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Rykov ir Bucharin 
išeina iš Kominterno
Abudu sovietų vadai prašo centralinį ko

mitetą paleisti juos iš vietų komunistų 
internacionale — Tomskis, Stalino prie
šas, pasiųstas i Vokietiją “gydytis”

BF.R1 A NAS, geg. 20.— Gan- po iš vietos pašalintas ir už 
tas čia iš Maskvos pranešimas priešingumą Stalinui nubaustas, 
sako, kad Bykovas ir BucharL I Tomskis ištremiamas j užsienį 
nas, du svarbiausi sovietu va- ir važiuoja i Berlyną. Oficia- 
dai, rezignavę iš treciojo (ko- liai, svieto akims dumti, sa ko
munistų) internacionalo. ina, kad Tomskis “sergąs” ir

Pasak pranešimo Rykovas ir iškėliaująs j Vokietijos kurortą 
Bucharinas raštu kreipęsi j į “gydytis.” 
centralinį vykdomąjį’ komi Irią 
prašydami, kad juos atleistų, 
iš vielų kominterne. New Yorko Times, korespon-

Jei lai tiesa, lai rezignavimas dcnt.is Maskvoje savo kablegra- 
lų dvieju galingu Stalino dik- mcj gegužės 19 dieną sako, kad, 
taturos priešininkų lik parodo, ginčas tarp Stalino ir dešinių-

Chicago, III., Antradienis, Gegužės-May 21 d., 1929

(Aflantic aini Pacific 1‘hofo]

Berlynas. Komunistų kalbėtojas kalba i minią. Tas paveikslas buvo nuimtas pirma negu 
sidėjo kruvinęs riaušės.

pra

Lietuvos Naujienos
Lietuvoj suimta daug’ 

komunistų
Suėmimai Šiauliuose

Šiauliuose kriminalinė polici
ja suėmė komunistų raikomą 

i ir jau tris mėnesius besislaps- 
, tantį komunistų veikėją Minde- 
| lį. Be to suėmė komunistų vei- 
! bėjus J. Pakelį, Oną Rakštytę, 
Rimuką, A. EI ikoną, S. kagar 
ną. Pas juos rasta daug komu- 

Inislinės literatūros. Suimta Al- 
ler Knisliu, kuri juos aprūpin
davo literatūra.

Suėrųima.s kely

i Suėmė Bormaną, vykstantį iš 
šiauilių į Kėdainius su paku ko
munistinės Ii (vratu ros.

Lietuvos ligoniu kasy 
atstovų konferencija
KAUNAS. Bal. 28 dieną 

Rygoje įvyks Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos ligoniu kasu atslo- 
vą Ikonferėncija. Iš kiekvienos 

! valstybės deleguojami 5 asme- 
uys.

Bus tariamasi įvairiais kasų 
reikalais, kaip antai apdraudi
mo nuo ligų, gydytojų ir ben
dradarbiavimo formos su li
gonių kasomis, sudaryti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ligonių 
kasų bendradarbiavimo orga
ną (sąjungų sąjungą).

•” ■ - f"“"

Skandinosi moteris su 
kūdikiu

kad skilimas tarp sovietų vadų 
Maskvoj yra labai rimtas.

Rykovas yra liaudies komi
sarų tarybos pirmininkas, vadi
nas, sovietų valdžios premjeras, 
o Bucharinas yra žymiausias 
komunizmo teorin-inkas ir iki 
neseniai buvęs vyriausias komu
nistų organo Pravdos redakto
rius.

Be to, Berlyne gauta patvir
tinimas žinios, kad trečias ga- kovo, tai (asis vėl susita.ikęs su 
liūgas Stalino priešininkas, i stalininkais ir pasiliekąs vietoj, 
Tomskis, vyriausias rusų rau- bet tuo savo prestižo nepakė- 
donųjų profsojuzų vadas, ta-' lęs.

dešinieji tapę visiškai pralai
mėję ir kad tiek Bucharinas liek 
Tomskis praradę savo prestižą 
ir savo vietas. Tomskis dabar 
esąs Vokietijoj, kad “pasigy
dytų,” o raudonųjų profsojuzų 
pirmininko pareigas jau einąs 
jų sekretorius Dogadovas.

Kai dėt trečio dešiniųjų opo- 
zicininkų “troikos” nario, Ry-

Komunistai skaud
žiai prakišo vokiečių 

geležkeliečių 
sąjungoj

Herriot vėl išrinktas j 13 asmenų ŽUVO au 
Lyono burmistru

20.
mi-

tomobilių traukinių 
kolizijose

Darbininkai atsiireka “Maskvos 
bernams” už išpr«vokavimą 
skerdynių Berlyne

Kantonas esąs Ku 
angsi armijų 

paimtas

Du studentai užsimušė 
automobiliui susikūlus

ląs kruvinas skerdynes, 
komunistai 
ne 
jie 
vėl 
tik

kurias 
Berly- 
dabar 

štai j.ie

Pekine bijoma riaušių ryšy 
Sun Jat-Seno k u ne perkėlimu 
į naują sostinę Nankiną 
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 20.

— Kinų ir japonų pranešimai 
skelbia, kad šiandie po pietų 
Kuangsi 
Kantoną.

Ta žinių 
nėra.

su

kariuomenė paėmė

patvirtinimo kol kas

bijo neramumų
PEKINAS, Kinai, geg. 20. ' 

Vielos vyriausybė imasi visų - 
reikiamų atsargumo priemonių j 
užbėgti už akių reakcininkų dc- i 
monslracijoms, kurių jie ga i * 
bandyti daryti ryšy su išėmi
mu iš kapo Sun Jat-Seno, Kinų 
respublikos įsteigėjo, kūno.

Sun Jat-Seno kūnas bus per
keltas iš Pekino į naująją Kinų 
sostinę Nankiną.

Tul-a-s asmenų skaičius jau 
tapo suimtas, jų tarpe dvylika! 
rusų.

Pekine

22 asmens sužaloti au 
tobusui apvirtus

BUTLER, Pa., geg. 20.
Netoli nuo čia, paslydęs kely 
apvirto ir užsidegė Greyhound 
Lines busas, ėjęs, iš Pittsbur- 
glio į Clevelandą.
du keleiviai buvo sužaloti, jų 
tarpe du pavojingai. Sužalotie
ji tapo atgabenti į vietos ligo
ninę.

Dvidešimt

tORASS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, I 
vidutiniai žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 45° ir 49° F.

Šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 7:07. Mėnuo leidžiasi 
1:06 ryto.

I.EMNGTON, Va., geg. 20“.
Jų automobiliui atsimušus j 

akmenį ir apsivertus per gal
vą, užsimušė Irving Elias ir 
\Vm. Plumer, VVashinglono ir 
Lee universitetų studentai-

Keturi kiti kartu važiavę stu
dentai buvo skaudžiai sužaloti.

išprovokavo 
per Gegužės šventę, 
brangiai pamoka, 
buvo skaudžiai sumušti ką 

įvyk u s i u < >se gelež i nik eli ų
darbininkų sąjungos rinkimuo
se.

Iš 300 tuksiančių geležinke
liečių sąjungos narių, daugiau 
kaip 200 tuksiančių balsavo už 
sceialdemoikratų sąrašą, 50 
tuksiančiu balsavo už krikščio
nių darbininkų sąrašą ir tik 17 
tuksiančių už komunistų sąra-

Nugina žinias apie de
rybas valdžios ir bažny

čios Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

20. — Meksikos vyriausybė ofi
cialiai nugina pranešimus, bu
sią ambasadorius Telez tapęs 
įgaliotas diskusuoti su katalikų 
bažnyčios atstovais VVashingto- 
ne taiikos tarp Meksikos val
džios ir katalikų bažnyčios są-

Verčia darbininkes fab
rike dėvėti kelnaitėmis

Komunistų opozicininkų su
sirinkime vyriausias kalbėto
jas, žinomas komunistų vadas ir 
reichstago deputatas Frochlich, 
be pasigailėjimo kritikavo cen
tralinį komunistų partijos ko
mitetą, kuris esąs Maskvos ber
nas ir klausąs ir darąs lik tą, 
ką jam Maskva liepia.

Frochlich pareiškė, kad ko
munistų taktika Gegužės pir
mąją buvus kriminališka, ir vo
kiečių darbininkai už tai dabar 
komunistams atsimoką. Geriau
siai tai parodę pastarieji rin
kimai Saksuose, kur socialde- 

i mokratai turėję didelių laimė-
BIDDEFORD, Maine, geg. 20. Jimų- 

j — Vietos didžiulės tekstilės 
j įmonės administracija i 
I įsakymą, kad moterys ir mergi
nos, dirbančios 
įmonės skyriuose, 
ko turi dėvėti 
(“knickcrs”) arba 
Motyvuojama tuo, 
ir šiaip palaidi rūbai prie maši
nų yra pavojingi.

Dauguma darbininkių greitai 
sutiko įsakymą priimti, bet kai- 
kurios protestuoja ir saiko, kad 
geriau mesiančios darbą neka.it) 
sutiksiančios mautis pi Judrė
mis.

tam tikrose 
nuo šio lai- 
puskelnėmis 

“overall’ais.” 
kad sejonai

TĄ

LyONAS, rrancija, geg. 
EJuard Herriot, švietimo 
nisteris, kuris andai buvo pra
nešęs pasitraukiąs iš Lyono 
burmistro vielos, jo radikalų j 
socialistų [liberalų j ] 
pra laimėj us pas t arasiais 
mais, 
jis yra vėl išrinktas burmistru. mi|šė šešis asmenis, 

 mos narius. Užmušti yra Jo- 
įseph Condo iš Lincoln Park, 

Calles pasitraukia iš žmona ir ke,verlas j« vi

karo vadybos traukinys ėjo greitumu 60
—---- mylių per valandą ir, užgavęs

Sutriuškinęs Meksikos sukilimą, automobilį, nunešė jį daugiau 
žada ramiai apsigyventi 
moję

šėsi užmušti Michigane

DETROIT, Mieli., geg. 20. — 
partijai Netoli nuo Wayne, Mieli., pasa- 

rinki- žierinis iMichigan Central trau- 
nuslebo gavęs žinią, kad įk'inys užgavo automobilį ir už- 

vienos šei-

far • kaip pusmylį.
*4 žuvo Kalifornijoje

CILENDALE, Gal., geg. 20.
Vakar vakarą pasažierinis

MEKSIKOS MIESTAS, 
20. — Gen. Pliitarco Elias 
les, karo ministeris ir 
Meksikos prezidentas, 
vo iš savo vietos ir žada apsigy 
venti savo farmoj
valstijoj, palei Mamųjį vau- ir 
denyną. Karo ministerio pa- - 
reigas .vėl eis gen. Joaquin į 
Amaro, kuris prieš pat gene- j 
rolų sukilimą buvo sužalotas, i 
bet dabar jau yra visai pasvei
kęs. . . . . i

Karininkų sukilimas prieš da
bartinę Meksikos valdžią gen. į 
Calieso pastangomis dabar jau 
visai likviduotas.

buvęs Southern Pacific traukinys, už 
rezigna- gavęs čia 

keturis juo
Guerrero nis, D-rą A. Kelsey, jo žmoną 

du vaiku.

Smarkus žemės dre
bėjimas Turkijoje

Sivaso apygardoj 39 žmonės už
mušti, daug sužeistų; apie 
1,000 namų sugriuvo

ANGOiBA, Turkija, geg. 2(1. 
— Prameša, kad Sivas apygar
doj, Mažojoj Azijoj, sekmadie
nio vakarą įvyko smarkus že
mės drebėjimas, padaręs dide
lės pragaišties. Sučerni ypa
čiai skaudžiai nukentėjo. Tris
dešimt devyni žmonės buvo už
mušti ir daug kitų sužaloti. Že
mės supurtymų apie tuksiantis 
namų buvo sugriauti arba stip
riai gadinti.

Anatolija supurtyta
KONSTANTINOPOLIS, geg. 

20. - Vakar Anatolija buvo 
(stiprių žemės drebėjimų supur
tyta. Supuntymai buvo jausli 
Kušake, Adanoj, Sivase ir Tre- 
pizonde.

KAUNAS. Bal. 25 d. Ne- 
į mune lies prk plauku studen
tas B. pamatė moteriškę kaž
ką nešiną, su nvbais brendan
čią gilyn. Susidomėjęs priėjo 

'artyn. 'Paaiškėjo, kad ji ran
kose laikė mažutį kūdikį.

'I'uoj buvo pakviesta polici
ja, subėgo daug žmonių. Mo
teris nespėjo pasiskandinti — 
^gelbėta. Policija išaišikno, kad 
tai Marė Valienė gyvenanti prie 
Ežei-elio durpyno, Za.piš.kio 
valsčiuj. Esanti nesveika. Ji 
padėta ligoninėn, kūdikis prie
glaudom

automobili, užmušė
važiavusius asme-

Trys užmušti VVisconsine
RAGINE, Wis., geg. 20.

Apie pusę mylios nuo miesto 
Northvvestern pasažierinis trau
kinys, užgavęs jų automobilį, 
užmušė tris jaunuolius: Geor- 
geą d’C Keusterą, 23, jo brolį 
Josephą, 17, ir M i s-s Dolores 
Healy, 17 melu amžiaus, visi iš 
Racine.

Oro katastrofos
Du lakūnai užsimušė, aeropla

nui nukritus

Atpigs cigaretai — lau
kit birželio 1 dienos

MUSKIEGiON, Mich., geg. 20.
Sparnui nulužus ir aeropla

nui nukriilus žemėn iš 2,000 pė
dų aukštumos, užsimušė pilo
tas George King ir mechani
kas Morris Mellinger. Katastro
fa atsitiko ties Mena ežeru, ne
toli nuo čia.

Karo lakūnas žuvo

Dainininkas Butėnas 
vyks į Italiją

KAUNAS. — Lietuvos ope- 
Įros dainininkas p. Butėnas pa
reiškė, kad pasibaigus operos 
sezonui vyks į Berlyną ir Lon
doną. Ten turi įdainuoti kelio
lika patefonu plokštelių. Vasa- 

I rą mano praleisti Italijoj pas 
lanksčiau buvusį mekytoją. No- 
Irįs dar kiek pasimokyti.

—.. ------ --------

286 sirgo dėmėtaia šil- 
• tinę Lietuvoj

KAUNAS. Per pastarą sa
vaitę visoje Lietuvoje užregis
truota 27 susirgimai dėmėtąją 
šiltine. Telšių apskr. 16, Seinų 
— 4, Trakų 2.

Nuo pradžios metų užregis
truota 268 susirgimai, iš to 
skaičiaus mirė 22.

Kelione į Romą

NIEW YORKAS, geg. 20.
United Cigar Stores kompanija 
ir Schulte firma nutarė atpi

Pasivažinėjimas valte
le baigėsi 3 mirtim

PETERiB'O-RO, Ontario, geg. 
i 20. — Netoli nuo čia Otonabee 

išleido Kellčgg* ir Drummond giinti cigaretus iki kainų, ku-1 upėj prigėrė du vaikinai .ir v.ie- 
. Jie buvo išplaukę 
valtele pasivažinėti, 

bet motorui sugedus, vandens 
srovė ėmė.jų valtelę nešti prie' 
tvankos. Bijodami nusiristi į 
per tvanką žemyn į putojanti i 
verpetą, visi trys šoko iš vai- į 
teles ir žuvo.

įgaus Grotius medalius šiomis pardavinėja juos didžiu- na mergima. 
les “chain grocery” kompanijos, motorine’ v

HAAGA, geg. 20. — Tautų 
Sąj ligos Draugija nutarė Gro
tius medalius suteikti Frankui 
B. Kelloggui, buvusiam 
sekretoriui, ir Sir Enic’ui 
mondua, Tautų Sąjungos 
toriui.

Kainos cigaretams bus atpi
gintos nuo ateinančio birželio 
mėn. 1 dienos.

Drum- 
sekre- PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ FARMERĮ 

IR DU JO VAIKU

AUTOMOBILIO UŽMUŠ 
MOTERJ RADO $30,000

NEW YORKAS, geg. 20. — 
Gatvėje čia buvo automobilio 
užmušta moteriškė, Mrs. Fran-

Grotius medalis buvo įsteig
tas 1925 metais. Kas metai ge
gužės 18 d. medaliai suteikia
mi dešimčiai asmęnų, pasižy
mėjusių tarptautinės taikos 
darbuotojams. Hugo Grotius, 
kurio vardas pavartota meda
liui, buvo olandų mokslinin
kas, kuris prieš 300 metų pa
rakė knygą “De Jure Belli et 
Paeis” (Del karo ir taikos tei
sės). Tas veikalas buvo šian-

bet vis vėsu; ces Ql”n ’š Philadelphijos. Ku-|dykščių tarptautinių teisių pa- 
a • ’ nn nn oknb.Ani iq i Ii oriniu n m n- rrriti/lna! ną nugabenus į ligoninę, mo- grindas, 

teriškės dirže rado $30,000 ver
tės graznų — deimanto žiedų,, 
auskarų etc. — ir $900 gyvų — Įsiutęs bulius mirtinai 
pinigų. Mrs. Quin buvo našlė- badė savo šeimininką, 
Jos vyras, episkopatų kunigas, farmerj Johną Tinklerj, 52 me- 
mirė prieš 5 metus.

VINCENINES, Ind., geg.

tų amžiaus.

20. 
su- 

vietos

GALVESTON, Texas, geg. 20.!
Jų aeroplanui susikūlus, J.

V. aviacijos kapit. Ą. Bryent už
simušė, o Įeit. Ed. Hertzberg’ su
sižeidė.

KAUNAS. — Komitetas, ku
rio priešaky stovi kun. V. Mie- 
leška, rengia maldininkų kelio
nę į Romą. Išvažiuos birželio 
21 d. pro Virbalį.

WASECA, Minn., geg. 20. — 
Dvi jaunos vietos fa emerių duk
terys, 
namo 
tėvą, .

, grįžusios vėlai vakare 
- iš miestelio, rado savo 
Julių Schneką, brolį 9 me

ili ir seserį 11 metų negyvus. 
Visi buvo užmušti. Mergaites 
urnai davė žinią policijai, kuri 
atvykus nustatė, kad tai buvo 
darbas plėšikų. Namie viskas 
buvo suversta, o piniginė šė
pa išgabenta į lauką ir suskal
dyta. Policija bando susekti 
žmogžudas.

traukinio darbininkai 
žuvo liepsnose

BUCHiARESTAS, Buman i j a, 
geg. 20. — Traukinio vagonams, 
gabenusiems benziną, išėjus iš 
bėgių, nuvirtus į pakalnę ir už
sidegus, keturi traukinio darbi
ninkai žuvo liepsnose, o tris ki
ti pavojingai apdegė.

Mirė garsi dainininkė
Berlyne mirė garsi kitados 

Wagnerio operų dainininkė, 
Lilli Lehmamn. Ji buvo jau 81 
metų amžiaus.

Francuzų lėktuvas sudegė
LONDONAS, geg. 20. — Ne

toli nuo Tonbridge nukrito že
mėn ir užsidegė francuzų ae
roplanas. Pilotas ir jo kompa
nionas laimingai išliko nesuža
loti.

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, III.

neka.it
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

—
Moterims, kurias verčia vem

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

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag-1 
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

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

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui.' 
Visos aptįekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

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

40,000 Šnipų Vadas
SLAPTOSIOS POLICIJOS 

ISTORIJA

Kad geriau suprasti Dr. Stie- 
ber’o reikšmę šnipinėjimo isto
rijoj, bus pravartu pažiūrėti i 
čeverykų pramonę. Ne taip la
bai senai kiekvieną čeveryko da
lį padarydavo kurpius. Tai buvo 
nedėkingas darbas.

Bet štai tapo išrasta-' mašina, 
kuii paveržė darbą nuo kur
piaus- Kur pirma dirbo pirš
tai ir rankos, dabar sukasi ge
ležiniai ratai ir ratukai, ir pasa
kišku greitumu gamina čevery- 
kus. •

Iki Fridriko Didžiojo laikų 
šnipas, pasak Kiplingo, ėjo sa
vo pareigas vienas, bijodamas 
viešumos. Bet Fridrikas turėjo 
nepaprastus organizatoriaus ga
bumus. Tarp kitko jis pradėjo 
organizuoti šnipus.

Jis šnipavimo bizni išvystė 
iki tokio laipsnio, kad galėjo 
pasigirti, jog kiekvienam savo 
virėjui turėjo šimtą šnipų. Ba
ronas Stein tą z “šimtą šnipų 
kiekvienam virėjui” suorganiza
vo į savo rųšies armiją.

Tačiau kuomet mirė Fridri
kas Didysis ir baronas Stein, 
tai susmuko ir šnipų armija. 
Susmuko laikinai, kol nepasiro
dė scenoj Dr. Stieber.

Dr. Stieber modernizavo šni- 
pavimą, kaip kad mašinos mo
dernizavo čeverykų pramonę.

žųjų. O akys pilkos ir primi
nė latigą, pro kurį negalima 
matyti, kas dedasi viduj. Tuo 
atžvilgiu jos buvo prigavingos.

Iš pradžių Stieber planavo už
siimti advokatūra. Bet tikrojo 
savo pašaukimo jis neįstengė 
nustelbti. O tas pašaukimas 
buvo šnipinėjimas.

Jis pastebėjo darbininkų so
lidarumą ir lojalumą. Jam buvo 
aišku, kad jie rengiasi sukili
mui. Karalius, galvojo jis, ge
rai apmokės tam, kas tinkamai 

' informuos apie slaptą darbinin
kų judėjimą.

Stieber, kaip paprastas dar
bininkas, pradėjo dirbti fabri
ke. Nepraėjo daug laiko, kaip 
jis įėjo į revoliucionierių rate
lius. Savo iškalba ir artisto ga
bumais jis mokėjo patraukti 
žmones savo- pusėn.

Jis tapo agitatorium. Bet tuo 
pačiu laiku užvedė romaną su 
savo darbdavio dukterimi. Dar
bininkai išrinko jį savo vadu, o 
darbdavis sutiko leisti už jo1 sa
vo dukterį.

Dabar Stieber buvo prisiren
gęs pradėti savo karjerą. Re
voliucionieriaus gyvenimas jo 
neviliojo. Jis mažai naudos sau 
tematė. Kas kita susidėti su 
valdžia, kuri yra galinga ir turi 
pakankamai aukso.

Slapta Stieber pradėję vesti 
derybas su valdžia, ir tuo pa
čiu laiku agituoti savo žmonos

(Pacific and Atlantic Photo!

Lordas Revelstoke, Anglijos 
reparacijų komisijos galva, ku
ris mirė Paryžiuj bal. 19 d.

turės dar žemiau nusilenkt prieš 
tą žmogų, kuris be policijos tar
pininkavimo priėjoi prie karar 
liaus.

l'aip ir atsitiko. Karaliaus 
proteguojamas, Stieber trumpu 
laiku iškilo į aukštybes. Polici
jos ir armijos šnipų viršininkai 
turėjo prieš jį nusilenkti. Jie 
pajuto pavojų ir bendromis jė
gomis pradėjo kovoti. Bet Stie
ber su jais apsidirbo, kaip vil
ką su ėriukais.

Ant galo, Stieber pasiūlė ka
raliui sukurti slaptą policiją, 
kuri butų nepriklausoma nuo 
armijos ir nuo reguliaros poli
cijos ir turėtų savo viršinihką.

Karalius tą pasiūlymą pri&me. 
žinotna, nėra reikalo aiškinti, 
kas tapo paskirtas tos slapto
sios policijos viršininku.

Taip buvo sukurta moderniš
ka slaptosios policijos sistema, 
kuriai laike pasaulinio karo bu
vo lemta sulošti neįmanomai 
svarbią tolę.

(Bus daugiau)
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Gum Dipped Tires
Jeigu norit žinoti ar yra skirtu- 
mo tarpe tajerių, tai atsiminkit, 
kad didžiausios lenktynes automo- 

M kilių laimėtos visados buvo varto-
■ .iami Eirestone Gum Dipped Taje-■■Mp ji rai.

? Bz/lp Mes turim savo krautuvėj pilną 
rinkinį Firestone tajerų, tūbų dėl 
bile mašinos. Musų kainos ant ta- 
jerų yra lygios su didžiųjų krau

tuvių kainomis, ant tam tikrų rųšių net žemesnės.
Apart krautuves, atliekame mechanišką darbą: 

vulkanizuojam tajerus, chardžinam ir taisom batte- 
rijas. Greitas ir teisingas patarnavimas.

Urban Tire Sales & Service
4071 Archer Avenue Phone Virginia 0915

Spevlalistas ay<lytne chroniškų tr nauju U 
rų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas i&egzaminavi 
man atidengs jūsų tikrą liga ir jei aft apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino Megzaminavimo—kas jums yra.

J
Dr. J. E. Zaremba

20 W. Jackson Blvd^ netoli State St.
Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

Ir reikėtų pusėtinai didelės 
dirbtuvės, kad pagaminti pakan
kamai čeverykų tai šnipų armi
jai, kurią buvo suorganizavęs 
Dr. Stieber.

Ir tų čeverykų kolekcija tu
rėtų būti nepaprastai Įvairi, nes 
šnipų armijai priklausė visokio 
plauko ir visokio stono žmonės- 
Tarnaitės, tvirto sudėjimo kai
miečiai, privatiški sekretoriai,
laikraščių leidėjai, naktinio gy
venimo “peteliškės”,
valdininkai, burtininkai 

Bet geriau grįžkime 
armijos vado.

kunigai, 
ir t.t.

prie tos

dėdę stoti i revoliucionierių ei
les. Tas dėdė buvo geros šir
dies, romantiškas ir prakilnus 
jaunuolius. Jis visa siela atsida
vė revoliucijos darbui.

Kai jis pakankamai ‘ įsivėlė” 
Į revoliucini judėjimą, jį suėmė 
policija ir įmetė Į kalėjimą. Stie
ber buvo pirmas, kuris 
darbininkų mitinge su di
džiausia aistra pasmerkė tą 
areštavimą. Jo kalba darbinin
kai tiesiog buvo sužavėti. Jie

Stieber buvo apie 20 metų 
amžiaus, kai Vokietijos darbi
ninkai pradėjo Bruzdėti ir orga- 

1 nizuotis. Europos darbininkai 
tuo laiku ėmė suprasti, jog su-

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

nuo 10 iki 1 no pietų.

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas alsas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
W gerai apmokamos vietos 

i trumpą laikų. Mes mo- 
į kiname dienoms ir va-

karais, šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION ‘ftlLLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

.... . —

siorganizavę jie gali lošti labai 
svarbią rolę visuomeniniame 

i gyvenime.
- Kitų šalių darbininkai tik pc 

1 truputi ėmė atbusti, bet vokie
čiai didžiausiu pasiryžimu pra
dėjo organizuotis, kad pasiprie
šinti karaliaus Fridriko geleži
niam režimui. Ypač tas judė
jimas įsigalėjo Silezijoj.

O Silezija ir buvo ta vieta, 
kur Stieber, tąsyk 20 metų am
žiaus jaunuolis, pasirodė sce
noj. Jis ką tik buvo baigęs ad
vokatūrą. Atrodė jis nekaip.

pasiuntė jį i Berlyną, kad jis ten 
vadovautų bręstančiai revoliuci
jai. Revoliucinis judėjimas pa
sidarė tiek galingas, kad Berly
ne bu ve viešai paskelbta, jog 
tą ir tą dieną įvyks darbininkų 
demonstracija. Karaliui buvo į 
mestas iššaukimas pasirodyti tą ' 
dieną gatvėj.

Atėjo ir paskirta diena. Ber
lyno gatvėse pasirodė minios 
darbininkų. Karalius irgi pri-» 
ėmė iššaukimą: jis savo karie
toj važinėjosi gatvėmis. Prie 
Dorcthean Strasse karaliaus
procesija buvo padalinta Į dvi 
dalis. Tai padarė darbininkų 
būrys, kuriam vadovavo Stieber. 
Staiga Stieber įšoko i karaliaus 
karietą. Kilo didelis sujudimas.! 
Darbininkai tik mate, kad jų į 
vadas ką tai piktai kalba ir mo-, 
suoja raudoną vėliavą, žodžių

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gori 
bargeni visose Chicago* dalyse.

V. MISZE1KA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 8500

Vidutinio ūgio, truputį susi
kūprinęs. Jo rankos buvo ilgos, 
ir jis nuolat jas trynė, lyg par
davėjas prieš turtingą pirkėją. 
Jo ausys buvo didelės ir atsiki
šusios; nosis taip pat ne iš ma-

jie negirdėjo. O tuo laiku Stie
ber karaliui kalbėjo:

“Nesibijokite. Aš esu Jūsų 
Skaistybės šalininkas. Aš pasi
rūpinau, kad Jums nieko blogo 
neatsitiktų. O dabar aš turiu

(sergantys
ŽMONĖS!

10 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
Wiiite Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oi!, 
Galionas ................... 98c

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bilc kurios 

ligos ar silpnumo.

Žolei plaunama mašina II 
trim peiliais 14 colių. IR=| 
Piaunant galandas. Tik Į 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nužc- IĮ. - — 
mintos kainos.

PR1STATOM VISUR. "

JOHN DERINGIS
Uit SO. ItOtKIVEI.L STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafavette 4689

- J

| NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v, ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais Į 
nuo 10 y. ryto iki 2 v. p. p. •

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yru vartoja- 
mi gydymo Chroni
šku. Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų, 
Pūslės. Slaplmosi ir 
visų Privatinių Ei
gų. Specialia gydy
mas tlcl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Iloss 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų y r a 
užtikrinimas. kad 
pacientai bus gydo

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemus mokesties. ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda tokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidčliokit. bet atsi- 
kreipktl šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Motiroo Si.. Crilly Butiding. Im
kit elevatorių iki penkto augdto. kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai po pict. Pattcdė- 
liuis. Scredonils ir Subatomis valandos 
yra prailgiutoe uuo 10 rytu iki 8 va
karu.

tęsti savo rolę ir vesti tuos su
kvailintus žmones!”■>

Stieber nušoko nuo karietos, o 
karalius su savoi svita nuvažia
vo toliau. Minia juos palydėjo 
piktais žodžiais ir švilpimu- 
Stieber pasidarė tikru gerojum.

Savo palociuj karalius paklau
sė generolo Radovvitz, kuris va
žiavo kartu Su juo karietoj:

“Ar jus užsirašėte vardą to 
jauno žmogaus, kuris su raudo
na vėliava buvo įšokęs į karie
ta?” v

“Taip, pone”.
“Gerai, jis man vėliau bus 

reikalingas”.
Greit po te įvykio darbinin

kams pradėjo nesisekti. Jie bu
vo kurstomi sukilti toj ar kitoj 
vietoj, kur valdžia neva jokio 
maišto nelaukia, ir todėl nėra 
prisirengusi. Bet kiekviename 
atsitikime jie tapo pagauti i 
pinkles. Kur tik įvyko sukili
mas, visur jis buvo kareivių su
triuškintas. Liejosi kraujas— 
darbininkų kraujas. O kurie jų 
išliko gyvi, tie tapo įmesti į 
kalėjimą. (a

Tuo tarpu Stieberį nieks nei 
pirštu nepalietė. Vieną, gražią 
dieną jis tapo į karaliaus palo- 
cių pakviestas. ,

Pats karalius pristatė jį von 
Hinkerley, Prūsijos policijos
prefektui.

“Mano brangus prefekte”, ta
rė karalius. “Aš noriu reko
menduoti šį jauną žmogų. Jis 
yra sumanus ir daug man pasi
tarnavo.”

Prefektas atsidūrė nesmagioj 
padėtyj. Kukliu balsu jis pra
tarė :

“Bei Jūsų Skaistybė, kiek aš 
žinau, šis žmogus veikia tarp 
revoliucionierių!”

“Nekalbėsime apie tai, mano 
brangus prefekte”, nekantriai 
prabilo karalius. “Jeigu aš re
komenduoju žmogų, tai aš ži
nau ka darąs!”

Von Hinkerley atsiprašė, ka
raliaus ir nusilenkė prieš Stie
ber j. Jis jautė, kad ateityj jis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

jai butų suteikiama patarnavimas i

Tfic Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis 
saro muziką? nūo vieno 
vandenyno iki kito, į>er 
N. fl. C. radio tinklą.

(PASIRAŠO)
*Čia paduodama* skait
lines patikrino ir patvir
tino. LYBR AND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintojai 
ir Auditoriai.

Tla a Fre2'deni.
A"«rican Tobacco c

iUCKHfe jstiuKijy.

LUCKY 
STRIKU 
\ "|T'S TOASTfcD*/,

CIGARE

s

©1929, 
Thė American 
Tobacco Co., 

vTynufacturera

Kad palaikyt laibą 
figili-Ą, nieks ne
dali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo :

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO.”

Valdiškos skaitlines parodo, kad Lucky Strik 
negu visi kiti cigaretei, krūvon dau8iau>
• • * • Publika žiuri kad

ravimas ir tai yra ištik • ’
kad nepaisant kainos, jus daugiau gaun / * jr°dymas>
retuose, negu galėtų suteikti bile kurie kit’ ~~UC^y Ciga- 
nimas puikiųjų tabakų patiekia * ° u as juose suderi-
išimtinas, slaptas apkepininrio procesą v • rnalonumą. Jų 
sus nuo erzinančių medžiagų įr w 8 Uz^krina tabakus, liuo- 
20.679* daktarai, padaro Lucky St^*kUm^ mano
nekaip kiti cigaretai. * ------— mažiau erzinančiais,

It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Nei Jokio Kosulio. ' x
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SERGA JONAS VARANAVIčIA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
šuo išgelbėjo.

Jonas Varana vičia (Warren), 
gyvenęs l<>13 So. U.nion Avo.„ 
susirgo sunkia skilvio liga ir 
dabar guli pavieto ligoninėj, 
kur laukia operacijos. Jis pra
šo savo draugus ir pažystamus 
aplankyti, .lis randasi County 
Hospital, \Vard 15. Ui niky t i ga
lima nuo 2 iki 1 vai. po piet.

vagilį ir jį išsivijo gatvėn. Bėg
damas šalygatviu jis paslydo, 
užsigavo į stovėjusį automobi
li U it- t.i«‘k sunkiai »iisižeidė, 
kad tapo tuojaus nugabentas li
goninėn ir sekmadieny, gegu
žės 19 d., pasimirė.

Vakar, 10 vai. ryte, p.p. Eu-

deikiii laidotuvių įstaigoj, 4605 
So. Hermitage Avė., buvo koro
nerio tyrinėjimas. Koroneris 
l>i-i pn ->.i n< >, ki»d jis. mirė' nuo prn- 

I trūkimo įbraujagislių, įvykusio 
jam užsigavus j sąlygą Ivį.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny. gegužės 23 d., iš namu j

šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, o
i'š ten į šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėms patarnaus p.p.
Rud nikiai.

Velionis patiko motinėlę, 'bro
lį ir seserį.

“Jaunoji Birutė”

Jei ne šuo, tai “Naujienų” 
išvežiotojas P. švelnis šiandie 
butų keliolika, o gal ir kelias 
dešimt dolerių bednesnis. Bet 
jį išgelbėjo jo paties šuo. Bu
vo taip:

Vakar ryte, apie 3 vai., P. 
švelnis ėjo iš namų j savo ga- 
ražių prie 1356 N. lloyne Avė., 
kad pasiimti automobilių ir va
žiuoti jdarbą. Einant Fowler 
gatve, visai arti lloyne Avė., 
privažiavo prie jo didelis juo
das automobilius, pasuko ^nae 
šalygatvio, sustojo ir vienas 
vyrukų jau rengėsi lipti lauk 

aišku kokiu tikslu. Bet švel-
nio didelis policijos šuo šoko 
ant plėšiko ir ta s i s greitai spru
ko i automobilių ir nudūmė. 
Tokiu budu šuo išgelbėjo p. 

Šveluio kišenius nuo revizijos 
ir jo ‘pinigus nuo konfiskavi
mo.
Pastaruoju laiku toje apielin- 
kėje jau keletą lietuvių apkrau-
s t ė. —R.

Koncertas naudai 
Lietuvos keliau

ninkų
Jis bus rytoj, Glickman Opera 
House, 12 ir Blue Island Avė.

Bytoj, gegužės 22 d., Glick
man Palace Theatre, kertėj Roo- 
sevelt Rd. (12 gatvės ir Blue 
Island Avė., įvyks koncertas 
naudai Kietu vos keliauninkų a- 
pie pasauly, brolių Ilubenų. 
Rengia tų koncertą bendromis 
jėgomis kaip žydų sportų orga
nizacijų, taip ir lietuvių drau
gijų komitetas. Šio koncerto 
pelnas duos galimybės broliams 
Rubenams toliau tęsti sava sun
kiąją kelionę apie pasaulį.

Koncerto programą išpildys 
žinomos lietuvių artistinės spė
kos: smuikininlkė Valerija č.e- 
pukiu’tė, pianistė Birutė Brie
dis, dainininke Harriet A. Gri- 
caite ir smuikininkė Hilda Fi?n- 
blatt. Taipjau ir pats keliau
ninkas apie pasaulį, Natanas 
Rubinas, pasirodys kaipo artis
tas—deklematorius.

Po koncertinės dalies seks 
įteikimas jauniesiems keliau
ninkams medalių nuo miesto ir 
nuo žymiausių žydų sporto or
ganizacijų. 'Taipjau bus ir kal
bėtojų — lietuvių, žydų ir ang
lų. 'Tarpais gi grieš didelis ir 
labai geras orkestras.

Kiekvienas kviečiamas atsi
lankyti į šį koncertą ir tuo pa
remti jaunus keliauninkus. —R.

Nėra daugiau galvos skau
dėjimo—gerai miega 

naktimis
Ponas O. H. Rowitz, Spencerport. N. Y., 

yra vienas daugelio tūkstančių kuris gi
na Nuga-Tone, kurios jam daug gero pa
darė. Jis rašo: ”Aš vartojau Nuga-Tone 
iki šio laiko ir mano galvos skaudėjimas 
pranyko, naktimis miegu labai gerai ir ma
no sveikata pasitaisė visais atžvilgiais.”

Nuga-Tone daug pagelbėjo kenčiančiai žmo
nijai. Jos sutelkė stiprumų ir sveika
tų silpniems ir sergantiems žmonėms, pra
šalino nevirškinimų ir chroniškų užkietė
jimų, pataisė apetitų, sustiprino silpnus 
nervus ir raumenis, suteikė naujos jėgos 
nustipusiems organams. padaugino svaru
mų menkiems, ir suteikė malonų ir pasil
sint! miegų. Nuga-Tone suteikė sveikatų, 
stiprumo ir laimės daugiau negu ntilionams 
žmonių, jos suteiks ir jums. Jus galit nu
sipirkt! jų kur yra parduodamos gyduo
lės. Jei jūsų vertelga neturėtų jų pas 
save stake, reikalaukit, kad jis užsakytų 
jums iš olselio vaistinės.

TUBBY

Burnside
Visiems bėdos.

Gegužės 7 d. blaivybės apaš^ 
ta! i užpuolė .!• Macukievičę. 
Nieko neradę, išėmus l/iskį at
siduodančių porą silikle’ių. To 
ir užteko. Visus kostumerius 
ir kas pakliuvo išsivežė ir visi 
turėjo užsistatyti kauciją. Ma- 
eukeviciaus tuo laiku nebuvo 
namie — jis buvo draugijos 
susirinkime, lodei blaivybės 
agentams Iaivo lengva “darbuo
tis” ir visus išvežti.

Kelios dienos prieš lai tapo 
i areštuotas Josius, taip jau biz
nierius. .Jį areštuota už tai, 
kad lies jo garažium rado ne- 

! gyvą žmogų. Iš jo ir jo žmo
nos pareikalauta $20,000 kauci- 

! jos. .Josius dar nesenai buvo 
paleistas iš kalėjimo.

Gegužės 7 d. susižeidė V. 
Krikščiūno vaikas. .Jis bežais
damas nusilaužė ranką. G. C.

Užsimušė krisdamas 
gatvėje

.Jaunas lietuvis Jonas Jucius, 
29 m., gyvenęs prie 4508 So. 
Paulina St., užsimušė paslydęs 
krisdamas ant šalygatvio. Jis 
dirbo už pardavėją H. P. \V. 
sankrovoj prie 48 ir Ashland 
gatvių . Ketvirtadieny, geg. 16 
d. jis nutverė sankrovoj jauną

Pagelba nuo Gasy, 
Pilvo Skaudėjimo,

Kvaitulio.
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

visų ligų paeina nuo pilvo ir vidurių 
supimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei justi virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo papi
nių, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nėjusių.

Mrs. VValter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “še
štus metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištiktųjų padarė ste
buklus! Dabar mano virškinimas yra 
toks geras, kad galiu valgyti viską.”

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataikytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Are.
Tel. Lafayette 4501

/SIKTV- SEVEN'S-GEL A 
SEVEM'V CEMTS ’ 'THAT AlM T
SO BAD FO(^ A HOURS AM p 
I GUESS I Al O T SO SOR.E MOVJ /
“THAT OUR PHOMES
OržDEfž BECAUSE LOTS OF
FELLOVVS CALLED 00 MV

COUSlM PATRICIA Ali THE TIME 
UMTIL IT BROKE • GEE. HER.E

I^COMES MOM AM PATRlClfc y

šaunioji North Sidės lieluviųsniuikininkč pdė Valerija če- 
pu’kiulė, kuri dalyvauja koncerte Lietuvos keliauninkų apie 
pasaulį, brolių Rubinų, naudai ryloj, geg. 22 d., Glikman’s .Pa
lace Theatre, Blue Island Avė. ir Roosevell Romi.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGKIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
ĮGIS West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Specialė EKsKursija

LIETUVĄ
SURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių 

eksperto, kad užtikrinti jums didžiausj pato
gumą ir smagiausią kelionę. Žemos kainos!

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

Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie K

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

P-as Baltutis palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus kelionės reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugų.

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III-

“Jaunosios Birutės” linksmu
tė “Whoopee” parė įvyksta Lie
tuvių Auditorijos svetainėj ry
loj, gegužes 22 d., 8 vai. vaika- 

! re. Apie gerą šios parės pasise
kimą negali būti mažiausios 
abejonės, nes visas Bridgopor- 
las tik ir kalba apie šią parę, 
ne lik jaunimas, bet ir senie
ji kavalieriai suka gaivas kaip 
čia prisiviliojus tą jauną “flc-

1 perką.” O ta musų jauna 
“neperka” yra up-to-date -ir ge

rai moka vilioti jaunikius: prie 
ko ji prikimba, tas jau jos ne
atsikratys. šiuo laiku betgi ji 
turi tik du “štedavus” kavalie- 
rius, ir lai abu labai gerus jau- 
niikius. Piteris jau kelis karius 

i buvo pasirengęs “snbrėkinti 
(‘iidgeidžmentą," bei užtenka 
“fleperkai” pamerkti savo moli
nąja akute ir Piteris vėl 

; meilinasi. O apie Maikį ir knl- 
bos nėra, dalai, koncertai, mu- 
viai veik kiekvieną vakarą. O

kiek ji dar “nestedavų” kava
lierių turi, tai lytoj pamatysi
me. O ir ji pati pasistengs pa- 
sirody'li visame savo gražume, 
margume, žavingume, kad lik 
kuodaugiau sau prietelių lai
mėjus. Taigi bukime tos “fle- 
perkos” — “Jaunosios Birutės” 
— parė j. —Senis.

Garsinkites Naujienose

mfflnmnfliMmilBniBiiiiiiiiimminiTiiinininnimnnifriiiiniffnmffliflinTOiiiiiĮiinliiiinĮnnHilniiTii'iiiinriiff

Naujienų
pirmas

Piknikas
įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d.
Cernausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie
nos 99 rengia siurprizą, 
mykite pranešimus, kur 
plačiau paaiškinta apie 
niko programą.

Tė- 
bus 

Pik-

Another Thriving Business Suspends Operations.
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj



4 _________________ _

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Suuday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Antradienis, gegužės 21, 1929

LIETUVA ID UKRAINIEČIAI

LIETUVOS DRAUGAI NENUSIMENA

Tik-ką gavome žinią nuo draugų iš Lietu
vos. Jie sakosi visai nenusimeną dėl tų isteriš
kų atakų, kurias fašistai ir žvalgyba daro prieš 
socialdemokratų partiją. Partijos darbuotojų, o 
ypač jaunuomenės, ūpas esąs visai nenupuolęs.

Mes neabejojame, kad reakcijos smūgiai 
socialdemokratinį judėjimą Lietuvoje nesunai
kins. Socialdemokratai yra papratę kovot. Dar 
tais laikais, kai. Lietuvoje šeimininkaudavo Ru
sijos caro žandarai, socialdemokratų partija 
surasdavo kelių darbuotis ir savo idėjas skelb
ti, nežiūrint aršiausių persekiojimų. Smetoni- 
ninkai yra paškudnesni už caro deržimordas, 
bet jie nėra galingesni!

Kaune įsikūrė Lietuvių-Ukrainiečių Drau
gija ir ji praneša mums, kad jos atstovas ke
liaująs į Ameriką ir bandysiąs čia steigti tos 
draugijos skyrius.

Mes pilnai pritariam šito sumanymo idėjai 
ir galime tiktai išreikšti apgailestavimą, kad 
Lietuvoje iki šiol nebuvo bandoma užmegsti 
artimesnių ryšių su ukrainiečiais. Amerikos 
lietuviai yra ne kartą (ypač ryšyje su Vilniaus 
klausimu) pabrėžę, kad Lietuva tik kooperuo
dama su kitomis dar neišsivadavusiomis tauto
mis sugebės iškovoti nepriklausomybę visoms 
savo žemėms. I musų viešus parengimus balt- 
gudžiai ir ukrainiečiai daug sykių buvo kvie
čiami, kaipo svečiai.

Baltgudžiai yra artimesni Lietuvos kaimy
nai. Ukrainiečiai gyvena toliau, bet jie Lietu
vos ateityje gal būt suvaidins svarbesnę rolę 
už baltgudžius. Nes ukrainiečių tauta yra daug 
didesnė ir galingesnė. Ji priskaito su viršum 
trisdešimt milionų žmonių, ir kai ji pasidarys 
nepriklausoma, numesdama nuo savo sprando 
Maskvos ir Varšuvos jungus, tai valstybių sie
nos visu plotu nuo Juodosios juros iki Baltiko 
turės būt pakeistos.

Ukraina ir Baltgudija pataps nepriklauso
mos valstybės ir Lietuva atgaus savo istorinę 
sostinę Vilnių tiktai tuomet, kai Europos rytuo
se paims viršų demokratinis tautų apsisprendi
mo principas ant lenkų ir rusų imperializmo. 
Bet tą principą, deja, skaudžiai kompromituoja 
tas, kas šiandie dedasi Lietuvoje. Lietuvoje de
mokratijos idėja yra paneigta. Jos gyventojai 
tapo apšaukti “nesubrendusiais” rinkti savo 
atstovus ir naudotis civilizuotų piliečių laisvė
mis. Juos valdo su pagelba karo stovio, kruvinų 
karo teismų, cenzorių ir žvalgybos žiauri mili- 
taristų diktatūra.

šitoks pasiliuosavusios nuo svetimo jungo 
tautos pavyzdys nėra paskatinimas paverg
toms tautoms, kad jos kovotų dėl savo nepri
klausomybės. Ir nėra paskatinimas kitų kraštų 
demokratijoms tų pavergtųjų tautų pastangas 
remti.

Didžiausias Lietuvos patarnavimas ukrai
niečiams šiandie butų, jeigu Lietuvos liaudis 
paimtų gerą šluotą ir iššluotų tuos diktatūros 
ir fašizmo voratinklius, kurie per pastaruosius 
pustrečių metų teršia jauną Lietuvos respubli
ką! Tik Lietuvos demokratija yra tikras kovo
jančių už savo laisvę ukrainiečių draugas. Ir 
tik Ukrainos demokratijai ji gali ištiesti savo 
ranką. 
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LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJA “DAR 

NEUŽDARYTA”!

Lietuvos tautininkų dienraš
tis. “Lietuvos Aięfofc”* kuris 
yra leidžiamas valdžios pini

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .......................... $7.00
Pusei metų ..............................  3.50
Trims mėnesiams ...........    1.75
Dviems mėnesiams .............  1.25
Vienam mėnesiui .............. .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams _________________ $8.00
Pusei metų ______________ „ 4.00
Trims mėnesiams ...»__ ____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

gais, pats su savim nesusikal
ba. Savo gegužės 2 d. numery
je jisai buvo pranešęs, kad so
cialdemokratų partija esanti 
uždaryta, už “priešvalstybinį 
darbų” ir dėl to, kad uždaryt 
jų prašę “vietos gyventojai” 

■ provincijoje.

Tuo tarpu gegužės 3 d. to 
paties laikraščio redakcija pa
rašė ve ką:

“Kai kurie laikraščiai

(pats “Liet. Aidas”! “N.” 
Red.) paskelbė, kad Lietu
vos socialdemokratų partija 
jau esanti uždaryta. Kiti da
lykų teisinčiau nusakė. Jie 
parašė, kad'tik socialdemo
kratų partijos veikimas esąs 
sustabdytas. Apie galutinų 
partijos uždarymų tuo tarpu 
jie dar nieko nepranešė.” 
Toliau oficiozo redakcija, pa

citavusi dvejetų paragrafų iš 
Draugijų Įstatymo, sako:

“Kiek mums yra žinoma, 
šiandie Lietuvos socialdemo
kratų partija formaliai dar 
nėra uždaryta. Tik jos vei
kimų Kauno apskrities virši
ninkas ‘pasirėmęs įstatymu 
(? “N.” Red.), jau yra su
stabdęs. Išeinant iš įstatymo 
raidės ir esmės, socialdemo
kratų partijos tolimesnio gy
vavimo klausima šiomis die
nomis turės išspręsti prie 
apskrities viršininko veikian
ti komisija.”
Taigi vienų dienų oficiozas 

skelbia, kad socialdemokratų 
partija esanti “uždaryta”; ki
tų dienų — kad tik jos veiki
mas esųs “sustabdytas”. Vienų 
dienų jisai pasakojo, kad apie 
socialdemokratų partijų daręs 
tarimų vidaus reikalų ministe- 
ris; kitų dienų — kad tarimų 
daręs apskrities viršininkas ir 
kad jo tarimas dar nesųs galu
tinas.

Vadinasi, pats oficiozas su
gavo save bemeluojant! Su kuo 
mes jį ir sveikinam.

“L. Aidas’i> negali teisintis 
tuo, kad jisai nežinojęs, kas 
atsitiko su socialdemokratų 
partija, kurių jisai diena iš die
nos begėdiškai šmeižia. Val
džios buterbrodus ėsdamas, ji
sai turi daugiaus progos patir
ti, kokius nutarimus daro ap
skrities viršininkas arba mi- 
nisteris, negu kuri kita redak
cija. Kodėl “L. žinios” galėjo 
tų pačių dienų (geg. 2-ą) pa
duoti teisingų žinių, o oficiozas 
ne?

žvalgybai tarnaudamas, “L. 
Aidas” visai ištvirko.

AKLAS PRAREGĖJO

Britanijos angliakasių sąjun
gos generalis sekretorius Cook 
ilga laika rėmė bolševikus ir 
varinėjo intrigas Darbo Parti
joje bei profesinėse sąjungose. 
Dabar Cook Šitaip pasisakė 
tmgliakasių susirinkime dėl sa
vo bolševikavimo:

“Tai buvo viena mano gy
venimo tragedijų. Aš labiau
siai kovojau, gindamas ko
munistus, ir daug už tai nu
kentėjau. Aš maitinau juos 
ir rėdžiau, bet dabar pama
čiau, kad jie yra nedoriausi 
žmonės, sukčiai ir šmeiži
kai.”
Su “kairiasparniais” dažnai 

taip atsitinka. Pradžioje jie bai
siai kairus ir kelia į padanges 
visa, kas kvepia “revoliucingu
mu”. O paskui, kai atsipeikėja, 
tai savo buvusius kairiuosius 
dragus išdergia paskutiniais žo
džiais.

“KONTRREVOLIUCINIS”
TROCKIO “BALVONAS”

Per Gegužės i-ios demonst
racijas Maskvoje komunistai 
nešė “balvonus”, vaizduojan
čius Anglijos užsienių reikalų 
ministerį Chamberlain’ų ir bu
vusį sovietų karo gomisarų 
Trockį, kaipo “kontr-revoliuci- 
jus hydrų.”

Trockio galvos pasirodymas 
iššaukė didžiausį klyksmų ir 
kačių koncertų. Pagaliau, 
“Chamberlain’as” ir “Trockis” 
buvo sudeginti.

Inkvizicijos gadynėje buvo 
deginami ant laužų “heretikai”. 
Bolševikai dabar tų inkvizici
jos paprotį pamėgdžioja.

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

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

Amerikos lietu
viams I

(Atsiųsta iš Kauno)

Musų tautoj vis labiau įsi
gali įsitikinimas, kad mums 
reikia jungtis su didelia uk
rainiečių 'tauta. Mus riša ne 
tik gausingi ryšiai praeity, bet 
kas svarbiausia, bendri dabar
ties vargai. Kiekvienas, ma
nom, sutiks, kad kaip žmones 
taip ir tautas labiausia jungia 
bendrų priešų pavojus, bendri 
vargai, rūpesčiai ir bendros ko
vos. Tik tokioj dirvoj auga ir 
stiprėja tilkra draugystė.

Ukrainiečiai kenčia tas pa
čias skriaudas kų ir mes. Vilnių 
ir Lvovu draiko to paties are
lio plėšrus dagai. Mes tvirtai 
tkimi, kad Vilnius ir Lvovas, 
kovodami išvien, daug greičiau 
pasieks laisvę, negu eidami sky
rium.

Net ir didžiausios tautos ieš
ko sau draugų. O kų gi kalbė
ti apie musų nedidelę tautų, 
apsuptų kaimynų milžinų, kurių 
imperialistinių siekimą. daugiau 
ar mažiau mums jau teko pa
jausti. Bet ir mes turim tikrų 
draugų. •

Ukrainiečiai gali ir nori būti 
musų draugais. Reikia tik 
mums susipažinti, susiartinti ir 
remti vieni kilus. Tai vienin
telis musų didelis kaimynas, 
kuris niekuomet nesiekė ir ne
sieks musų pavergti. Atvirkš
čiai: nepri klausomai Ukrainai 
yra reikalinga didelė nepriklau
soma .Lietuva. '

šilu minčių vedami mes šu
kutėm Lietuvių-Ukrainiečių 
draugija, kurios tikslas—supa
žindinti abi tautas, jas suartin
ti ir sujungti kovoj už savo tei
ses. IL. U. Draugija sėkmingai 
dirba ir plečiasi Lietuvoje. Rei
kia, kad ir svetur, visur kur 
gyvena drauge lietuviai ir uk
rainiečiai, jie vieni kitus pažin
tų, suartintų, suprastų savo rei
kalų bendrumų ir pradėtų su- 
j tingiom pajčgom už tuos rei
kalus kovoti.

Amerikon dabar nuvyko gar
sus ukrainiečių kovotojas už lai
svę Eugenijus Konovalec- Jis 
yra musų draugijos prašomas 
kurti lietuvių ukrainiečių orga
nizacijas Amerikoje. Todėl vi
si, kurie lik užjaučia šilai idė
jai yra prašomi padėti p. Kono- 
valcui dirbti svarbų abiems tau
toms danbų.

Prof. Mykolas Biržiška, 
Lietu ^iųdJkrainicčių draugijos

Valdybos Pirmininkas.
Dr. Juozas Purickis,

Vice-'pirmininkas.
Nariai: Rapolas Skipitis, Jo

nas Rartavičius, Liudas Vailio
nis, Jonas Raupys, majoras Ar
dickas.

Sekret. Vincas Daužvardas.

Sveikatos Dalykai
Pavasario Sulaukus

Greitai turėsime pavasarį ir 
galėsime, laiko turėdami, pasi
grožėti gamtos žahnąynais. Bet 
dabar dar anksti, dar oris ne
tikęs, žemė šlapia, ir oi dabar 
mums reikėtų susirūpinti svei
kata: matote šiuo laiku turime 
visokių šalčių, slogų, kosulių, 
reumatizmu ir kitokiu nesma
gumų, kurie silpnesnius dabar 
kaip tik ir varginiT visu smar
kumu...

Vaistų išdirbėjai dabar gar
sina sųvo tonikus, rūbų išdir
bėjai naujas madas rodo, nuo- 
s*»vybių pardavėjai siūlo pasi
pirkti įvairių įvairiausių lotų 
ir namų, automobilių pardavė
jai bėgibja ir siųlo savų nau
jos mados .automobilių, žodžiu 
sakant, visi dirba išsijuosę. Vi
dutinis pilietis peiikasi naujų 
drabužių, valosi savo kamba
rius, kiek turtingesni rengiasi 
į vakacijas tik dar nesuranda 
vielos, bet labai retai kas nors 
pagalvoja apie savo kūno svei
katų. Visi užimti šio svieto 
gerybėmis— teatrai taiso šaldy
tuvus ir vėdyklas, saldainių 

pardavėjai valo stalus ir krės
lus. Ir taip toliau-

Miesto sveikatos departamen
tas pataria uaikimti muses, bla
kes ir kt. mums kenksmingus 
vabzdžius; pataria išvalyti kie
mus (jardus). Mes vis-gi ne
norime pasižiūrėti į savo kūno 
mašinerijų ir surasti kas (aisy- 
tina—automobilių visi dabar 
taiso, bet savo kūnų užmiršta 
pataisyti... “Kai sumirgsiu, tai 
pasigydysiu”, visi vienbalsiai 
sako. #

Taip, tai taip, bet ar nebūtų 
geriaus apsisaugoti ligų? Ar 
nebūtų geriaus išvengti skaus
mų išajikslo apsižiūrėjus ir su
sitvarkius kas Itvarkinlina? Ar 
nebūtų praktiškiaus ir piginus 
sužinoti kas kūno mašinerijoj 
pradeda gesti ir silpnėti?

Ne laikas šunis lakdinti, ,kai 
zuikiai bėga į miškų, sako se
nų žmonių patarle. Ne7 laikau 
kalbėti apie apsisaugojimų nuo 
plaučių uždegimo, kai drebu
lys krečia.

Bandykime patirti ar musų 
kūnas prirengtas šių melų pa
vasariui ir vasarai. Jūsų dak
taras jums, čionais tinkamą! 
patarnaus.

—Dr. A. J. Karalius.

KNYGOS
:ai gerų knygų yra sukrauta 

ujienų” knygyne dėl jūsų ant

pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI

Paul Whiteman
Šįvakar per Colu'nibia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki įkilo, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
Šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamą šokių muziką 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs”.

OLD-C'OLD
C1GARETAI

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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 jvai- 
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir viseto paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

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

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

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

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa- 
' vo namuose Žemaites Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 

meilės ugnelė, kuri degė žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. Šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................75

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

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DVI KNYGOS
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 kų 
reiškia jo vakarifštis 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 visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios - tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne^ 
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, 111.

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

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

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

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

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

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

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

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

N.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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garą liko atstatyti du revolve- šeštadienio ir sekmadienio įp- 
Plėšikai Įsakė jiems nesi- laukas, viso apie $5,000. Kiti 

bet važiuoti Clark gal- gi du plėšikai saugojo užtiktus 
pasukti Į tris teatro darbininkus.

nai 
dairyti, 
ve iki Oakdale, kur 
ka.irę. Jie taip ir padarė. Oak
dale gatvėj įlipo dar vienas 
plėšikas, taipjau juos pradėjo 
sekti ikitas automobilius. Jis tu-

savininkus

Privertė išduoti kombinaciją 
seifo, iš kurio paskui patys 
pasiėmė $5,000.

Visi trys plėšikai pasiėmė pi
nigus, susėdo į savo automobi
lių ir nuvažiavo į Hialsted gat
vę, kur jie pravažiuodami tris 
sykius sutriubijo ir tada ket
virtasis, saugojęs Aschcrius, 
plėšikas iššoko iš automobilio ir 
nubėgo pas savo sėbrus.

Ascheriai dar bandė juos vy-

rimtai darbininkų. Restoranai 
gi, kur eina streikas, yra pi- 
kietuojaini. Streiką remia ir 
Chicagos Darbo Federacija.

South Chicagos gyventojai 
remia restoranų darbininkų 
streiką ir nelanko streiko apim
tų restoranų. Todėl restoranų 
biznis yra labai sumažėjęs. Bet 
už tai pelnosi “hot dog” parda
vinėtojai gatvėse.

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 p* pietų ir nito 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, tiuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuves)

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
s -------o-------

____________ 5

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

Plėšikai išvogė teatro ™jo Važiuoti iki, Halsted gat^ 
vės, paskui tąja gatve iki eles, 
kur jiems įsakyta Įsisukti, su
stabdyti motorą ir užgesinti 
šviesas, čia iš jų pareikalauta
seifo kombinacijos. Išvogtieji lis, bet už kelių blokų susidu- 
pasakė reikiamus numerius, plė- rime juos pametė ir tada gryžo 
šikai užsirašė ir paskiausia į teatrą pranešti policijai ir pa
silipęs pasiėmė užrašą ir nu va-' žiūrėti kiek plėšikai nuostolių 
žiavo su sekusiais kitu aulomo- j padarė. ‘
............. ...... ’ ’ Panašiu budu nesenai buvo iš

vogtas kasierius ir apiplėštas 
Star and Garter teatras.

PRANEŠIMAI
Broliai Max ir Harry Ascher 

direktoriai korporacijos, turiu 
čios 15 teatrų Chicagoj ir Wis .
emisine, buvo pastverti keturių J-'1'11 d™m plvstkats. Juos sau- 
plėšiku, kurie juos .išlaikė pus- «<»• P«sll‘k<> mk vienas plėšikų, 
antros valandos ir priverto ati- p valandos sugryžo vienas plė- 

kam duota ne
tikra kombinacija. Jis jau lai
kėsi Ascherį nušauti, bet ki
tas jį sulaikė. II. Scher turėjo pa

sduoti kombinaciją Diversey te
atro seifo, iš kurio plėšikai pa
siėmė $5,000.

Už kelių minučių prieš užsi- 
darant Diversey teatrui, broliai įrodyti išs^usdintij kombinm- 
Asclier susėdo į automobilių,| M ir paaiškinti, kad namm kiek 
kad važiuoti namo prie 53 ir 
Įlydė Park bulvaro. Bet vos 
spėjus jiems susėsti, atsidarė 
užpakalinės durys ir į jų nu

Streikuoja restoranų 
darbininkai

Kas nori teatrališkų knygų — sce
nos mylėtojai arba knygynai — aš 
paaukosiu. Daug teatrališkų knygų. 
Teiksitės atsišaukti pas mane po 6 
vai. vakaro, kožną dienų.

S. Anuszauskas, 
3633 W. 61 Place.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.
-------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 46th St. Chicago, III. 
-------o——

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:85 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

nuslūgus seifas nebestovi taip 
būna 
išva- 
seifą 
iš jo

tiesiai, todėl jį kartais 
sunku atidaryti. Plėšikas 
žiavo ir ši kartą atidarė 
i 15 minučių ir pasiėmė;

South Chicagos restoranų ir 
kavinių patarnautojai ir vyrė
jai sustreilkiavo, restoranų sa- 
vinlinkų asociacijai atsiisaikius 
atnaujinti kontraktą su unija 
ir išsirciškus už “open shop” 
retsoranus. Streikuoja keli

ZIZANA SEREIKIENfi 
(po tėvais Klimaitė)

Persiskyrė su šiuo paša 
geg. 20 d., 6:20 vai. ryte, 1929 
m., sulaukusi 33 m. amžiaus, 
gyveno Amerikoje nuo 1913 
m. Gimusi Kamiuku kaime, 
Raseinių vaisė. Nuliudime liko 
vyras Matas Sereika, brolis 
Pranas Klimaitis, brolienė Zu
zana — Amerikoj ir tėvas, 2 
broliu ir sesuo Lietuvoje. 
Velionė Zuzana mirė po ilgos

Kunas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3310 Au
burn Avė., laidotuvės atsibus 
gegužės 23 d., 8 vai. ryte iš

Sv. Jur- 
Kazimie-

laidotuvės
d., 8 vai.

Mažeikos koplyčios i 
gio bažnyčių ir i Šv. 
ro kapines.

Visi a. a. Zuzanos 
draugai ir pažįstami 
džiai esat kviečiami dalyvauti 
velionės Zuzanos laidotuvėse 
ir atiduoti jai paskutinį pa« 
tarnavimų. Laidotuvėmis rū
pinasi vyras ir velionės brolis 
Pranas. Nuliude liekame.

Vyras, Brolis ir Brolienė.
Laidotuvėse patarnauja gra

binius Mažeika, 3319 S. Au
burn avė. Tel. Yards 1138.

giminės 
nuošir-

K AZIMIE R A S ( ž KUR AITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po sunkios ligos 19 d. gegužės, 
7:30 vai. vak. 1929 m., sulau
kės 9 m. ir 11 mėn. amžiaus, 

metais 
didelia- 
Juoza- 
iš Lie- 

Bato-

JONAS YUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

nedėlioj. geg. 19 d., 3 vai. po 
pietų, 1929 m., sulaukęs 29 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskr. Amerikoj išgy
veno 23 metus. Paliko didelia
me nuliudime motina Julijona 
Yucienę, brolį Juozą, dvi se
serį: Ona ir Stanislava ir du 
švogerius Joną Grakauski ir 
Pranciškų Bagdonu, dvi sese- 
rietes: Elvira ir Deloręs ir 4 
dėdes Narbutus. Kūnas pašar
votas randasi 4508 S. Paulina 
St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
geg. 23 d., 9 vai. ryto iš na
mų i Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Yuciaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Se

serys ir švogeriai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 
2600.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metą kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
——o———

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS e
4729 South Ashland AveM 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

U u s i patarnavimu 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas k ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampa* 18th SL

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

Residence Tel. Fairfax 6852

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaiką ir visų chronišką ligą

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

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Gaurcs 
dvi seseles: Marijona 

Veronika 13 r., du bro-

gimęs Chicagoj .1919 
birželio 20 d, Paliko 
me nuliudime tėvelius 
pa Užkuraiti, paeinanti 
tuvos, Mickiškių kaimo,
kiti parap., motinėle Liudvika, 
po tėvais Balkauskaite iš Lie
tuvos Jucaičiu kaimo, 
parap. 
14 m.,
liuku: Bronislova 6 m. ir Al
berta lO' mėn., dėdę ir krikšto 
tėvą Antanu Palkauskų, gimi
nes ir pažįstamus. Kūnas pa-

įvyks ketvirtą
jį d., 8:30 vai. 
i Dievo Apveiz- 
bažnyčia, kurio- 

pamal-

SUNKLOMASKAZIMIERAS

Boleslovas Zumbakas

Laidotuvės 
gegužės 24 d. 
tu iš namu i 
nes.

šiuo paasuliu 
11:30 vai. ry-

Kazimiero Sunklo- 
dęaugai ir pažįs-

jvyks pėtnyčio.j, 
1:30 vai. po pie- 
Tautiškas Kapi-

Moteris, Posūniai, Bro
lis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, tel. Ganai 6174

Pusseserė, švogeris ir Visi Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. Boulevard 

4139.

rago.
Laidotuvės 

dienyje, geg. 
ryto iš namu 
dos parapijos
je atsibus gedulingos 
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Užku
raičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

f Nuliude liekame, 
Tėvai, Broliai, Seserys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius S. M. Skudas.

Persiskyrė su 
20 d. gegužės, 
te, 1929 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
boj, Utenos apskr., Vižonių 
parap., Jananių kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 metu. Pali
ko dideliame nuliudime mote
rį Ona, du posūniu — Kazi
mierų ir Joną, brolį Antanų ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Onų 
ir švogerį Gryžų. Kūnas pa
šarvotas randasi 1823 So. 
String St.

do giminės, 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotoja* 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi 
šokiem* reikalam*. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 ■ South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiėkoa 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėlioki c ruo 9 iki 12 ryto

BARBORA DARAŠKIENĖ 
(Po tėvais čeraitė) 

' 4'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dienų, 4 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukusi 39 
metų amžiaus, gimus Šilalės 
parapijoje, Tauragės apskrity
je. Paliko dideliame nuliudi
me vyrų Kazimierų Daraškų 
ir vaikus: Tadų, Kazį, Agnę, 
Stelų, Heleną ir Marę, taipgi 
seserį Onų Jucius ir brolį Vin
cų Zaremba. Kūnas pašarvo
tas, randasi Radžio koplyčioje, 
3238 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks utarninke 
gegužės 21 dienų, 1-mų vai. 
po piet iš koplyčios i Tautiš
kus kapines.

Visi A. A. Barboros Daraš- 
kienes giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsiveikininųi.

Nuliūdę liekame, /
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Uc. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graborius ir 

Balsamuotojas
1314 W. 23rd PI. 

Chicago. III.
Patarnauja laidotu 
včse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Koosavalt 2*lfr-2S16

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal G174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

su šiuo pasauliu balandžio 11 d., 1929 m. netikėta 
niirčia, prigėrė ežere, sulaukęs apie 31 metus amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Kauno rėd., Rokiškio apskr., Jūžintų parap., kainui^ June- 
liškių. Paliko dideliame nuliudime pusseserę Marijonų ir švogerį 
Kazimiera Makutėnus Amerikoje. Lietuvoje paliko broli Juozapų ir 
seserį Elena. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės Įvyks antradienyje, gegužės 21 d., 1:30 v. po piet 
iš koplyčios į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Boleslovo Zumbako gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii' suteikti jam 
paskutinj patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

JMMRjL Simpatiškas
Mandagus — 

M Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGHABU VEDĖJAI ' 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagc Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
; SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayetle 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL BĮ v d.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų,, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
3201 Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401DR. f. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 40 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
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 Avenue 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* Žinoma* per 21 
metus kaipo patyrė* gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietą h 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 8110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Store 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 p<? piet.
7 iki 8 vai. NedėJ. nuo 10 Iki 12

1 Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUŠ
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. 
Pu H man 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas (Janai 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordon) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 VV. 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 A V,
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phooe Boulevaid 3697
B315 So. HaMed Street



»

Tarp Chicagos
Lietuvių

Neįvykusios pra 
kalbos

Pereitą penik tądien į sandarie-l 
globojamas Šiaurės Lietu-čių

vai Šelpti Komi lėtas rengė, ma
sini mitingą Lietuvių Auditori
joj (didžiojoj svetainėj. Turė
jo kalbėli ar trys kalbėtojai,-— 
Lietuvos konsulas, “Sandaros" 
redaktorius ir k. Teėiaus mi
tingas neįvyko, nesusirinkus

Nepasisekęs 
piknikas

Paskirąjam ilgai sekėsi slaps
tytis, iki jį surasti nepavedė lie
tuviui detekti vui. Tąsi s grei
tai užmušėją surado.

Nors O’Caltohan ir išrodo ai
niu, bet i st ikrų jų esąs lietuvis, 
tik po airiška pavarde pasislė
pęs. Tikroji suimtojo O’ęalla- 
lian pavardė esanti F n k 
Smiltį.

Moterų vakarėlis
Pereitą šešitadienj, geg. 18 d., 

’SLA. 134 moterų kuopa “San
daros” svetainėj buvo suruošu- 
si draugišką vakarėlį su užkan

džiais, šokiais ir žaismėmis. Su
sirinko būrelis svečių, daugiau
sia moterų ir visi gana links
mai praleido šeštadienio vaka-

(\‘r- j 
nausko darže įvyko komunistų , to 
Kanklių choro piknikas, 
bėjo Bimba. Publikos bei 
vo visai mažai.

scikmadienj,

Suėmė lietuvi
užmušėją

Pereito šeštadienio rylą lietu
vis detektivas iMitchell su kilu 
detektivu Soley namuose prie 
1542 \Vest End Avė., suėmė tū
lą O’Callahan, kuris yra kalti
namas, kad 1925 m., kovo 23 
d-, užmušė M. Ph.ilipps (ne lie-i 
tuvis). O'Callahan liko grand, 
jury apkaltintas tuoj po už- 
mušejislės, bei jis pasislėpė ir 
ikišiol slapstėsi. Prieš jį lindi-1 
jo trys žmonės, kurie buvo kar-| 
tu su O'Callahan ir tvirtino, kad 
užmušėjislę papildė O’Callahan.

Mct’ANN *Ttt+WJA ( RĖMO 
CIGARU ŠVARUMĄ

Alfred W. McCann’o, kaip mais- 
švarumo eksperto, liudymais. 

naudojosi Suv. Valstijų Teisybės 
UH" ■ Departamentas, Generalis New Yoi’j 
bu- ko Prokuroras, Apskričio Prokuro

ras ir Nevv Yorko miesto reikalų 
i advokatas 210 bylų, kurios lietė 
maisto falsifikaciją.

Jo užgirimas kurio nors produkto 
yra puikiausias certifikatas tam 
produktui naudoti. American Cigar 
Company todėl su smagumu prane
ša, jog šis pagarsėjęs maisto eks
pertas liudija Cremo Cigarų švaru
mą, kadangi jie yra padaryti tokiu 
švarumu, kokio reikalauja mokslas.

Dėliai to, kad Cremo Cigarai yra 
švarus ir suvinioti sanitarėse popie- 
raitėse, jie pasiekia rūkytojo lupas 
švarus ir aromatiški.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, 

riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

ku- 
no-

Finai Standing of the Brighton Park
eek Ending April 29, 1929

Club J Won ] .ost High * Totai Average
Peoples Furniture 74 31 990 88950 847.15 $74.00
Big Tree Inn 70 35 977 88092 838.102 70.00
Kean Inn 65 40 992 88475 842.65 65.00
T T Confectionery 59 46 975 88712 844.92 . 59.00
Gaelic Theatre 46 59 • 947 83186 792.26 • 46.00
Brighton Park Ręst. 37 68 1003 81460 775.85 37.00
Bnghton Service Sta. 35 70 909 78205 789.94 35.00
Parkers A. C 34 71 967 82600 786.70 34.00

--—.........
First High Team Series Kean Inn 2896 10.00
Second High Team Series T & T Confectionery 2842 5.00
First High 1 ?cam Game Brighton Fark Ręst. 1003 10.00

Second High Team Game Kean Inn 992 5.00
Consolation Prize Parkers A. C. 5.00

Individual Standing
Name Club Gamos High Totai Average
A. Kovvalski Kean Inn 99 243 19100 192.92 $20.00
S. liudcki Big Tree Inn 87 231 16046 184.38 18.00
D. Clark Peoples Fur. 102 242 18790 184.22 16.00
J. Horan Peoples Fur. 105 237 18955 180.55 14.00
B. Lewis T & T Conf. 102 243 18336 179.78 13.00
A. Kulow Br. Pk Ręst. 102 241 18172 178.16 12.(M>
W. Nogaj Peoples Ful 105 254 18680 177.95 11.00
J. Mundro Kean Inn 99 230 17513 176.89 10.00
J. Graszynski T & T Conf. 105 241 18600 177.15 9.00
W. Woods T & T Conf. 95 237 16770 176.50 8.00
A. Rudoki Big Tree Inn 93 228 16034 172.36 7.00
J. Sloniak Kean Inn 98 246 16648 169.86 6.00
J. Lovetere Br. Pk Ser. 96 259 16280 169.56 5.00
J. Wallace Kean Inn 102 234 17254 169.16 5.00
T. Panek Peoples Fur. 105 244 17755 169.10 4.00
W. Tokarz Big Tree Inn 105 232 17622 167.87 3.00
G. Kalafut Gaelic Th. 105 232 17567 167.32 3.00
E. Bretall Gaelic Th. 105 218 17388 165.13 2.00
\V. Chekytis Big Tree Inn 87 223 14341 164.73 2.00
R. Koranda T & T Conf. 75 256 12364 164.64 2.00
P. Sipps Parkers A.C. 69 218 11377 164.61
H. Kreith Gaelic Th. 96 215 15787 164.43
A. Kupris Parkers A.C. 105 233 16865 160.65
T. Zubris Big Tree Inn 102 213 16307 159.89
J. Patrick Gaelic Th. 87 222 13730 157.71
B. Juskevac Parkers A.C. 105 214 16514 157.29
S. Mundro Br. Pk Ser. 92 199 14271 155.11
G. Miller Br. Pk Ręst. 105 212 16243 154.73
P. Bellon Kean Inn 96 220 14360 148.12
S. VVagner •Gaelic Th. 102 231 14880 145.90
E. Brazel Br. Pk Ręst. 102 246 15006 147.12
E. Kobei Br. Pk Ręst 80 188 11323 141.43
G. Pupka Br. Pk Ser. 93 211 13143 141.30
\V. Allumas Peoples Fur. 102 212 13969 136.97

First High Individual Game
Second High Individual Game
First High Individual Series
Second High Individual Series

Joe Lovetere 259 $10.00
R. Koranda 256 5.00

A. Kulow 655 $10.00
A. Kovvalski 644 5.00

NAUJIENOS, Chicago, II!
- ------ ------------------------------ —rr
TfiVAI SUPRATO ŠIO KŪDI

KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netęk-į
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją Įsigijau. Keli la
šai padarė j Į ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas

, j ............... ,4o\r

Į CLASSIFIED
Anfradienijs, gegužės 21,
..... ■■■inA* > i * •

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIŪS 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 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies.

kūdikis”. Daktarai visur reko- bile kada ir Lile kur. Dykai apskait-
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas 
riausias. šalinkis 
Fletcher parašas 
tikros Castoria.

liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

i rantuoju, yra ge-| 
imitacijų.

yra ženklas

Įstokit Dabar 
Įstokit Dabar

Veltui legalis patarimas vi
suose reikaluose.

perspėjimai

ne

9.

Veltui 5 dienų 
rendauninkams. 
Veltui 30 dienu 
rendauninkams. 
Veltui 60 dienu 
rendauninkams. 
Veltui Notaras. 
Gaukit sau 
ne kaina. 
Gaukit 
kaina. 
Gaukit 
kaina. 
Grupė
patarnauja nuo 9 ilki 9 va
landos patarti jums. 

METAMS *$3 METAMS

perspėjimai

perspėjimai I

paskolas

sau

sau

apdraudą

.. .u-...........■ i. . f,•' ; -------------

DVERTISEMENTS Į
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Exchange—Mainai

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga- 
šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Ilemlock 5967 »

------- o-------
| CEMENTINIAI PAMATAI, ce- 
i mentinių bloksų, ar plytų basemen- 

ni<rps- ! u^‘ žemiausios kainas visame
' “ • mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo

' apskaitliavimo. Visas kitas kon- 
strukciįos darbas už tiek pat žemas 

j kainas.

anglis pigesne

advokatų visuomet

City of Chicago 
Landlords Ass’n 

4650-52 So. Ashland Av

Visi savininkai patiekiantys 
šiuos kuponus The Landlors 
Association ofice pirm birželio 
1, 1929, 
už $2 
Vardas

gaus narystės teisies

Adresas
City o f Chicago Landlords 

Association
4

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Phone Miriway 2

Office Normai 4400

VLADISLOVAS
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St,
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas
Visokios rūšies medžio 

baigimas

“QUALITY” plumbingo 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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIŪS 

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

z A. KAIRIS
3230 So. Union Avė,

Phone Victory 2740

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue
Kevstone 1633

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

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS
Žmonės gero budo gali pa- 

i siskolinti nuo $50 ir augs, 
ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH
- INVESTMENT & 

FINANCE PLAN
'100 N. L . Šalie St.

Tel. Rando!ph 6811 
WEST SIDE OFFICE 

Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

u z

3201

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

HELBERG BROS
Room fiO7 

192 N. Clark St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ir

bungalow, rezidencijos ir ga- 
pastatomi ant jusu loto. Ne- 
jmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

Paskolos suteikiama 
į vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3385 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENA1 
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 aržuolę betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building. 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau 
fikčeriai pardavimui; 
nauji — 
Buren St..

visi balti — 
bargenas. 2956 W. Van

PARDAVIMUI pigiai skurinis 31 
šmotų frontinio setas. Kreipkitės! 
greitai. 3340 So. JParnell Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Ignaco Taparauskio; 
paeina iš Lietuvos iš Grinkiškio pa
rapijos, Piplių kaimo, Kėdainių ap
skričio, Kauno rėdybos. Prašau ji 
pati atsiliepti arba kas apie ji žino. 
Rusiu labai dėkingas. Klemensas 
Petrauskis, 5354 So. Spaulding avė., 
Chicago, III.

PAIEŠKAI! Petro Grebalius. Jis 
paeina iš Ritavos parapijos, Alko 
kaimo. Prašom atsišaukti patį ar 
kas žino, kur jis yra. Busiu labai dė
kinga. Elzbieta Widmantaitė, 4017 
So. Kedzie Avė., Chicago, III.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės i \
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiiki ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 dlinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo Kuodtio 1 Iki 6 d. 
YpaC reikalinga ''rynj teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, žechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkite* kas dieną nuo 10 Ii 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

to
ry

PATYRĘS farmos darbui vyras 
reikalingas. Turi mokėti karves 
melžti ir žinoti abelną farmų dar- 

Arti Chicagos. Gera mokes- 
atsiklauskite po 6 vai. vakaro.

TONY PETROKAS, 
3401 So. Auburn Avė., 

Chicago, III.

ba, 
tis

REIKALINGAS anglių selsmonas, 
dirbti ant komiso, South Sidėje. 
Matykit Mr. Doyle, 5842 S. Deman 
Avė.

REIKALINGI VYRAI
šeši, gerai išrodantys, kurie gali 

pardavinėti arba nori išsilavinti 
pardavinėjimui. Jei ieškote 
progos iš pastovių ryšių, tai 
kit

tikros 
maty-

MR. JANKOWSKI, 
Room 201, 

168 N. Michigan Avė.

PAIEŠKAU šiaučiaus, patyrusio, 
.blaivaus; darbas visada; mokestis 
gera; 2530 West 47 St., tel. Lafa
yette 8697.

REIKALINGOS MOTERIŠKĖS
Trys, amžiuje tarp 27 ir 40 me

tų, patyrusios arba be patyrimų 
bizniui, bet norinčios išmokti 
damos pilną arba dalį laiko, 
kalavimai — sveikas protas ir 
bicija. Matvkit

MR. JANKOWSK.L 
Room 201, 168 N. Michigan

PARDAVIMUI arba MAINAMS. 
Prie Wąshtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptart ment iniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

Rei- 
am-

Avė.

REIKALINGA patyrusi moteris 
virėja dirbti naktimis. Kreipkitės 
1745 So. Halsted St.

REIKALINGA virėja taipgi pa
tyrusi namų darbą — dirbti į Road- 
house. Sykiu ir gyvenimas. Mrs. 
Molis, 5959 So. Ručine Avė., Tel. 
Englevvood 1794.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI keli vyrai ir 
rys. Geras darbas ir geras 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

STANKUS
N. La Šalie St. Room 
State 5018 arba 7275

For Kent

moto-
apmo-

RENDAI didelis storas, gera vie
ta dėl aptiekos arba bite kokio kilo 
biznio. 2659 W. 43rd St. Lafayette
5510.

Kadios
LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garanthotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant Nort.h 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrenginiai 
50 pėdų lotai, liktai $2,000, ge
roms sąlygoms- Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dej mu
sų sąrašo farmų.

803 Ridge Avė. 
VVilmette, III. 
Telephone 301

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

I tyti ant jusu loto.
JOSEPH JOUKEMA, 

Stewart 6255 
------o------

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi- 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu- nis medinis namas, ant cementinio 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. pamato, 3 metų senumo, 2 karų mu- 
Electrical and Radio Engineering i rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western i žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
Avė., Chicago, III. Ilemlock 9140. daly, arti transportacijas. Kaina
-------------------------------------------------- | $12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė. 

O-------KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

save 
elek- 

Box 
$95.00 su A. C

setų ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
rendai yra eikvojami. Mes pali- 

i kom 2 rezidencijas Blue Islande. 
1 Naujausios mados, karštu vandeniu 
Į apšildomi, tile voninė, shovver, No. 
I 1 ąžulo grindys, poliruoti stiklai, 
i platus lotas 50x208, visuomet sau- 
I lėta vieta sodnui; kaina pigi —• 
$9,500 ir'$10,750. Nuvežam dykai;

346-51 — 119-th Place;
849 Gregory.

Šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664 

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

Miscellaneous for Sale
Ivairvs Pardavimai

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

BUKIT PATYS TEISĖJAIS 
Parduodu naują savo 5 kambarių 

Illinojaus bungalovą, 2248 West 72 St., pil-

Automobiies
Hudson Brougham—cuetom ouilt
Chandlnr coach _________________
late Hudaon coach .. ............. ...........
Sieai-ns-Knight—Brougham, nau-

nai įrengtą nau loviniais patogu
mais. $750 įmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 

ką geresnio? Kreipkitės:
T. M. RYAN,

105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

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

gausit

•28■2-7
•20
’20 _

/ ji tuirai ................. ...........................
'27 Hudaon Brougham, geram atovy
’2» “
'26
•28

Eesex ___ _______________ _____ _____
Dodge Sedan ....... ............ ....................
Pontiac Coupe .....  .. . .......................
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Triansde 9330

PRANEŠIMAS

$70ft 
$30R 
$295

$395 
$495 
$550 
$175
$450

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar es»me ptiHkirti par- 
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniąis.

BALZEKAS MOTOF 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

ĮSIVAIZDUOKIT — 6 kam. 
muro cottage; 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.

3144 W. Pershing Rd. — Naujas 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande
niu šildomas; aukštas beismentas; 
padės pirkėjui pinigais kiek reikia.

Tel. Calurnet 1082.

SAVININKAS priverstas paaukau
ti 5 kamb. mūrinį bungalovv; dviem 
karam garažą; 1 blokas nuo Mil- 
waukee avė., grįsta gatvė, kaina 
$7,400. Klauskite: 5681 Milvvaukee 
Avė. Tel. Avenue 6243.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKSINĖ proga. Parsiduoda la
bai pigiai bučernė ir grosernė ar
ba mainysiu į mažą narna. 828 W. 
31 St.

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei- 

' tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
PARDAVIMUI barbernė, parsi

duoda pigiai, priežastis — važiuo
jam Lietuvon, 3344 So. Halsted St.

PARSIDUODA Shoe Repairing 
šapa. Parsiduoda iš priežasties 
mirties savininko. Matykit nuo 4:30 
iki 7 vai. vak. 4116 Archer Avė.

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotas; ąžuolo grindys, dai
lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
miegoti gonkas; židinys, knygoms 
šėpos; pamatykit tuojau. Už tokią 
kainą greitai išeis; 3221 W. 65 PI. 
Tel. Ilemlock 6592; Englewood 4678.

NEPAPRASTAS bargenas. Pigiai 
parsiduoda bučernė ir grosernė iŠ 
priežasties divorso. Parduosiu r* 
pirma pasiūlymą. Atsišaukite 2908 j 
W. 59th St. Res. tel. Lafayette 1083

TURIU parduoti tuojau 6 kamba- 
rių modernišką namą, cemento blo- 

Į kų pamatu, karštu vandeniu šildo
mą, naujai išdekoruotą, 4214 So. 
Artesian avė., tel. Prospect 2045; 

BUČERNĖ IŠSIMAINO ANT NAMO šaukit savininką po 6 vai. vakąre.

Bučernė ir grosernė išsimaino ant 
nebrangaus namo. Mano .biznis ge- galow, 
ras ir geroj vietoj. Man jau nusi- plumbingas, 
bodo per daug metų. Kreipkitės i

NAUJIENAS, Box 1091 
1739 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL-PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tai. Victory 7261

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKALINGAS patyręs “bailer” 
laužo (junk) šapoj; pastovus dar
bas ir gera mokestis. 2639 W. Roose- 
velt Rd.

MUZIKANTAI, 
muzikantų benui 
įvairiais muzikos 
rinčius mokintis 
Atsišauki t. Juozas L. Grušas. 3454 
S. Halsted St. Phone Yards 2032.

Reikia dar 25-kių 
ir orkestrui su 

instrumentais. No- 
groti išmokinsiu.

REIKALINGAS patyręs bučerys, 
National Meat Market, 1907 So. 
Halsted St,

Exchange—Mainai

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
fumaso šiluma, modeminis 

apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125, 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 

j nupirks šį namą. Paims lota kaip 
mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
Cakhvell, 5117 Milwaukee avė.

MAINAMS J260 įmokėti
Chicagos farmens nori f ar-Į 5 kambariu muro buniralow na

rnos. Turi pakankamai savas- s^t°m ant jūsų loto už $5476 — , . 1 .ii 1 minai įrengta, karstu vandeniu sil-
ties namais arba cash, kad pa- (lomą, uždarytu porčiu, artistiniais 
dengus skirtumą. Farma turi pikiais; pašaukit mus šiandie. Pe-

® kara Constr. Co., 5947 Milwaukee
būti ne maža. Vieta Wisconsine, avė., tel. New 3136,
Michigane, Indiana arba Illinois.
Klauskit arba rašykit: Bruno,I pARSIDUODA kampinis namas 

’ su bizniu įce cream parlor. Labai 
2031 W. 35th St., Chicago, tel. geroje vietoje prie dvieįų mokyklų 
Lafayette 0909. M29 A“bUr" aV'’ Te''

v




