali slėptis įvairių ligų 
gemalai, kuriuos cigarų rūkytojai 
gali įtraukti į savo krutinę. Idant 
perspėjus rūkytojus apie ši pavoju, 
aš noriu pasakyti teisybe apie 
CREMO Cigarus—vienintelius, kurių 
švarumą galiu liudyti. CREMO tin
ka žmogaus burnai, kadangi jisai 
yra padarytas fabrike, kuris užlai
komas švariai, kaip mokslas reika
lauja tą švarumą palaikyti. Jisai, 
CREMO CIGARAS, yra padarytas 
metaliniais pirštais, kurie ji susuka 
ir suvinioja.” Ir tai yra apsauga rū
kytojui.

r ■■ «r«-

ALi*

Business Service
Biznio Patarnavimas _

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
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 7150 

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

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

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUIt HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisoni 

senus namus.
Padirba m pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

--------o-------
Bes. Phone Midway 2216 

Office Normai 4400

VLADISLOVAS 
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malėvojimas,. Dekoravimas, 

Popieravimas

Visokios rūšies medžio 
baigimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

“QUALITY” phimbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321 *

10% Numušta visam 
darbui 

I
Gegužės ir birželio mėnesiais 2 

flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visoki remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue
Keystone 1633

A.D VERTISEMENTS 
--------------   -   — r—    —„T,————i ■■■ i ■ ■■ ■

Business Service 
_______ Biznio■ Patarnavimas_______

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgepoit Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory >7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
C0N8UMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

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

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

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Generališki kontraktoriai ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2 
karų mūrinis garažas už $595 
pilnai užbaigtas.

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

W. BĖNECKĄ
Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Financial
________ E i n a n sa i - Pa 8 ko los________  

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 707 siskolinti nuo -$50 ir augš. 

ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

1OO N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

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

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

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

HELBERG BROS.
Room 507

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama;
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted SL

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

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

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

1726 W. Chicafęo Avė, 
Kampas Hermitage Avė.

Mea paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PĘTRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

——o
PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

čius

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

Furniture & Fixtures
Ra k ari dai- Įtaisai

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

■ ■ - »i -—— ---------------------------- ---- —

PARDAVIMUI 4 kamabrių ra
kandai gerame stovyje, taipgi ir 
kambariai dėl gyvenimo, GG7 West 
18th St., 2nd fldor.

PARDAVIMUI trijų kambarių be
veik nauji rakandai. Kainavo $415; 
paaukausiu už $200. 6917 S. Maple- 
wood avė.

PARDAVIMUI namų forničiai-ra- 
kandai; fornyčiai gerame stovyje ir 
parduosime pigiai. Antanas Parkus, 
3122 S. Union avė. tst front.

/Personai 
Asmenų Ieško

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % valandos. Pajęelbesiu Įsigyti' instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

PAlEšKAU sesers Marijonos Nar- 
kienės; meldžiu atsišaukti arba, kas 
žino, praneškit apie ją. J. Kepalas, 
1G Rivington st., New York, N. Y.

Help VVartted—Malė
Darbininkų Reikia 

REIKALINGI radio selesmanai 
su arba be automobilių. Nurody
mai duodami; duodama paskolos ant 
komiso; reikalingą liudymų; kreip
kitės po 6 valandos vakaro; Lipsky 
Music Radio Store, 4916 W. 14 St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
VYRAI su trokais ar trokai ir 

traileriais, įrengti tolimam krovi- 
nių vežimui.

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

------------------- ,------------------------------
PATYRĘS formos darbui vyras 

reikalingas. Turi mokėti karves 
melžti ir žinoti abelną farmų dar
bą. Arti Chicagos. Gera mokestis; 
atsiklauskite po 6 vai. vakaro. Tony 
Petrokas, 3401 So. Auburn Avė., 
Chicago, III,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia .

BEI KALINGAS vyras darbui fruk- 
tų farmoj, Michigane; darbas vi
siems metams; atsiklauskit “Nau
jienų”. '

Help Wanted—Female

REIKALINGA gaspadinė, leng
vas darbas, gera mokestis. Gali būti 
ir su vaiku. 1301 N. Western avė. 
J. W. Klausk janitoriaus.

REIKALINGA moteris prie viri
mo i Lunch-ruimį; kreipkitės 1516 
West Grand Avė., tel. Monroe 7419.

REIKALINGA dailiai išrodanti, 
patyrusi vėiterkn, Rei-n al^n, Mielii- 
gan Bestnurant, 10819 S. Michigan 
avė., netelefonuokit.

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

REIKALINGI du darbininkai, vie
nas už porteri, kitas prie gyvulių, 
kuris moka karves melžti, taipgi 
moteris namų darbui. Malinaus- 
kiai, Willow Springs, Box 558, W.; 
tel. Willow Springs 56.

Partners Wanted
_________Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j Bu- 
černe ir Groserne, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kanti išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas,

Box 1088, 
1739 S. Halsted St.

For Rent
FLATAS rendai puikiame apart- 

mentiniam trobesy. Dykai elektri- 
kinis šaldytuvas. Gera vieta dentis- 
to ofisui. Dvi krautuvės kampiniam 
trobesy. Gera vieta naujoj apielin- 
kėj. Tinka bile kuriam bizniui; 
2434 No. Laramie Avė.

Fumished Rooms
2 ŠVIESUS kambariai rendai, vy

rams ar merginoms, su valgiu ar be 
valgio, 3053 \V. 39th PI., 1 blokas 
nuo Kedzie gatvekario.

JAUNAS vaikinas ieško kambario 
Bridgeport apielinkCj. Praneškit 
“Lietuvos” knygynui, 3210 South 
Halsted St.

________ Radios_______
LIETUVIŲ R'M5T6 DIRBTUVĖ 
Išdirba aukščyusios rųšies radios. 

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

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyt! save 

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

ubais.
s $2.00 i savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Musical Instruments
________ Muzikos Instrumentai______

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. (ilsi St. Midway 9733

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

PARDAVIMUI bučernės ice box, 
visai naujas, už pusę kainos. 4434 
S. Fairfield avė.

Automobiles
*28 Hudaon Brouvhatn—custom ouilt $706 
’27 Chnndler coach ______________  $395
’20 lato Hudaon coach ....................  $295
*20 Stearns-Knight—Brougham, nau

ji takai ......................    $395
*27 Hudnou Brougham, geram «tovy $495
’29 Eaaex --------- $550
’25 Dodgo Sedan ---------------------------- $175
’28 Pontiac Coupe ----------  $450

McDERMOTT MOTOR 8ALE8 CO.
7136 So. Halated St.. Trianirle 9330

PARDAVIMUI keli geri For
do trokai, geriausiam stovy, vi
sai pigiai; Frank Breska, Ine.— 
autorizuoti “fordų” pardavėjai, 
2501 So. Kedzie avė.

PRANEŠIMAS
•

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

Automobilių sales ruimls atdaras 
vakarais ir šveptacįieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALĘ& 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių iri 
smulkmenų krautuvė; geras biznis;! 
rimtos priežastys pardavimui, | 
7103 So. Racine Avė.

/ Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis prie 
35th St. ir Lowe Avė. Galima pa
daryti gerus pinigus, nes 4 centai 
ant galiono gasolino yra gryno už
darbio. Mr. Riirke. Republic 7339.

PARDAVIMUI molto ir apynių 
sankrova, daranti gerą bizni. Senai 
įsteigta įstaiga. 6652 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; 
gera vieta dėl kimininio ir prosini- 
mo; biznis išdirbtas; 4 kambariai 
užpakaly su lova. Savininkas iš
važiuoja į Europą, 619 W. 18th St.

PARDAVIMUI groserne geroje 
vietoje arti didelių dirbtuvių, biznis cash. 920 w. :?7th pi.PARDAVIMUI

BARBERNŪ,

du krėslai ir visas 
įtaisymas.

203 W. 571b St.

PARDAVIMUI biznio prnpertė su 
namu, groserne ir bųčernė. Sena iš
dirbta vieta, maišyta apielinkė. Sa
vininkas turi kalbėti angliškai. Pa
stebėtina proga. Tel. Nevada 2050.

PARDAVIMUI restoranas, 4224 
So. Ashland avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
nį todėl, kad turi kitą; lysas geras 

metu; tel. Yards 5954.

SKUTYKLA — 2 krėslų, nauja. 
Parduodu arba mainysiu ant lotu, i 
4309 W. 63rd St. Tel. Republic 7869

GROCERIJOS krautuvė — Royali 
Blue — su trobesiu; G kambarių 
flatas; 2 karams garažas; išdirb
tas biznis; 2450 West 59 St., tel. 
Hemlock 1245.

PARDAVIMUI arba mainams be- 
kernė; parduodam dėl ligos; 7147 
So. Western avė.

PARENDAVOJU arba parduodu 
soft drinks parlorį; užpakaly 4 
kambariai pragyvenimui; gera vie
ta, 4406 S. Wood St.

DEL užėmimo didesnio biznio esu 
priverstas parduoti 24 kambarių 
ruming-hauzį, nešanti $225 gryno 
pelno mėnesiui; kaina $2,000; $1000 
įmokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų; vieta 1019 Monroe St.

PARDUOSIU arba išmainysiu gro- 
sernę ir bučernę. Labai geroj vietoj, 
gerai išdirbtas biznis. Priežastis ■— 
turiu kitą biznį. Tel. Lafayette 0591

GROSERNĖS snnilkmenės ir mo
kyklų reikmenės, parsiduoda dėl li
gos, 4412 So. California Avė.

PARSIDUODA groserne ir delika- 
tesen, gerame stovyje, priežastis — 
važiuoju į Lietuvą. 3855 \Ventworth . 
avė.

PARSIDUODA groserne ir bučer-Į 
nė su namu arba be namo. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant pri- 
vatiško namo. GUO1 So. Carpenter St.

Exchange—Mainai
NORIU mainyti lotą ant automo- 

biliaus. Peter Bložis, 1411 So. 49th 
Ct., Cicero, III.

MAINAI
REIKALINGA 6 kambarių bunga- 

low mainyti ant 2 flatų po 4 kam
barius, geroj vietoj.

REIKALINGA 2 flatų po 5 arba 
6 kambarius mainyti ant namo 
Bridgeporto kolonijoj.

KAMPINĮ bizniavą lotą Archer 
avė. mainom ant namo bile kuV.

Taipgi turime daug kitokių mai
nų. Kreipkitės pas:

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

Farms For Sale
_________Ukiai^PaMariniui________

1,000 vištukų dykai
ar veislinių kralikų

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS

Moderniškas namas, su vandeniu, 
elektra, modernišku plumbingu, įbu- 
davota prosinimo lenta, skrynais ir 
užlaidomis ir garažiu, vištininku ir 
palapinėms kralikams. Dirbkite 
prie savo dabartinio darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už ju
su namą, 1,000 vištukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik
tas kooperavimas pardavime vištų 
ir kralikų. Tik mažas įmokėjimas 
ir lengvas išmokėjimas. Jūsų in- 
vestmentas yra absoliučiai apsau
gotas.

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

Sheldrake 7805

Real Estate For Sale
______Nnmai-žemė Pardavimui

$2,000 ŽEMIAU KAINOS
2—G kambarių murai, 3 karam 

muro garažas; 1 aukštas karštu van
deniu šildomas. Matykit .sekmadie
nį, tarp 1 ir 5 vai. po pietų; klaus
kit atstovo. •

4153 So. Rockvvell St.

GERAS PIRKINYS. Pardavimui 
6 kambarių cottage, 8 pėdų base- 
mentas, 2 karų garadžius. Concrete. 
Naujos mados įrengimai. 4110 So, 
Western Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardaviinui____

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Sliore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di- 
dęlių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi Įrengimai — 
50 pėdų Lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Bosykite arba 
telefonuo k i te. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Bidge Avė.

Wilmette, 111. 
Telophone 364

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

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

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

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

------ O------
PENKIŲ kambarių medinė bun- 

galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas.-apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. Paims lotą kaip mokesties 
dalį. Kaina $5,000, M. B. Caldwell, 
5117 Milwaukee avė.

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

JOSEPII JOUKEMA, 
Stewart 6255

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

7238 So. Halsted St., 
Stevvart 1771-4005

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.

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
rendai yra eikvojami. Mes pali
kom 2 rezidencijas Blue Islande. 
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, shower, No. 
1 ąžulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina niiri — 
$9,500 ir $10,750. Nuvežam dykai;

346-51 — 119-th Place;
849 Gregory.

Šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotas; garažas; šonu kelias; 
elektrinis šaldytuvas; miegoti gon- 
kas; židinys, knygoms šėpos; pama
tykit tuojau. Už tokią kainą greitai 
išeis; 3221 W. 65 PI.; tel. Hemlock 
6592; Englewood 4678.

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtą naujoviniais patogu
mais. $750 įmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN,
105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

ĮSIVAIZDUOKIT — 6 kam. 
muro cottaga; kaina tik $3,000; 
English besmentas ir viškos; 
rendos $576 metams; 45 St, ar
ti Wallace; reikia parduoti tuo
jau. Jos. W. Hough & Son, 4213 
So. Halsted.

PARDAVIMUI arba mainams 2 
flatų muro trobėsis, 6 ir 6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, arti 
Marquette parko.

I/)TAS ant \Vestern avė., prie 
Marquette Road, mainams ant pa
gerintos savasties.

5 KAMBARIŲ muro bungalow, 
furnace šiluma, arti Marųuette Road 
& Western avė.; kaina $7,000; imo- 
kėt $500.

75 PĖDOS 69 gatvėj prie Western 
avė.; mainysiu ant bungalow.

10 FLATŲ ir 3 krautuvės ant 
Western avė., mainysiu ant gero tuš
čio loto.

A. N. MASIULIS, 
6641 So. Western Avė.

TIKRAS bargenas - 813,500. Ver
ta patyrinėti. Moderniškas dviflatis 
6 & 6 kambarių, karštas vanduo, 
alėjos ir gatvės išgrįstos, 1 blokas 
nuo Marųuette Parko, į pietus iuio 
bulvaro. Mainai nepriimami. Šau
kit savininką: Dearborn 6748 arba 
Fairfox 7449. Western avė., 69th, 
taipgi transportacija busais.




