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Kaune Sušaudytas Studentas Vosylius
Pasmerktas dėl šovi 

mo Voldemaro
Vosylius prisipažinęs dalyvavęs pasikėsi 

nime.-Išdavęs ir kitus atentato daly 
vius, jų tarpe studentą Gudeli

savo draugus, kaip dalyvius, 
jų tarpe studentą Gudelį, 
kuri jis nurodė kaip są
mokslo sumanytoją.”

Associated Press kableg- 
rama iš Kauno gegužės 24 
dieną praneša, kad, ryšy su 
pasikėsinimu nužudyti mi- 
nisterį pirmininką, ketvir
tadienį, gegužės 2.3 d., Kau
ne tapo sušaudytas studen
tas Vosylius. Kablegrania 
skelbia:

“Kaunas, geg. 24. — Stu
dentas Vosylius, vakar pa
smerktas mirties bausmei 
dėl pastarojo pasikėsinimo 
prieš ministerio pirmininko! 
Voldemaro gyvybę, buvo šį 
rytą, saulei tekant, sušau
dytas.

“Jau pasmerktas, Vosy-i
bus prisipažino dalyvavęs j žinkelio stoty palei demarkaci- 
atentate. Jis įvėlė ir kitus nę liniją.

Pasikėsinimas prieš Volde
marą buvo padarytas gegužės 

vakarą lies valstybės Tcat- 
Puolikų paleistų kelių šu- 
buvo užmuštas įeit. Gudi- 
ir sužaloti kap. Virbickas, 

sūnėnas ir
Ministeris pir- 

išliko 
Puolikai sugebėjo pa- 
Sužalolasis kap. Vir

bickas, sako, vieną šovikų paži
nęs, būtent, studentą Vosylių. 
Gegužės 10 dieną telegramos iš 
Kauno pranašė, kad slud. Vosy-

ru.
vi u
nas
mažas Voldemaro
p lė Juoda kyte.
mininkis ir jo žmona 
sveiki.

Ku-Kluxų vadas ei- Kanados senatorius 
na kalėti už automo 

bilių vogimą /
pašiepia prohibicijos 

vykdymą
INDIANAPOL1S, Ind., geg. 

24. — Josepb Huffington, In
dianos Ku-Klux Klano vadas, 
už automobilių vogimą lapo nu
leistas dvejiems metams fede
ralinio kalėjimo ir pasimokė t i 
.'FIOO pabaudos pinigais.

Jungtinės Valstybės tu
ri 23,251,164 auto

mobilius

tautinių prekybos rūmų paskelb
tais skaitmenimis, pasauly yra 
arti 30 milionų automobilių, 
kurie kasdien sukeliauja ben
drai 6 milicnus mylių.

Daugiausiai automobilių yra 
Jungtinėse Valstybėse: 23,251,- 
07 L Antra iš eilės seka Didžio
ji Britanija, turinti betgi tik: 
1.017,732 automobiliu; trečioji! 

1,207,817; toliau iFra nei j a 
seka Kanada, turinti 957,108 ir 
Vokietija — 707,970 automobi-i

(Atlantic and Pacific Photo]

, 'sį.

Ilerington, Kas. — Potvynis, kuris Įvyko dėl Lime upelio išsiliejimo. Žuvo du žmogų

Lietuvos Naujienos
Klaipėdą užplūdo 

Didlietuviai
rašoKauno “Liet, žinioms 

iš Klaipėdos:
Dideli susirūpinimą sukėlė 

lietuvių (didlietuvių) darbinin
kų plūdimas į Klaipėdą. Palys 
darbininkai mato liūdnas per-

nccrganizuojami, privatiš-

Studentų neramumai'
Meksikos sostinėje v.,

i kietija, geg. 24. Dirižablis 
Riaušėse ir kautynėse su peji- Zel)p3lilf’ šialldie auš_

' ^e\ur*. a^mens *r tani laimingai parlėkė namo iš
32 sužalti . C ners, Francijoj, kur jis buvo

priverstas sustoti grįžtant atgal 
iš nepavykusios kelionės per 
Atlantą.

Kelione iš Cuers į Friedrich- 
studentų streiku1 kilusiu P1*0-1 sjiafena.

įskrido 8 
' čių-

I zo i rrledrlehiaSflTrijy aukŠl« SOvfetų 
komisarų egzekucija

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
21. Ryšy su Nacionalinio
Fniversitelo teisių skyriaus

Buvo -“čekos” apkaltinti dėl 
Lcntrrevoliucijos. — Sovietų 
premjeras Rykov rezignavo.

OTTAWA, Ont., Kanada, geg.
21. — Gindamas senate vyriau-1 
sybės nusistatymą ir pritarda
mas jos atsisakymui išpildyti 
Jungtinių Valstybių prašymą,' 
kad Kanada neišleistų iš savo 
uostų laivų, gabenančių svai
giuosius gėrimus, senatorius 
Graham pasakė, kad Jungtinių 
Valstybių prohibicijos vykdy- 

esąs daugiau ne

svaigalų kon tra
sa kė senatorius,

Valstybių; jų

mo įstatymas 
juokingas.

Daugumas 
bandos laivų, 
yra Jungtinių
įgulų žmonės taip pat yra Jung
tinių Valstybių piliečiai. Kai gė
rimai gabenami skersai Detroi
to upę, tai Jungtinių Valstybių 
muitinės valdininkai visados 
kažkur pranyksta.

Amanula braukia i Eu
ropą; sostas atgaili 

nepavyko

testui prieš rašomuosius kas me
nesį egzaminus, vakar vakarą 
mieste kilo stiprių riaušių, per 
kuriasi du studentai ir du pašalie
čiai buvo užmušti ir trisdešimt' 

i du asmens sužaloti, jų tarpe' 
keturi pavojingai.

Riaušėms malšinti buvo pa 
šaukti policijos rezervai ir gais- 
rininkų komandos. Iš abiejų | 
pusių buvo pavartoti ir šauja- 
mi ginklai.

Studentus nuramino Dr. Puig i 
Casauranc, federalinio distrik-j 
to viršininkas, kuris įsakė po
licijai urnai paliauti šaudymą! 
ir
ramiai jšsisk laidyti 
mo.

Naktį policija vis 
ėmė dvidešimt tris 
kaltinamus kaip 
vadus.

speklyvas, nes Lietuvoj šiemet 
dėl nederliaus ir blogo pavasa
rio didelis nedarbas. Vieši dar
bai 
kų, dėl kapitalo trukumo, nėr.
Palyię apie Klaipėdos darbinin
kų žmonišką padėlį, jie dabar 
šimtais plaukia čionai, nes nei 
vizų, nei didelių išlaidų, nei ki
tų kurių formalumų nereikia.

matylis gatvėse būriai 
ateivių, kurie eina nuo 

' vieno kiemo, prie kilo, siūlys 
jdamies darbui. Vielinių darbi
ninkų jie yra nekenčiami.

I hininkų, kurie stovėtu L?a- 
jtves-o su pinklu ir kirviu, kai
po malkų skaldytojai, iki šiol 
Klaipėdoj nubuvo matyt. Dabar 
tekie poromis susitarę, medinė
mis klumpėmis, nudriskę, įrau
kia per miestą. Koks lietuvis, 
pamalęs savo tautiečius tokioj 
padėtyj, tuoj griebiasi 

| rusiškai, nes jam gėda 
ro lietuviškai kalbėli.

Delio taip daug lų 
Klaipėdoj, kaip stebisi 
čiai.

Keliauja čia dažniausiai jau
ni vyrai. Bet daug yra su šei
momis, mažais vaikais. Atke- 

lliavę čia, be pinigų, be darbo, 
j jie atsiduria labai liūdnoj pa
klėty.

Daug atkeliauja ir jaunų kai- 
niga^'iMifnuz vardu, įlipęs į niiečių mergaičių, kas labai pa- 
bažnyčios bokštą iš len šaudė I vojinga moralės atžvilgiu. Per 
j kareivius, ligi pats, gavęs kU-|Pirmil» _"'s mėnesius
lipką nukrito žemėn- Įatke’iaso i Klaipėdą 650 žino-

 nių. Pastaruoju laiku tas plu- 
: dimas dar didėja.

Asmenų sterilizavimo Krašt<> seimelis, matydamas 
įstatymas Michigane 'kad jis niekados negalės vi- 

cin<l gfillioil [s'vms Lietuvos bedarbiams dar- 
:Lo suteikti, išleido įstatymą 
'prieš darbininkų plūdimą. Bei 
1 guibci na tori us uždėjo jam veto 
: ’r grąžino atgal.

Jaučiamas butų

. ..........  ' , — į Dabar
AT 1 •! 11 BlUSų

50 Meksikos klerika
lų nukauti

Maištininkai sumušti ir išvyt 
iš miesto; vienas kunigas nu 
kautas

kalbėli 
pasida-

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
24. — 'Telegramos iš Guadala- 
jaros praneša, kad Mexicacane, 
Jalisco valstijoj įvyko kautynės 
tarp klerikalų maištininkų bū
rio ir federalinės kariuomenės.
Penkiasdešimt maištininkų bu-1 
vo nukauti ir tiek pat kitų su
žeisti.

Maištininkams, kurių L-avo 
apie 1,500, vadovavo viršiau
sias klerikalų vadas Enriųue 
Gorostiela. Miestų jie buvo pa
ėmę jau seniau ir iki šiol laikė' 
jį savo rankose. Federalinė ka
riuomene dabar juos išvijo.

Telegramos sako, vienas ku-

rusų 
vokie-

Apie bolševikų “čekos” su
šaudymą dviejų aukštų sovietų 
valdininkų ir vieno profeso- 

dirižablis 1’aus» Associated 
valandas ir 40 minu-’ 3lnmi Mask\os 

šitokių papildomų 
Sušaudyti buvo 

pirmiau buvęs privatinio Mas- 
kvcs.-Kazanės geležinkelio pir-. 
mininkas ir didžiausias akcinin
kas; Veličko, didžiojo karo me- ! 
tais buvęs vyriausiojo štabo ; 
transporto deparlamento virši- 

j ninkas, ir prof. Palčinsky, Ke- I 
;renskio valdžioj buvęs prekybos LANSING, Mieli., geg. 21. - 

Darbiečiai atsako, kad tą at- ir pramonės ministerio asisten- Gubernatorius Green, be daug 
vėji fabrikai teks paimti į tas, o pastaruoju laiku Lenin- lic kitų Michigano valstijos le-j
darbininkų kontrolę grado Kainų Instituto profeso- gislaturos priimtų įstatymų, pa-j Jaučiamas butų trukumas.

4----------- irius. ' sirašė taipjau įstatymą, kuriuo Visi pašaliai pilni žmonių. Sa-
LON'DONAIS, geg. 24.—Įkai- Pirmu du, tai yra Von Merk einant teismai gali įsakyti tamjnilarinė padėtis blogėja.

ir Veličko, pastaruoju laiku bu- tikrus, r?? visai sveiko proto, Labai gerai dar, kad čia yra
aukšti sovietų susisiekimo asmenis sterilizuoti — padaryti ! įstatymas (kurio Kaunui buti-

I bergždžius. nai reikėtų), kuris neleidžia
Visi jie buvo apkaltinti dėl -------- — jbutų savininkams plėšti nuomi-

“darymo obstrukcijos sovietų i „ . v_ j įlinkus. Nuomininkas matyda-
geležinkeldų ir aukso bei plati- laibas UZinUSe moteris- m9s, kad nuoma perdidelė, lia
nos pramonėms operuoti, 
dinas dėl “kontrrevoiiucijos ir 
siekinio atsteigti kapitalizmą” 

Keli kiti asmens, kurie bu-

Britai graso įmonių 
uždarymu, jei laimės 

Darbo partija

Press k a Ne
paduoda dar 
žinių.
Von Meck,

gražumu paprašė studentus' tusio j priešrinkiminėj kampani
ir eiti na-■ joj pramoningame Birmingha-; vo

| mo mieste vakar buvo išvilktas j komisariato valdininkai.
’• • v • • > • • • « "M Y • • 1 1 !dėl to su- 

studentus, 
riaušininkų

Parapijų komitetai tu
rės saugoti bažnyčių 

turtus Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, geg 

24. Meksikos vyriausybė js?. 
kė padaryti visų katalikų baž- i 

Belučestane, vakar1 nyčių Meksikoje inventorių ir 
įvyko buvęs Afganistano ka- tąjį pavesti parąpijų komile-

SIMLA, Britų Indija, geg. 
šamaną, I

Bulgarija rati f i k a v o a
Kelloggo taikos paktų ralius Amanulla, jo žmona Su-

-----------  rija ir jo brolis Inajatulla. Jie atsakingi už pavestus jų globai 
>()FlJA, Bulgarija, geg. 24. keliauja į Bombėjų, iš kur iš- bažnyčių turtus.
Bulgarijos parlamentas šian- vyks į Europą. ' Į --------------—

die ratifikavo Kellogo taikos i Ši Amanullos ir jo šeimos Papiovė 3 savo vaikus 
paktą, taipjau arbitražo sutartį begšta iš Afganistano rodo, kad jp pilti nusižudė 
tarp Bulgarijos ir Jungtinių {jo pastangos atgauti sostų visai, 
Valstybių. j nepavyko.

tams. Parapijų komitetai bus

Buvęs Meksikos sukili-

ORAS:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir šilčiau; vi
dutiniai žiemių rytų ir rytų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 49° ir 58° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:12. Mėnuo teka 10:29 
va k a ro.

EL PASO, Texas, geg. 24. — 
Paliegęs iš Meksikos, į EI Paso 
atvyko gen. Marcelo Garaveo, 
buvęs Chihuahua gubernato
rius ir vienas žymiausių pasta
rojo sukilimo įMeksikoje vadų.

Iš jo sunykimo ir sunuožmė- 
jimo matyt, kad jis nemaža tu
rėjo vargo savo bėgštoj per 
šiaurinės Meksikos tyrulius. 
Gen. Caraveo sako, kad Jungti
nių Valstybių sieną jis pasie
kęs su sau jale savo sekėjų, bet 
tik du perėję su juo sieną.

LEBANON, Ky., geg. 24.
|Mrs. Avey Shoaf, 38 metų am
žiaus moteriškė, 
vaikais, amžiaus nuo 2 iki 9 
metų, nuėjo į kapines, skustu
vu papiovė visus tris, paskui 
pati pasipiovė. Policijos žinio
mis moteriškės šeimyninis gy
venimas buvęs labai nejaimin- 

! gas.

su trim savo

Sprogimas kasy k I o s e 
užmušė darbininką

SPRINGFIELD, Iii., g-eg. 24. 
Klondike kasyklose, netoli nuo 
čia ,įvyko sprogimas, kurio vie
nas darbininkas, B. Dixon, 84 
metų amžiaus, buvo užmuštas.

į pa vii šių interesingas “issue” 
klausimas.

Sir Herbert Austen, automo
bilių fabriko Birminghame sa
vininkas, pareiškė 
jeigu rinkimus į 
laimėsianti Darbo 

j darbiečių valdžia 
j panaikinti dabartinį tarifą už- 
isienio automobiliams, tai ‘

va-
viešai, kad 
parlamentą 
partija ir 
bandysianti; vo kaltinami kaip tos “kontr

revoliucinių sąmokslininkų” Mrs.
jo organizacijos nariai, nubausti čiaus, kai ji namie kalbėjosi per 

i kompanija turėsianti savo įnio- kalėjimu. ! telefoną.
įneš uždaryti ir visus darbiu i n-! ,
Ikus išmesti iš darbo. . I Rykovas rezignavęs i

Del šitokio grūmojimo Iler-| Ta pati Associated Press kab-1 
bert Dennison, darbiečių atsto-1 legrama šlako, kad Aleksiejus | 
vas parlamente, kalbėdamas Bykovas, r, sovietų respublikų 
skaitlingame mitinge pasakė, sąjungos liaudies komisarų ta-: 
kad jei pono Austeno kompani- rybos pirmininkas, iš tos savo 
ja taip padarytų, tai darbiniu- vielos rezignavo. Jo rezignaci- 
kų valdžia dėl to visai nenusi- ja buvo vakar# paskelbta visuo-| 
gąstų, bet jos įmones paimtų tinio sovietų sąjungos kongre-1

■ so posėdy.
pasakė, kad Bykovas, kaip žinia, buvo 
grupiojimas ' “.(fešinysįs opozicininkas” kartu

Jei, sake jis, | su Bucharinu, buvusiu komiu- j

kę prie telefono [kviečia specialę butų komisiją, 
arba policiją, kuri ir nustato 
nuomos dydį. Klaipėdiečiai kal
ba, kad lietuviai patys nenorį 
savo krašte būvio gerinti, o bė
gą į Klaipėdą, kur nei jiems 
patiems, nei čionykščiams gy
ventojams gerumo nebesą.

BYRGN, 111., geg. 
smarkią perkūnijų 
bas užmušė vietos

Hayenga, 42

24. — Per 
audrą žil- 

gyventojų 
melų am-

respu'blikų !

savo kontrolėm
Dennison toliau 

toks kapitalistų 
yra labai nedoras, 
daibiečiams paėmus valdžią į1 temo pirmininku ir vyriausiuo-! 
savo rankas p. Austen ar .ku- ju Pravdos redaktorium, iri 
rie kiti pramoninkai bandys dėl-Tcinskiu, buvusiu vyriausiuoju i 
to savo įmones uždaryti, Darbo į raudonųjų profsojuzų vadu,
partija tuojau pasiūlys įstaty-1 Bucharinas ir Toniskis buvo 
mą, kad įmonės butų perimtos Stalino pašalinti iš vietų, — 
darbininkų interesais.

'•‘‘dešinysis opozicininkas” kartu

Tomskis dagi išguitas j Vokie
tiją “gydytis.” Atėjo, matyt, ei-j| "J ---------u-’ i

12 žmonių ŽUVO per liu-ps ir sovietų premjerui Ryko-j
Hc Ennniini vili.tis Japonijoj

TOKIO, Japonija, geg. 24. — 
Smarkios liūtys Fukošimos pre
fektūroje padarė milžiniškos ža-

Bankininkas nusižudė 
NEW YORKAS, geg. 24. -J

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

los. Potvyniuose, kiek žinoma, Savo ofise šiandie čia nusišovė
dvylika žmonių žuvo. bankininkas Louis Levison.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, geg. 25, 1929

40,000 Šnipų Vadas
To pu r

SLAPTOSIOS POLICIJOS ISTORIJA

(Tęsinys)

Vieną vakarą Falquemonte| 
Bismarck’as sukvietė savo gene-| 
rolus. Stiebei* irgi dalyvavo.: 
Pats kancleris patarnavo gene
rolams ir vaišino juos kava. 
Tuo pačiu laiku jis darė prana
šavimus. . \

nikalnių eile: visu Amerikos krinta purvo pavidalu.
pakrančių Kordiljieruose išmė- vo tiek daug iškrinta, kad jis 
tyta ugnikalnių, toliau jų ran- paskandina aplinkinius kaimus 
dame Kamčiatkoje, Japonuose, ir miestus.
Lundo salose (vienoje Javoje
yra apie 45 ugnikalniai), daugidžiusi kraterą, teka kalno šlai- 
ugnikalnių yra Polinezijos ir tais žemyn ir iš lėto stingsta. 

------- - , - . Europoje Sustingusi lava pavirsta kietu 
mistras, atvyko į ofisą 9:10 vai.)ugnikalniai susispietę apie Vi*lakmeniu.
ryto. Jis užrakino duris. Savo'duržemio jurą: Sicilijos saloje, j>e vandens garų iš ugnikal- 
privatiškame ofise jis perskai-1 Apeninų pusiausalyje ir kai Ku-;nju išsiverčia dar ir visokiu du- 

Graikų 
daug 

Islandijos

“P-as Romear, * miesto bu r Okeanijos salynuose.

tė gautus laiškus. Po to sekė riose 
pasikalbėjimas su miesto tary- pat
bos nariais...

Zernicki žodis j žodį raportą-i kalnių atsiradimą kalnuose ir 
, vo pasikalbėjimą ir pristatė jurų pakraščiuose šiaip aiški-

“Mes paimsimo Alsace ir laiškų kopijas, o taip pat bur- 
Lorraine’ą ir nebesugrąžinsim-omistro atsakymų nuorašus, 
franeuzams”, tarė jis.

“Musų armija yra nenugali
ma!” sušuko vienas generalinio 
štabo narių.

Tik vienas Stiebei* nerodė 
entuziazmo. Tarp jo ir genero
lų santykiai buvo įtempti dar 
nuo tų laikų, kada jo vadovau
jami šnipai kišosi Į tų genero
lų asmeninius reikalus.

Ir juo Stieberio Įtaka didė
jo, tuo militaristai labiau jo 
neapkentė. Be to, bendrai 
imant, į šnipo profesiją jie žiu
rėjo su panieka.

Stiebei* kentėjo sukandęs dan
tis. Bet generalinio štabo na
rio pastaba išvedė jį iš kantry-1 
bės.

“Jus privalėjote sakyti musų
aimijcs! Mano armija daug an- nors pavre buvo labai
ksčiau įsiveižė j Fianciją. 1 u-, atsargus, vienok jo portfelis iš

davė paslaptis kunigaikščiui
Otto von Bismarck.

Su naujos Vokietijos užgimi
mu Stiebero karjera pasibaigė.;
Grižus jam į Berlyną, naujas 

j imperatorius apdovanojo jį vi
sokiais medaliais ir kryžiais. 
Jis pasidarė labai turtingas ir

■ Įtakingas žmogus.
Kai 1892 m. Stiebei* mirė, tai;

Skysta ugninė lava, pripil

j e Įsisunkia iki pirosferos. Ton 
jis virsta garais. Garams reikia 
išeiti kelio. Jie jo ir ieško. Ra
dę bet kokį plyšį, garai ver
žiasi į viršų, kol pagaliau pra
simuša. Garai, verždamiesi įl 
viršų, traukia su savim ir skys
tą ugninę iš žemės gelmių (pi
rosferos) masę (lavą).

Užgesusiais ugnikalniais va
idina tokius kalnus, kurie atro
do labai panašus į tikrus .ugni
kalnius, bet istoriniu laiku yra 
veikę. Jie dažniausia turi ir 
krateri, tik jis, žinoma, užakęs. 
Europoj tokių užgesusių ugni
kalnių yra daugiausia vidurinėj 
Francuzijoj, Overnes srityje. 
Vokietijoje taip pat yra užgesu
sių ugnikalnių, Eifelio aukštu
moje, ties Reinu. Karpatuose I 
irgi matyt buvusių ugnikalnių 
žymių. Tiek trumpai apie ug
nikalnius. Baigiant reikia pa
sakyti, kad lai yra labai baisus 
gamtos reiškinys, taikinąs vis
ką, ką tik sutikdamas, žinoma, 
tokio reiškinio stebėjimas ir ty
rinėjimas yra pavojingas ir sun
kus darbasv ir todėl daug kas| 
apie ugnikalnius nėra ištirta.

—Pingvinas.

. t '• "

Nauji Narna:salose. laip)jlL Dažniausia išsiveržia sie- 
ugnikalnių yralros junginių, anglies dvideginio 
saloje. Ugni-iir chloro

Veržiantis ištinka didelių ne
laimių, ugnikalnis savo pelenais, 
purvu, nuodingomis dujomis, 
ugnine l|iva sunaikina didelę 
apylinkę. 79 met. kada Vezuvi
jus pirmą kartą išsiveržė, pur
ve savo paskandino tris puikius 
miestus: Pompėją, Herkulaną, 
Stabiją. Vienas 'iš smarkiausių 

į išsiveržimų, kokių 
įtik buvo pasaulyje, ištiko 1883 
metais Krakatao saloje, netoli 
nuo Javos. Kelis mėnesius iš 
ugnikalnio tryško vandens ga
rai su purvu, paskui taip bai
siai sprogo, kad ugnikalnis ir 
sala plyšo pusiau. Vandenyne 
pakilo 30 metr. aukščio banga, 
kuri plaukdama i visas puses 
užliejo kelias gretimas salas ir 
sunaikino tenai visa, kas tik 
buvo gyva. Išmestąsias į ’pa- 

i dangės* dulkes, atmosferos sro
vės išniešiojo po visą pasaulį, ir 

I kelius mėnesius nuo tų dulkių 
i saulė leisdavosi raudona.

Ugnikalnių išsiveržimo prie-

lia: prią jurų, t. y. prie didelių 
įlinkimų, ir kalnų, t. y. aukštų 
pakilimų, žemėje esti gilių 
šių, pro kuriuos iš žemės 
mių (pirosferos) išsiveržia 
ninė masė.

i Prieš ugnikalnio išsiveržimą 
dundant,i .. , .. .v . „. ugnikalniųPirmiausia išsiveržia| -- - 

vandens garai ir išlėkę į pa- 
leris norėjo sužinoti, kokias in- dangės pavirsta audringais de
strukcijas Favre turi savo port- besimis, iš kurių ima lyti su 
felyj. “Patirk.”’ kreipėsi jis į žaibais ir perkūnijomis. Paskiau 
Stiebel į. i veržiasi ir ugninė masė, kuri,

Kada Favre atvyko į Sevres pripildžiusi kraterą, teka per jo 
stotį, tai ten surado tik vieną kraštus žemyn; ji vadinama la- 
vežiką — visi kiti buvo užimti, va. Visa, ką lava pakeliui su- 
Tuo vežiku buvo Zernicki. tinka, tuojau sunaikina.
Favre tapo nuvežtas į 3 Boul- 
vard du Poi. " 
nepaprastai mandagus 

j nautojas.
Tai buvo užsigrimiravęs Stic-į fėja ir pavirsta akmenimis, ku- 

iber. Ir nors 
Tu-| 

rėkite tai galvoj mano armijos; 
pasidarbavimas d&vė jums gali
mybės lengvai nugalėti francu- 
zus!”

Kambaryj užviešpatavo tyla 
Atviras konfliktas pastatė Bis-) 
marck’ą į keblią padėtį. Sutai
kyti šnipą su generolais buvo 
negalima. Net “geležinis kanc-i 
leris“ negalėjo priversti, kad 
priešai be niekur nieko_ taptų, j0 ^įfjotuvės buvo nepaprastai 1

Su apkarunavojimu Vokieti
jos imperatoriaus Franci j a pra
rado Alsace ir Lorraine’ą. Tas 
teritorijas ji atgavo tik po pa
saulinio karo.

Sausio mėnesyj Julės Favre girdėti po žemėmis 
tapo pasiųstas Į Versali padary- trinksint.
ti sutarti su Bismarck’u. Kanc-

piy- 
gel- 
ug-

Kartu su lava verčiasi ir 
Ten jį pasitiko vandens garai, kurie iškelia i 

patai*- padanges daugybę ugninės ma
sės. Čia masė ataušta, sukie-

- -
Tie smarkiai krinta žemėn. Krin-] 
tančius iš dangaus didžiausius! 
akmenis vadina bombomis, o 
mažuosius lapiniais. Dalis iš-|žastys tikrai nėra žinomos, bet 
keltos masės ataušus virsta j dauguma spėja, kad to priežas- 

! dulkėmis ir kartu su lietumi 1 tis esąs vanduo. Vanduo žeme-

JOE SMILGIS

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

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

BRIDGEPORTE
Jau Parduoti

11 NAMŲ JAU VISAI YRA BAIGTŲ 
4 gyventojai jau gyvena, o kiti 
Atsikraustys sekamą savaitę

Beveik visi fialai jau yra
išrenduoti

draugais. Bet taiką reikėjo at- 
steigti.

Atvirai Bismarck’as negalėjo) 
palaikyti nei vienos nei kitos pu
sės. Vienok ne be reikalo jis 
buvo vienas žymiausių diploma
tų. Jis su dešine ranka paėmė 
tašą ir ištiesęs kairią ranką 
priėjo prie Slieber’o. Kanclerio 
žvilgsnis lyg sakyte sakė tai, 
ką 'norėjo išgirsti šnipas. Stie
bei* abiem rankom suspaudė 
Bismarck’o kairiąją. Tuo tarpu 
generolai pastebėjo, kad Bis-i 
marck’as ištiesė šnipui kairiąja 
ranką, 
dą, kad kancleris 
gerbia labiau, negu savo šnipą, si ugninė masė. Ugnikalniai

Tuo tarpu nemalonus inciden- esti daugiausia kųgio formos;
jų viršūnėje yra viena arba ke

iškilmingos.
Ir šiandien Stiebei* yra žino-! 

mas kaipo moderniškos šnipų 
organizacijos Įkūrėjas. Slapto-, 
sios policijos istorija yra tam-( 
priai surišta su jo vardu.

Sekant Jc-eph Goliombą, 
parašė K.

UGNIKALNIAI
I

Ugnikalniai, kaip pats pa-'
Iš to jie padarė išva- vadinimas rodo,' vadina tokius 

visgi juos kalnus, iš kurių kartais verčia-1

tas tapo likviduotas.
O prūsų armijos vis veržėsimos kiaurymės,' vadinamos kra-i 

pirmyn ir pirmyn, kol, ant ga-iterais. Ugnikalnių yra labai i 
L, prie Sedano galutinai su- mažų, kaip Monte Nuovo ugni- 
triuškino franeuzų pasipriešini- kalnis netoliese Neapolio, prie 

pat Vezuvijaus, vos 140 mt. au- 
Tačiau yra ir labai dide- 

Taip antai, Pietinės Ame-j 
yra

mą.
“Už dvylikos dienų mes busi- kščio. 

me Versalyj”, tarė Stiebei* Zer jių.
niekiui rugpiučio pabaigoj.! likos Kordiljieruose yra ugnį-1 
“Bourbonų palociuj mes apka- kalnis vadinamas Akonkaqua 7i 
runavosime Prūsijos karalių kilometrų aukščio.
Suvienytos Vokietijos imepra- Ugnikalniai žemės kamuolyje 
torium. Vyk ir priruošk Versalį išmėtyti gana taisyklingai, dau- 
tam įvykiui!” giausia jurų ir vandenynų pa-
Zernicki ir Kaltenbach tuoj kraičiuose. Didysis vandenynas 
išvyko atlikti savo misiją. Pa^(Pacifikas) apsuptas visa ug- 
kelyj savo šnipams jie davė i- 
sakymą: pribūti i Versalį.

Trys tūkstančiai vyrų ir mo
terų atvyko Į Bourbonų kara-i 
liško palociaus miestą. *

Dvyliktą dieną prie Versalio) 
pasirodė prūsų armija, kariu su' 
kuria buvo Bismarck’as ir kara-| 
liūs. Tūkstančiai žmonių šau
kė ura! Atrodė, kad franeuzai 
su džiaugsmu pasitinka savo 
nugalėtojus. Bet tikrenybėj 
šukavo ne franeuzai, bet Stie- 
ber’o šnipai.

Mieste Įvyko didžiausios iš-) 
kilmės. Tūkstančiai franeuzų 
prisidėjo prie procesijos. Dabar 
tikrai žinoma, kad tie franeuzai 
buvo Stiebcro pasamdyti. Jie 
buvo, taip sakant, savo rųšies 
aktoriai, kurie už tam tikrą at ’ 
lyginimą dalyvavo iškilmėse.

Visas Versalis buvo apsiaus-] 
tas šnipų tinklu. Kartą Stiebelį

“Ką veikė šįrit miesto bur
mistras (majoras) ?”

Zernicki išsitraukė iš portfe-i 
lio raportą ir pradėjo monoto
niškai skaityti:

Naujienų
pirmas

Piknikas
įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d
M. J. Kiras, Namų Statytojas

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

JUS 
Dr.

Vėliausi Ir geriausi įf 
Amerikos ir Europos t . e&j?
metodai yra vartoju-? 'jį ASgfi
mi gydymo Chronl-į W
Skų, Nervų, Krau- ySą,
jo. Odos, Inkstų, 
PusloB. Šlapintos! ir | ■sg** f į
visų Privatinių Lt- v 
gtj. Specialia gydy- 
mas dėl vyrų, ku- y 
rio kenčia nuo lyti- \ 
nio silpnumo. \
Dr. Ross .‘JO metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai iAgy- J/‘.‘>*’
dytų pacientų yra/ Jųp. / 
užtikrinimas. kad .. .
pacientai bus gydo- Specialistas 

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi iAmokėjimai. IA prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser- 
ganėiuni nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

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

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

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

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kamile 10 iki 6, Nedė
liotais 10 iki 1 vai. _ ' ". 2* 
bais, Seredoinia ir Subatomis valandos 
via prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

po piet. Pauedfl*

Cernausko Darže Jųs žinote, kad nėra geresnio invest- 
mento namo pirkėjui, kaip nusipirkimas M. 
J. Kiro pastatytų namų Bridg-eporte.

Dabar yni geriausia proga įsigyti sau 
modernišką, patogų ir puikų namą Bridge- 
porte—Chicagos lietuvių širdy.

Kaip ir paprastai, Naujie
rengia siurprizą, 

mykite pranešimus, kur 
plačiau paaiškinta apie 
niko programą.

nos

Norėdami pasinaudoti tomis geromis 
sąlygomis, nusipirkti tokį gerą namą ir už 
tokią žemą kainą, neatidėliokit laiko, pirkit 
kuogreičiausiai, nes patys matote, kad tie 
M. J. Kiro namai bus greit išparduoti. Del 
platesnių žinių kreipkitės tuojaus pas

i. 1 iras
3335 S. Halsted St

Phone Yards 6894
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(KORESPONDENCIJOS
vietą, pradėjo vakaro progra
mą, kviesdama sveečius šį-tą 
pakalbėt. Kalbėjo sekanti sve
čiai: J. Sagevičius, K. T.iut-

Cr-inrl IJururL Mieli ' likit dolerių, o p. D. Greičaitis j oras, M. Mačys, p-lė Starkiu-
111 dlIU IldpiUb, IHK Il. ak-. Vyrai a. niek(> neau. te, Valentis, Jaunasis Bukšnai- 

_  - llS»vp*VPSVS •

męs jaunimas; tik vienas kitas vis darosi labiau populiariška ir 
Lietuvos už- daugiau turi energijos prie dai

lės ir kultūros darbo.
—Korespondentas.

kiau darbuotis per daugelį de- 
sėtkų metų. Pasibaigus kal
bom. p-lė M. Bagužiutė sudai
navo porą dainą, M. Bagužiutė 
turi gana gražų balsų, taip kad 
klausykis buvo smagu. Kiek 
sutarti niau choras sudainavo 
da keletą dainų ir tuo progra
mas pasibaigė.

Reikia pažymėt, kad vakarė
lyje buvo beveik visas čion gi-

“inportuotas
klydo
Strumskiene
dailės darbuotoja ir

kaipo svečias. Ponia 
yra nenuilstanti 

kas kart pražuvęs
, kosiu, bat bilos kuopai nepri

choro 10 metu darbuotę ir kvie-

Brooklyn, N. Y
suka-

ir reik-

mes

Sol Ellis & Sons

TUBBY

Bet 
suęi- 
savo 
nors

fairly DETEST
HIM

tokių prisiminimų ir 
Būtent,

Operetes Choro 10 metų 
k tuvių vakarėlis.

Kas jiems darosi?

Cicero,
2454

vakarą iki S 
vai. po niet

OHZ CHESTER.THAT 
Pili, 'aiillie frater, 
IS CALLIMG ToMIGHT 
AMD 1

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

W KONTR AKTORIŲ S J

KOMBINACIJOS
BOILERIS IR

GASINIS VANDENS
ŠILDYTOJAS

primena desėtkus 
tuomet tenka rimtai 
atgal pagalvoti apie

tis ir K. Kriaučiūnas. Visi

, Tie triukšmai gali I 
Greičaičio privesti kuopą prie tokios padč- 
atmokėti ties, kad paskui ir pats Grei-'

Kadangi kainos už apšildymo reikmenis dabar yra žemiausiai ga- 
ratfiname jus 
icrkant 
no 10 iki 25

Taipjau galima 
jungti su šildytoju 
čiuje ar furnace. 
bai ekonomiškas 
dek gaso 
Pilnai su

$17.50

INC.

DVI DIDELĖS SANKROVOS

4606-08 W. 22nd St. 
III., Lawndale 
ar Cicero 130 

valandai

su- 
pe-
La- 
kai

su varto ji rfi o. 
pakojomis.

4556 So. Rockwell St.. Chicago, III. is

Mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo fikčerių 
menų už tiek pat žemas kainas.

APŠILDYMAS

2118-20-22 S. State St.
Chicago, III. Telefonai 
Visiems dept. Victory 2454

Mes būname atdari kiekvieną 
ir nedaliomis iki 1

SANKROVOS SU ŽALIAIS PRIEKIAIS

duosiu, kurią aš turiu dėl by- kalbėtojai pažymėjo Operetės 
linėjimosi su bolševikais”. choro 10 metų darbuotę ir kvie- Antra Naujienų Ekskursija

10

BUSINESS OF 
MOVIMG HAK1OS 

ABBA O

Tuos žodžius išgirdęs P. A. visus dalyvius da energiš- 
Aš aukosiu 501 

nuo kuopos 
nereikalausiu jų atgal”. Ir 
Kors savo žodį išlaikė ir nerei
kalauja, o Greičaitis pasirodė 
veidmainys. Kuomet naujai val

Jau pirmiau “Naujienose” bu
vo minėta, kad buvusis pirmi- Kors pasakė: 
ninkas D. Greičaitis su savo'dolerių ir niekada 
keliais pasekėjais sukelia kuo
lais susirinkimuose bereikalin
gas diskusijas, iš kurių dažnai 
kyla net vaidai. Atsilankiusi?- rciu,h«uj«i v«.- 
ji susirinkiman nariai tokiais dybai šiais metais perdavė tuš- 
vaidais pasipiktina ir daugiau) čia iždų, tai tuoj Greičaitis pa- 
nebenori net susirinkimų lanky-i si.skubi no priduoti viršminėlą
ti. štai jau penkis susirinki-! 74 dolerių bilų, 
mus šiais metais praleidom ir melagis! 
kiekvienam jų dėl Greičaičio ir 
jo pasekėjų kilo aštrių diskusi
jų. Mat, jie savo intrigomis 
suerzina narius taip, kad net 
sunku pirmininkui tvarką iš
laikyti.

Kad nesakytų, jog aš rašau 
netiesų, turiu pažymėti Greičai
čio kiekvieno mėnesio intrigas susirinkime, ir po žmones vai- 
atskirai. Sausio mėnesio susi- kščiodamas kalba, kad tai tokie 
rinkime kilo karštų ginčų dėl ir tokie asmenys netinka į val- 
netikusio raporto, kurį sekreto- dybą. Reiškia, tik ponas Grei-1 
rius išdavė. Nebuvo pažymė-Į čaitis tinkamas, o visi kiti ne. 
ta kam išmokėjo pirmininkas Dabartinis pirmininkas T. 
I). Greičaitis tuos 365 dolerius,: Aleksynas deda visas pastangas,; 
besibylinėdamas su bolševikais., kad kokiu nors budu išvengti tų

Vasario susirinkime vėl bai- triukšmų; šaukia privatiškus 
siausias triukšmas kilo, kuomet susirinkimėlius ir leidžia išdis- 
Greičaitis pridavė nęvisai le- kusuoti, kad tik mėnesiniame 
gališką bilų, reikalaudamas, Į susirinkime butų ramiau, 
kad kuopa atmokėtų 74, kaip tik ateina mėnesinis 
dolerius už sugaitšą laiką laike'rinkimas, tai Greičaitis su 
bylinėjimosi su bolševikais. Ko- pasekėjais vis randa ką 
vo mėnesio susirinkime taipgi naujo, dėl ko sukelia didžiausj 
nemažesnė lemia buvo pakelta,, triukšmą, 
kuomet Pašluosta, 
kolega, pareikalavo 
175 centus už prirašymą 7 jau- čaitis su savo pasekėjais gai 
nuolių, kuomet jis buvo organi- sis.—S. Naudžius, 
zatorium keli metai atgal.

Balandžio mėnesio susirinki
me vėl diskusijos ir barniai tarpi 
narių kilo, kuomet Greičaitis ir 
kiti jo fašistuojantys sekėjai 
norėjo neteisingu budu išgauti 
pinigus iš kuopos dėl nukentė 
jusios šiaurės Lietuvos. Ir 
kuomet virš minėti dalykai bu
vo jau “Naujienose” aprašyti, 
tai gegužės mėnesio susirinkime 
Greičaitis pakėlė triukšmų 
prieš S. Naudžių, kam jis to
kias korespondencija rašus, ir 
pareikalavo, kad S. Naudžius 
butų išmestas iš veikiančiosios; 
komisijos. Priegtam da Grei
čaitis Naudžių viešai susirin
kime išvadino melagium ir šmei- tuvių vakarėlyje, 
žiku.

Man

Lietuvon
iai tau ir no- 

Galėčiau ir daugiau 
io veidmainybių prirodyti, bet 

ir to.
vienas narys bando 
ramiam veikimui pa-1 
tai da pusė bėdos. Bet 

susiorganizavęs

pakaks
Kada 

kuopos 
kenkti, 
D. Greičaitis, 
būrį savo fašistuojančių kole
gų kelia suirutę kiekviename

Kuomet žmogus įsitempęs į 
gyvenimą, tai nelabai kadh be-j 
turi laiko pažvelgti atgal į pra
eitį, o vis tankiausia tenka gal-! 
vot apie ateitį. Bet ve kūrybos! 
darbai tau 
metų, ir 
atsigrįžus 
praeitį.

Vienam
man teko dalyvaut. 
Operetės Choro 10 melų sukak- 

kuris įvyko 
gegužės 15 d., į šį vakarėlį bu-

gaila, kad I). Gnaičaitis vo sukviesti Operetės Choro na- 
tokj silpną protą, kad riai ir simpatizatoriai. Atsilan- ■ 

nepermato net šavo padarytu kO apie 50 asmenų ir visi kuo-.' 
klaidų, ir man jas prisieina per geriausiu upu linksminosi, dai- 
spaudą aiškinti. Kuomet žmo
gus kitą vadina melagium, tai 
pirma reikia ištirti, ar jis pat-

Pernai, kuomet bolševikai su
naikino kuopos iždų besitampy
dami po teismus, ir kuomet rei
kalinga buvo pasiųsti j Seimą 
bent keletą atstovų, tai susirin
kom pas patį ponų Greičaitį į 
namus būrelis veikėjų ir tarė
mės, kas daryti. Kuopoj pini
gų nėra, o atstovai reikia siųs
ti. Ir nusprendę susirinkusieji 
paukoti po kiek kas išgali. Rei
kia pasakyti, kad tie nariai, ku
rie buvo sUsirinkę pas poną 
Greičaitį, sumetė kas penkinę, 
kas dešimtinę, kiti po penkio-

navo ir šoko. Fo tam p-ni 
Strumskienė, kaipo vakaro ren
gėja ir tvarkytoja, pakvietė 
svečius prie stalų ir paragino 
prie užkandžių ir gėrimų. Už
kandus kąsnį kitą, tuojausi 
choro nariai pradėjo dainuoti 
savo mylimas dainas, kas tei
kė vakarėliui daug smagumo. 
Po tūlam laikui p-ni Strums
kienė. užėmus tostmeikerio

UHATS VJROMG,
COOSIW PATRlClA

\Y0U LOOK V<IMDA

GERIAUSIOS RŪŠIES

Plumbingo ir Apšildymo 
Reikmenys 

už 
Sensacingai Žemas Kainas

Galime parūpinti plumberius su laisniais įdėjimui plumbingo 
fikčerių ir plumbingo sistemų pirktų iš mus.

Visas materiolas ir darbas yra užtikrinamas musų garanti
jos: ‘‘Patenkinimas, ar pinigai grąžinami”.

Carolyn maudyklos kambario įrengimas
Maudykla gali būti parūpinta 4, 4-Ya ir 5 pėdų ilgio, 26 ar 30 

colių pločio per viršutinę briauną. Lietos geležies porcelianu ena- 
meliuota viduje, maliavota iš lauko, turi nikeliuotą kombinaciją 
kranų ir nuovadų. KLOSETO KOMBINACIJA veikia beveik be 
garso, greitai nuplauna. BALTO BLIZGANČIO PORCELIANO 
TANKAS IR PUODAS su beržo, mahogany ar golden ąžuolo sė
dyne ir dangčiu. 17x19 colių. PRAUSYKLA padaryta iš porcelia
nu enameliuotos geležies ir plačia briau
na prieky. įrengta pilnai su visomis nike
linėmis nuovadomis. “CAROLYN” MAU
DYKLOS KAMBARIO PILNAS ĮRENGI
MAS, kaip aprašytas ........................................
MAUDYNĖ PILNAI ĮRENGTA 

kaip aprašyta ..............................
KLOSETO KOMBINACIJA PILNA 

kaip aprašyta ..............................
PRAUSYKLA PILNAI ĮRENGTA 

kaip aprašyta ...............................

*53.50
$24.00 
$16.00 
$13.50

Klosetų Sėdynės
, Golden ąžuolo ar beržo mahogany, i 

tais zovieskais. Tinka visiems klosetų 
puodams ........................................... .......... .
BALTOS CELULOIDU BAIGTOS 
SĖDYNĖS

KOMBINACIJOS MUILO 
PADĖLIO

Nikeliuotas 
no indu 
muilui ........

KRANAS 

su porcelia-

$4.05

su nikeliuo-

$2.25
$4.50

limos, negu kuriuo nors kitu metu laiku,
K>tx«£rxixvi<i<>ti šiuo sutuupitnu, kviij galima 
karšto vandens ai- garo šildytuvus jūsų namui.
nuoš, galima dabar sutaupinti. Be to jus turėsite parankamą grei
to pristatymo ir gero šilumos suvedimo.

Mes turime pilną inžinierystčs departamentą ir mes mielai 
apsvarstysime su jumis visus justi apšildymo klausimus patogiu 
jums laiku. Musų inžinieriai mielai atsilankys pas jus bile laiku, 
dieną ar vakare.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI ant užsakymo virš $25. DYKAI PRI- 
>STATOME bile vieton iki už 30 mylių nuo musų sankrovų.

Helping Hands

HE COMES AM YoU GET 
FEO UP OM HlM AM 

VJAMT'IMTo (G0,dUST 
SNEELE. AK)' l'LL 

nx IT FOR. Tbu

ALL RIGBT
CHEETEU

1

c-—J

IMK

Laivu Lituania j

Birželio 18,1929 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuo jaus kreipkitės i Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareiną permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumu.c
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Haisted St Chicago, III

Vilniaus Albumas
Tai yra

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

Tai yra knyga

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

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Haisted St Chicago, III

60^,
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Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'PAI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikių pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Luųis, U. S. A.

Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments fęr health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIN 

CHEESE COMPANY

MOKYKLOS NMRSM. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltssnls mo
kyklos merginoms apie aamo* 
nin< higieną, patyrusi distrik- 
to nunU pasakd:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. NormaHs manio* 
Itinimas ir dieta turi būt var* 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
viena vakar*. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti netu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turlti 
bateli namie.

LISTERINE
THROAT 
TABLETS

tiMddc by 
l.smhert PbanoTal Q»., Seka Iamms, U. S. A.

_
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matyt, dėl to, kad partijos cent
ras pabūgo, jogei rezultate ne
pasisekusios gegužinės “revoliu
cijos” delegatai gali sukelti di
delį kačių koncertą partijos ly
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$8.00
$7.00
$8.00

3c
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$7.00
3.50
1.75
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sekniadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

KALTININKAI SURASTI?

Studentas Vosylius, apie kurio suėmimą Sąryšyje 
su pasikėsinimu prieš Voldemaro gyvybę buvo neperse
niai pranešta, tapo Kaune sušaudytas. Telegrama sako, 
kad jisai prisipažinęs ir išdavęs kai kuriuos sąmokslo 
dalyvius, jų tarpe studentą Gudelį, kuris esąs vyriau
sias kaltininkas.

Kas tie studentai, kuriai politinei partijai jie pri
klauso ir koks buvo jų tikslas žudyti ministerį pirmi
ninką, kolkas dar nežinia. Tiesą pasakius, dar nežinia 
ir ar tikrai yra kaltas tas studentas, kuris tapo sušau-

Jeigu, nesugautas prasikaltimo vietoje, jisai prisi
pažino, tai, matyt, policija, kvosdama jį, kankino. O 
kankinamas žmogus dažnai prisipažįsta ir prie nebūtų 
nusidėjimų. Lietuvos teismuose, ypač politinėse bylose, 
dažnai atsitinka, kad kaltinamasis užsigina savo paro
dymų, duotų kalėjime, ir pareiškia, kad tie parodymai 
buvę išgauti iš jo mušimais, spardymais ir kitokiais 
prievartos budais.

Krikščionims valdant Lietuvą, buvo net tokių atsi
tikimų, kad žvalgybos kankinami kaliniai išeidavo iš 
proto. Gi prie tautininkų diktatūros žvalgyba nepasida
rė žmoniškesnė.

Jeigu Vosylius tikrai yra kaltas ir prisipažino bei 
išdavė savo draugus savo noru, tai kam jisai po pasikė
sinimo bėgo pasislėpti? i

SUŠAUDYMAI MASKVOJE

Maskvos Ge-Pe-U (politinės žvalgybos) atstovas 
Jagoda paskelbė, kad sušaudyta trys aukšti valdininkai: 
transporto departamento planavimo skyriaus direkto
rius Von Mekk, transporto departamento centralinio! 
komiteto narys Veličko ir Leningrado kalnų institute; 

.profesorius Palčinski.
Jie nusikaltę darydami sabotažą ir netvarką gele

žinkelių transporte ir aukso bei platinos pramonėje. 
Niekur kitur pasaulyje už šitokius nusidėjimus mirtim 
nebaudžia. Jeigu tarnautojas nesąžiningai atlieka save 
darbą, tai pakanka jį atstatyt iš vietos arba gal dar nu
bausti pinigiška pabauda už padarytus nuostolius. Bet 
kad atimti žmogui gyvybę už "sabotažą”, tai atrodo 
keista.

Sovietų valdžia šaudo inžinierius ir kitokius ekono
minio darbo specialistus dėl to, kad ji bijo jų, kaip vil
kas ugnies. Be specialistų ji negali apsieiti, bet ji neturi 
savo ištikimų žmonių, kurie sugebėtų valstybės pramo
nes vesti, geležinkelius tvarkyti ir t. t. Todėl ji yra pri
versta samdyti specialistus nebolševikus. O kadangi pati 
valdžia nieko neišmano apie tų specialistų darbą, tai jai 
nuolatos vaidinasi, kad jie gal būt daro kokius praga
riškus planus, kurie pražudys visą “leninizmą”. Iš šitos 
valdžios baimės ir kyla tos žiaurios bausmės prieš inži
nierius.

Bet juokinga yra bailių logika. Jeigu jie mano, kad 
trejetas transporto ir pramonės įstaigų tarnautojų gali 
sugriaut ekonominę sovietų tvarką, tai kuo ta tvarka 
laikosi? Tur būt ji stovi, kaip ant vištos kojos.

TAI BENT SIJOJA

Neseniai įvykusioje Rusijos komunistų partijos kon
ferencijoje buvo oficialiai paskelbta, kad per pastaruo
sius dvejus metus tapo iš partijos pašalinta 400,000 na
rių.

Šitie keturi šimtai tūkstančių žmonių tai, žinoma, 
daugumoje “trockistai” ir “dešinieji nukrypėliai”. Me
tant iš partijos kiekvieną narį, kuris “nukrypsta” nuo 
centro nustatytos linijos, yra nesunku ją valdyti. Bet 
nuostabu, kad, nežiūrint tokio didelio sijojimo, bolševi
kų partijoje dar vis nepasibaigia frakcijų kova.

Stalinas turi galios sijoti, bet jisai nepajėgia visiš
kai nuslopinti partijos narių mintis.

PAVOJUS LIAUDININKAMS 
IR KRIKDEMAMS

“Juk ką šiandien valstiečių 
liaudininkų sąjunga, skaitlin
giausia Lietuvoje partija, ga
li žinoti, kad ryt ar poryt 
gali tas pats ir su ja būt pa
daryta, kaip su socialdemo
kratais. Jau kai kurioms 
krikščioniškomsioms parti
joms vyriausybė grasino pa
našiais ‘siupryzais’. ” 
Kųrespondentas sako, kad jei

gu kurie atskiri socialdemoftra-
“Keleivio” korespondentas ra

šo iš Lietuvos, kad socialdemo
kratų partijos uždarymas (ar- tų žmonės planavo ginkluotus 
ba “veikimo sustabdymas”, kaip sukilimus, tai jie kalti, bet par- 
sako Kauno oficiozas) labai su- tija tokio nusistatymo neturėjo, 
judino ne tik darbininkus, bet Pati valdžia savo teroru rengia 

Lietuvos visuomenę. dirvą atskirų žmonių išsišoki
mams.

ir visą
Nes —
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Smakai
rase, kad 

“techniš- 
kad jisai

Pasakojimai apie smakus. — 
Keistas sutvėrimas. — Komo
do salos monitorai. — Baimė 
turi dideles akis. —Monitoro 
apetitas. —“Blogos akys”. — 
Ypatingi driežai. — Kaip “at
sirado” smakai. —Smakų nai 

\ kintojai.—Pasakos.

išdavos duoda man pro- 
padaryti šitą žinksni. Tie- 
darbininkų klases kova 

valdžios reikalauja aukų.
šios Gegužės Pirmosios

draugų ir jie daug 
negu aš,- kritikavo 
kursą, vedantį be-
Bet jie susitraukę

Kas nėra girdėjęs pasakų apie 
senovės smakus, kurie drasky
davo žmones? Lietuvoj vaikai 
išplėtę akis ir baimės apimti 
klausydavo senų žmonių pasa
kojimus apie tuos baisius su
tvėrimus, kurie turėdavo keletą 
galvų ir ugnimi spiaudydavo.

Iš tiesų, tai baisus sutvėrimai, 
kurie ir drąsiausiam žmogui ga
li baimės įvaryti. Pakanka pa
žiūrėti į senovės paveikslus, kur 
vaizduojama smakai, kad šiur
pis nukrėstų.

Bisunas xpaprastai turi milži
niško driežo pavidalą. Jis vi
suomet išsižiojęs, 
eina durnai ir r;

Tai pasakiškas smakas, 
rio niekas nėra matęs.

Kokiu budu -tad atsirado 
pasakojimai apie smakus? 
kada nors buvo pasaulyj tų bai
sūnų ?

Prieš porą metų į New Yor- 
ko zoologini daržą tapo atvežti 
iš Malajų salyno neįmanomai

“puotos” jis paprastai keletą 
dienų pasninkauja.

Kai Roy C. Andrews ekspedi
cija nuvyko į Gobi dykumyną 
ieškoti dinosauro kaulų, tai jai 
iš vietos kiniečių teko girdėti 
daug pasakojimų apie smakus. 
Kai kurie jų tikėjo, jog sma
kai dar nepranyko, o tik pasi
slėpė.Kiniečių vėliavos net ir 
dabar yra puošiamos smakų at
vaizdais.

Mokslininkai, kurie laikosi tos 
nuomonės, jog niekuomet jokių 
smakų nebuvo, sako, kad tas 
baisūnas tapo sugalvotas. Su
galvotas tam, kad butų kuo 
žmones baidyti. Gilioj senovėj 
smakas reprezentavo lietaus ar 
vandens dievą. Visose mitolo- 

' gijose graikų, egiptėnų ir net 
Imaya indėnų — lietaus dievas 
buvo panašus į smaką. Perkū
nas buvo baisūno staugimas, o 
žaibavimas—to baisūno liepsno
tas liežuvis. Kartais baisūnas 
“nurydavo” saulę, kurią išgel- 

o iš jo nasrų i būdavo tik dvasiškių maldos ir 
. Tokiu tai bu- 

Į du buvo aiškinama saulės už
temimas.

Smakas visuomet pasižymėda
vo “blogomis akimis”. Nuo vie
no jo žvilgsnio žmogus suak- 
menėdavo. Tačiau kartais pa
sitaikydavo ir gerų smakų, ku
rie saugodavo žmonių turtus. 
Jaunoji gentkartė įstaigų globė-

audona liepsna. į žmonių atnašos. 
ts smakas, ku-'du buvo aiškiu

tie
Ar

.Atėjusieji iš Berlyno laikraš
čiai rodo, kad po “didvyriškų” 
gegužinių riaušių, kurias komu
nistai surengė Berlyno prie
miesčiuose, kilo Vokietijos ko
munistuose baiši suirutė. Jau 
buvo telegrafu pranešta apie 
komunistų vadų išstojimus iš 
partijos ir viešus protestus prieš 
provokatorišką, partijos taktiką. 
Tos žinios pasitvirtina, išimant 
kai kuriuos detalius, ir be to 
pasirodo, kad buvo da ir dau
ginus panašių atsitikimų, negu 
minėjo telegramos.

“Naujienos”" jau minėjo apie 
komunistų organo “Rote Faline” 
redaktoriaus, Koehler’io, rezig- 
navinhą, dėl kurio nevv-yorkiš- 
kis “Daily Worker
tas asmuo buvęs tik 
kas” darbininkas ir 
pasitraukęs ne dėl gegužinių 
įvykių, bet dėl kitokių priežas
čių. O kaip yra ištiesų?

Fritz Koehler buvo vyriausias 
Berlyno skyriaus redaktorius 
pYie “Rote Fahne” ir jo rezig
nacijos laiškas aiškiai pasako, 
kad jisai pasitraukė iš komu
nistų partijos, pasipiktinęs pa
starosios provokacija, surengta 
per gegužines demonstracijas. 
Laiškas prasideda šitaip:

“Šiuomi aš pareiškiu savo 
pasitraukimą iš Vokietijos 
Komunistų Partijos. Pasibai
sėtinos šių metų Gegužės Die
nos 
gos 
sa, 
dėl 
Bet
lavonai buvo bereikalingi.” 
Toliau Koehler savo laiške iš

dėsto, kokią pragaištį neša dar
bininkų klasei komunistai, ar
dydami darbininkų judėjimą, ir 
sako:

“Priklausius partijai dau- 
giaus kaip vienuolika su puse 
metų, niekas nemeta jos į ša
lį, kaip seną švarką. Pastaro
mis dienomis aš kalbėjausi su 
daugeliu 
aštriau, 
partijos 
dugnėn.
tyli ir laukia. Ko jie laukia 
ir ko jie tikisi sulaukti, kuo
met tuo tarpu eina darbinin
kų klasės draskymas?”
Buvo telegramose minėta taip 

pat apie kilų dviejų komunistų 
redaktorių protestą vprieš be
protiškas komunistų riaušes, ši
tą žinią Berlyno spauda irgi pa
tvirtina. Redaktoriai Karo ir 
Rabold priklauso vakarinio ko
munistų organo “Welt am 
Abend” (o ne “Rote Fahne”, 
kaip buvo pirmiaus pranešta) 
štabui, ir juodu atsisakė klau
syti partijos centro, kuris jiem 
liepė dėti i laikraštį kurstan
čius straipsnius, pareikšdami, 
kad juodu neims įsakymų nei 
iš Maskvos, nei iš vietinio kom
partijos centro.

VALYMAS” IR BĖGIMAS
KOMUNISTŲ PARTIJOS

Iš

Erfurto, Vokietijoje, miesto 
tarybos pirmininkas perskaitė 
komunistų frakcijos pranešimą, 
kad iš partijos yra prašalinta 
miesto tarybos narys, p-ia Fis- 
cher. Tuoj po to atsistojo kiti 
penki komunistų frakcijos na
riai ir pareiškė, kad jie solida
rizuojasi su išmestąja Fischer 
ir taip pat pasitraukia iš ko
munistų partijos.

Komunistų frakcija miesto 
taryboje susidėjo iš 11 žmonių. 
Dabar joje beliko 5.

ATIDĖJO SUVAŽIAVIMĄ

Vokietijos komunistų partija 
buvo paskyrusi savo šių metų 
suvažiavimui laiką nuo gegužės 
i) iki 10. t>et pirma, negu suva
žiavimas įvyko, centro koinite* 
tas nutarė jį atidėti neapribo
tam laikui.

Suvažiavimas tapo atidėtas,

šiurpus gyvūnai, kurie vadinasi jas ir palydoves (chaperones) 
yra dar ir šiandien tebevadina sma- 
pa- 
lie-i

monitorais. Monitoras 
’pusdevintos pėdos ilgio. Jis 
prastai iškiša savo raudoną

kais.

[Atlantic and Pacific Photo]

Brooklyn, N. Y. — Edward Payson Weston, pagarsėjęs ke
liauninkas. Per savo gyvenimą jis padare apie 1.000 kelionių. 
Keliaudavo jis daugiausia pėsčias. Weston mirė geg. 13 d., tu
rėdamas 90 metų amžiaus.

yra ideališkas smakų naikinto
jas. Jis užmušė medūzą, kuri 
vienu savo žvilgsniu nuvarydavo 
žmogų į aną pasaulį. Vėliau jis 
atsidūrė tolimoj šalyj, kur ra
do prie uolos pririšta gražuolę 
Andromedą. Juros smakas jau 
buvo besirengiąs ją sudraskyti. 
Perseus vienu užsimojimu nu
kirto smakui galvą. Tuo budu 
Andromeda tapo išgelbėta.

O štai kitas graikų 
g iškas karžygy s> 
Krito (Crete) karalius

mą, ukrainiečių kalbos mokini
mas! ir ukrainiečiams “vadova
vimą” teks vėliaus kalbėti.

Dabar svarbu tiktai tas, kad 
Voldemaro gizeliai šitos labai 
gražios idėjos ir ateičiai daug 
žadančio darbo nesuterštų.

“Naujienos”, kaipo rimčiau
sias demokratijos organas, pri
valo imtis Lietuvių-Ukrainiečių- 

į Draugijos Amerikoj įkūrimo ir
mitolo-!organizavifno darbo. “Naujienų” 

tai Theseus., redaktoriaus, gerb. P. Grigaičio, 
Minos pakvietimo

kas melai išreikalaudavo iš At- šalininkai paklausys, nes jisai
ėnų septynis jaunuolius ir sep
tynias mergaites. Tos aukos

visi demokratijos

ir “Naujienos” niekad prieš de
mokratijos idėją nėra nusidėjęs.

buvo reikalingos baisūnui Mi- Kiti musų laikraščiai praeityje 
notaurai. Adriadne, karaliaus perdaug svyravo tai vienon, tai 
duktė, įsimylėjo į Theseusą. ir kiton pusėn ir nūn visuomenėje 
padavė jam siūlų kamuolį, kad neteko pasitikėjimo.
jis galėtų surasti kelią iš labi 
rinto, 
nas.
sens
siūlą.

Laikui bėgant smako sąvokaJ’uma

Lietuvių-Ukrainiečių susipa- 
gyveno baisu- žinimui pritariąs

Minotaura jaunuolis The- . , , .., . r. . . , Antanas K. Rutkauskas, M. D.nugalabijo ir sekdamas1 
jis išėjo iš labirinto, ži-j-------------------------------- --------
jis laimėjo ir karaliaus

kuriame

žuvį, kuris primena liepsną. La-: laipsniškai kitėjo. Smakas pra- dukterį.
bai galima, kad 
nėms 
niško 
dabar 

Kai
mai apie

senovėj žmo- 
teko susidurti su malži- 
didumo monitorais, kurie 
jau yra pranykę.
kurie mano, kad padavi- 

smakus pareina nuo

Apie Šv. Jurgio, Anglijęs pat
sų smaku visi žino, 

čia plačiau 
l-e tą padavimą rašyti.
Baigiant reikia pažymėti, kad 

veiksluose smakas paprastai tu- beveik kiekvienos tautos pasako

dėjo priimti tam tikrą formą 
įgavo savotišką anatomiją. Asi-|rono, kovą 
riečių lentelėse smakas buvo Tad nėra reikalo 
vaizduojamas kaipo liūtas su <’P 
•erelio galva. Kitų tautų pa-

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

tų laikų, kada žemėj tebegyveno rodavo sparnus. se užtinkame smaką. Ypač daug
Daugumoj atsitikimų smakai pasakų apie smaką turi vokie- 

priminė milžiniškus driežus, čiai, anglai ir skandinavai, 
kurie galėjo lėkti, čia bus įdo- —K. A.
mu pastebėti, 
Komodo salos, 
dar ir šiandien 
kurie turi ką 
sparnus. Tiesa, lėkti jie negali.I 
Bet nėra abejonės, kad senovėj 
buvo ir lakiojančių driežų. Ta
čiau sunku prileisti, kad pir
mieji žmonės butų juos kada 
matę. O nematė jų dėl tos pa-[ 
prastos priežasties, kad visokie 
brontosaurai, dinosaurai eir kiti j 
baisūnai jau buvo išnykę nuo 
žemės paviršiaus, kada atsirado 
pirmas žmogus.

Vadinasi, tokio sutvėrimo 
kaip smakas, pasauly niekuomet'lietuviai, patyrimo daug kartų 
nebuvo. Bet iš senovės pamokinti, vieno profesoriausi: 
kai kuriose vietose gale-' Biržiškos pavarde nebusime už-;
jo užsilikti baisus sutveri- žavėti.
mai, kuriuos laukiniai žmonės savais karininkais ir sugebėtų 
apdovanojo smako savybėmis; iššaukti ukrainiečius prieš len-i 
tokiomis savybėmis, 
sutvėrimai neturėjo.
baisūnai pršnyko.
pranyko apie juos atsiminimai. 
Atsirado įvairių-įvairiausių le
gendų, mitų. Atsirado ir sma
kų. Žinoma, ne tikrumoj, o tik 
žmonių vaidentuvėj.

Na, o su smakų atsiradimu tai mes negalime į diktatoriaus 
atsirado ir karžygių, kurie tuos kilpas įsipainioti, 
smakus naikino. Buda, Jupite-! Lietuvių-Ukrainiečių 
ris, Perseus, llerkulesas, 
Jurgis, — vis tai drąsus karžy- rikoje, o ne Kaune.
giai, kurie išgelbėjo žmones nuo Apie referatus, brošiūras ir 

musų inteligento (it senovės■ 
jaunuolis, bajorų) į ukrainiečius išvirti-!

dar
pir-

jog
ku-

kad netoli nuo| 
Rytų Indijoj, 
randama driežų, 
tai panašaus į

jo pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................. 98c

Žolęi plaunama 
trini peiliais 14 
Pjaunant galandas 
už ............... ..........

mašina
colių.

Tik
5.98

dinosaurai ir brontosaurai., Spė
jama, kad izoliuotose vietose tų 
milžiniškų sutvėrimų buvo 
ir tuo laiku, kada atsirado 
mieji žmonės.

Dr. W. Reid Blair sako, 
dabartiniu laiku monitorai,
rie savo išvaizda labai primena 
smakus, užtinkama tik Komodo 
saliukėj. Iki 1912 m. pasaulis 
nieko apie juos nežinojo. Ga
lima tad prileisti, jog s-enovęj 
kai kuriose vietose buvo ir di
desnių tos rųšies sutvėrimų, 
kurie įvare tamsiems ir prieta
ringiems žmonėms didžiausią 
baimę. O baimė, kaip yra sa
koma, turi dideles akis. Todėl 
pasakodami apie matytus bai
sumus, žmonės persūdė. Tie pa
sakojimai ėjo iš lupų i lupas ir 
vis su didesniais pagražinimais. 
Tokiu budu ir gimė smako są
voka.

Ne\v Yorko zoologiniame dar
že randasi du monitorai. Kiek
vienas jų sveria apie šimtą sva
rų. Jie pasižymi tvirtais nas
rais ir aštriais dantimis. Ant 
jų kūnų yra daugybė randų, ku
rie liudija, jog jiems teko ne 
kartą vesti žut-butinę kovą. Ma
žai beatsirastų žmonių, kurie 
drįstų kibti į monitorą.

Monitorai maitinasi paukš
čiais ir mažais gyvūnais. Savo 
galingais dantimis kaulus jie 
kramto tarsi ridikus. Pasižy
mi jie ir geru “apetitu”. Vie
nas monitoras gali susyk su
ėsti keturias vistas. Po tokiosI Perseus, graikų

Skaitytojų Balsai
Naujas garbingas 

darbas
Lietuvių-Ukrainiečių Draugi

jos reikalu kiekvienas lietuvis 
ir lietuvė privarto domėtis. Va
dovų sumanymus, be apsvars
tymų, negalima liaudžiai, it 
naštą, primesti. Mes, Amerikos į

Jeigu Voldemaras su;

nuze-Taipgi ant visko 
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4114 SO. ROCKWELL STREET 

€*hicago, III.
Telefonas Lafayettc 4689

Vėliau tie
Vienok ne

kus sukilti, pačios Lietuvos liau
dis neseks paskui Voldemarą. 
O musų klaidinimu diktatorelis 
tikisi nuo savęs musų rhintis 
nukreipti ir dar vienus metus 
paministeriauti—tai viskas.

Jeigu Voldemaras ir leido to-į 
kiai draugijai Kaune įsikurti,!

1

Temylite
1) APDRĄUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagoi dalyse.

K MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Draugi-;
Sv. jos Centras privalo būti Ame !

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

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, priucipalas

■ .iašte'jML
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UNIVERSAL’S
CHATTER COLUMN

Tarp Chicagos 
Lietuvių

apie S. L. A. kuopas ir veikėjus 
klerikalų leidžiamai knygai.

K. J. Semaška, 
SLA. 0-to Apskr. Sekret.

A Column by, for, and of the members of the 
Universal Lodge S. L. A. No. 344.

We taste it vvith delight 
Būt when it’s gone we won- 

der
Whateyer made us bite.

Greetings Everybody.
First, before we go on, we 

want to say to all our readers 
that this Column wiil be publish- 
ed every Saturday, thru the 
courtesy of the Lithuanian 
Daily News.

The eurtain rises on the 
month of May and we find two 
very important sočiai events 
which take place.

We run our finger down the 
calendar and find May 6th 
standing out very large and 
clear. On this day‘th3 cat was 
let out of the bag and we find 
that our very charming secret- 
ary Miss Pearl V — has become 
engaged to Mr. Michael M—. 
We hope that when your name 
becom’es “Mrs.”, Pearl, that 
you will štili be associated with 
the Universal Lodge and also in- 
clude “Mr.”

Here’s vvishing you luck, hap- thiuy 
piness and many < ’ 
bless you i n your old age. Į •

Wedding bells will ring on ber šit down and write
June 5th, everybody. I liat s the WOrds, it will only take a few 
----- ------.... -------------- minutes. Bring or send it to

Thomas at the. Universal 
State Bank. It is your pri- 
velege to write anything. Don’t 
forget that later on we are go
ing to hold a contest for the 
best 
and 
a prize. Let’s go, F. K., J. R., 
M. L., J. K., A. N., T. G., write 
something All of you say plen- 
ty now put it on paper.

This Sunday, May 26, vve play 
VVashington

The time is

S.L.A. 6-to apskričio 
rezoliucija

Laiškai Naujienų 
Ofise

Pirkite Sau Namu ReikmenisM

ANKETOS REIKALE.

Think a little before you bite 
that ounion, Otto. Paulina may 
prove too strong for you.

A guy I hate
Is Tony Bunis

H e alvvays bellows
Who*s doin’ this.

By I. Snapback
Rubberband Salseman.

/ I

Ode to A. Norway

Kosės* are red
Violets are bluer

If I were you
J’d fall i n a sewer.

By I. Pullem Out.

Come on members show some 
spirit. We vvill appreciate any- 

j you send in. Sūrely you 
children to heard something* funny or in- 

Iteresting about another mem- 
a few

date when all the trouble starts.
We now run our fingers fu r- j 

ther down the calendar and find 
May llth. On that day a very 
elaborate wedding toook place 
at the God of Providence 
Church. We found Miss Vanda 
Miscevicz, inostly known aš 
“Van”, a very charming brides- 
maid for her sisbėr’s vvedding.

Miss Vanda Miscevicz with 
her happy disposition has won 
the hearts of all the members 
of the Lodge, thereby, making 
her a very popular member.

contribution each vveek, 
the vvinner is to recieve

the Marvels at 
Park at 4:00.
(Įuite late būt it was the best'

Kadangi S. L. A. yra 
organizacija, kurių musų

laisva 
kleri

kalai puolė, šmeižė ir stengėsi 
suardyti nuo pat jos įsikūrimo; 

Kadangi dabar klerikalai, pri
sidengę 'bešališkumu, siuntinė
ja anketas ir renka .informaci
jas apie įvairias draugijas ir 
sykiu apie S. L. A., norėdami 
tuo budu padaryt labiau pel
ningą savo knygų apie Ameri
kos lietuvius, nes tikisi galė
siu pritraukti daugiau pirkikų 
ir labiau praplėsti savo propa
gandų net ii r .tarpe laisvų žmo
nių, apie kurių organizacijas 
bus įdėta žinių klerikalų lei
džiamoj knygoj;

Toilel 6-to Apskričio delega
tai savo suvažiavime 1020 m. 
gegužes 19 d., 4i>23 So. VVood
R. , Chicago, 111., reikalauja, kad
S. L. A. Pildomoji Taryba be 
atidėliojimo atšauktų savo ta
rimų duoti istorinę medžiagų

Ascilla, .1.
Adašiunus, S.
Austis, J.
Bružas, M.
Esiunėlis, B.
Gerulini, J.
Greitjurgis, V. 2 
Kavaliauskas, J. 
Krigelis, J.
Kildamas, Wm. 2 
Kirka, P.
Klovas, 1).
Kon tautas, K.
K. J. M. K. K.
Kučinskas, A.
Kershulis, J.
Kyrnyczuk, M.
Kilimam G.
Lauredis, S. 2.
L ipčius, S.
Pilka, S.
Pulsis, M.
Puceta, .1.
Petkus, A.
Paulekaitė-Gumauskicne,

ORamonovich, M.
Simokailis, B.
Wi n skony, Z.
Wasilius,
Zmuidzina, St. l)r.

K.

Peoples Furniiure Co. Krautuvėse
Čia rasite didžiausį pasirinkimą. Čia prekes yra pilnai atsakančios, čia kainos žemesnes. 
Ir prie to viso, čia, dabar turėsite progos dalyvauti Konteste, kam esame paskyrę $2000.00 
vertės prekių dėl Tamstų, kad su pirkiniu vieno dolerio ar daugiaus gali pasitaikinti laimė
ti $300.00 vertės prizų.—Kodel-gi nepasinaudoti šia proga? Ateikite ir pasiteiraukite!

SEKLYČIOMS SETAIT
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS seklyčioms setų įvairiausias 
pasirinkimas užžingeidauja kiekvieną. Turėdami nuosavą dirbtuvę, 
užlaikydami goriausius rakandų dirbėjus, turime proga savo pirkė
jams teikti tvirtai padarytus, dailiausios ir puikiausios mados setus 
už daug žemesnes kainas negu kiti. Nepirkite seto niekur kitur, pa
kol nepamatysite ir nepalyginsite kiek daug galite sutaupyti pirkda
mi pas mus.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
2- jų šmotų setai, apdengti su augštos rųšies Jacųuard, fiA
pasirinkimas skirtingų spalvų ir piešimų, po ..................
3- jų šmotų setai, apdengti su vėliausios mados ir spalvos labai aug
štos rūšies Mocųuette. Visas webbed konstrukcijos. C1 1 A A A 
Kaina tik ..................................................    ■ I U. U V
Dailiausiai apdengti su šilko Mocųuetto, Mohair arba Frieze. Pui
kiausios konstrukcijos su dailiausiais išpiausty- C 1 Q A A 
tais romais. Kaina tik 4* " K'ObUU

RE KIMBALL GROJIKLIO 
PIANO NAMAI NĖRA 

PILNAI PARĖDYTI
Peoples Furniture Kompanija yra 
pilnai autorizuota pardavinėti 
KIMBALL pianus už tą pačią 
kainą, kaip ir patys išdirbėjai 
parduoda. Mes turime labai pla
tų KIMBALL grojiklių pianu pa
sirinkimą už negirdėtai žemas kainas, po

$395.00, $450.00, 
$595.00, $695.00

iki $850.00
Musu lengvi išmokėjimai yra su

teikiami visiems.

How did you likę the up- 
roarious basebali game betvveen 
our lodge and the Marųuette 
Maroons, Sunday? It looked likę 
the Nat’l Home Corning Week 
in the seventh chapter when 
the Marųuettes
home ptate eight times. 
and there the (juestion of which 
way the bacon will go, was 
practically settled. Our catcher 
was the hero of the day by 
puting out three 
tried to steal home.

crossed the
Then

men that 
___ ____________  He chasedi 
one a’most back to third bas? 
before he tagged him, both run-į 
nėr and chaser falling in a 
heap. lt looks likę some of our! 
players \vill rise to stardomj 
and some of these days it 
wouldn‘l be surprising to seei 
their familiar narnės amongst 
the headliners of the American j 
or Nat’l 
score was 
vdrsals 
geod, būt 
to make.
harder next tirue we play theni.j 
How about if fellovvs.—M. M.

Leagues. The finai
Marųuettes 14, Uni-I
It does not look so 

we have no excuses 
Wc are going to try I

LAUGHS AND GROANS
What’s this we’re h?aring 

Mike L., are you thinking of 
leaving bachelorhood. Kemem- 
ber, there will not be so much 
philandering, and that lux-j 
urious car of your will no long-i 
er seat the many fair damselsi 
you know. All this vvill have' 
to stop, if you choose a little 
helpmate out of the slave mart.l 
Some are bad, some are good,i 
būt take my tip don’t trust toj 
hiek, Mike.

Būt, oh please; 
onlį' a rumor. Oh

Otto. Where is 
you alwaya ūse
meeting some one? Nize day. I

tell us it is 
su re Mike.
that phrase 

to say upon

Ode to Mike Lake
Coffee to Coffee

Te* to Tea
A Shoemaker’s daughter 

Made a ileel out of me.
The bite is gone būt the taste

Love is likę an onion

Come on out
We play on
We will have

\ve could do. 
there anyvvay. 
diamond No. 2. 
uniforms this game, if it means 
anything to you or not.

Dear Reader: Do not take 
these wise eraeks seriously, it’s 
all in fun. If you are not a 
member and would likę to join 
our fun, come to our meeting 
June 3, at Gage park and be- 
come one of our happy family.

More, after 168 hours.
—J. T.

(Just Teasing).

i

DIDŽIAUSIA RADIO VERTY
BĖ CHICAGOJK

naujausios mados Atwater 
radio įrengimas, puikiau- 
kabinete, $170 vertės, da-

Pilnas 
Kent 
šiame 
bar kaipo atidarymo musų nau
jos krautuvės išpardavimo spe
cialus. Viskas kaip įrengta tik už

$98.50
Lengvi išmokėjimai

' Be palukų . ir be carrying 
charge.
ir išgirskite musų 

naują KIMBALL Ra- 
R.C.A. Radiolą. Nau-

, k V 4 «

fc*-

Štai yra 4* svarbios 

priežastys Rodei 
jus turite .

Pirkti Sau Anglis Dabar!

ir

Specialus Pardavimas.
Kapinių Vainikams.
Puikus parinkimas fliansų 

nuskintu gelių.
Nepraleiskit šio pasiūlymo 

Decoration dienai.

Haisted Florist
805 W. 18th Street

Žemesnės Kainos

7 ŠMOTŲ RIEŠUTO KOMBINACIJOS 
VALGOMO KAMBARIO SETAS

Šio seto vertė liudija ir užtikrina, kad geresnes vertės valgomojo se
tų negalima niekur kitur rasti. 7 šmotai: pilnos mieros padidinamas 
stalas, 5 kėdės ir 1 kėdė su alkūnėm; sėdynės apmuštos su Mocųuette. 
Kas pirks per šį atidarymo išpardavimą, gėrėsis per 
Kaina, kaip parodyta, 
7 šmotai už

Paralyžius

Dabar veikia musų nupigintos vasaros kainos ir 
jus galite nemažai sutaupmti pinigų ant jūsų ap
šildymo išlaidų.

Švaresnis Pristatymas
Geros oro sąlygos šiuo metu laiku leidžia prista
tyti švaresnius, be dulkių anglis.

Geriausios Kokybės Kuras
Musų išteklius anglių ir kokso yra švarus ir sau
sas. Kiekvienas tonas yra pilnai garantuotas kai 
dėl kokybes, pilno švarumo ir patenkinimo—“Jie 
turi patenkinti, arba mes juos atsiimsiine ir su
grąžinsime jums pinigus.“

Sveikatos ir Komforto Apdrauda:
Yra didelis pasitenkinimas turėti sau anglis base- 
mente ir jūsų šeiniinos sveikata ir komfortas yra 
užtikrinti, kai ateis pkmieji šalčiai ateinanti ru
deni.

Tik Patelefonuokit
Fraiiklin 6400

visa gyvenimą.
$64.75

$17.65

Pamatykite 
krautuvėse 
dio, naują 
ja ZENITH Radio. Naują AT- 
WATER KENT Radio, FADA ir 
kitus. Del pilno saugumo pirkite 
juos iš pilnai atsakančiu krautu
vių THE PEOPLES FURNITURE 
CO.

3-jų ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS
Dar niekuomet nebuvo taip pigiai pasiūlyta 3 šmotai; padaryti kom
binacijos riešuto ir parinkto gum medžio, tvirti ir dailiai nubaigti; 
pilnos mieros kamoda, lova ir šeforetas. Tikrai verti du sykiu šios 
kainos. Atidarymo specialč kaina—3 šmotai, 
kaip parodyta, už

Del
žiu

DIENINĖ LOVA (Day Bed)
I

Padidinama i pilnos mieros lova, 
tvirti springsai ir dailus matra- 
shs už

M u su
Kurie
stų puiki ir naudinga dovana. Reikalaukite jos.
Meldžiame atminti musų Krautuvių naujus antrašus, idant eidami nepadarytu- 

mėt klaidos

3-j U 
dirbystės, 
kaina

2-jų 
džio, 
na tiktai

( EDAR MEDŽIO DĖŽĖ 
apsaugojimo vilnoniu drabu- 
nuo kandžių. Riešuto medžio 

baigimo, kaip parodyta. Specialč 
kaina

durų ledaunė. Gibson iš- 
šeimyniškos mieros,

šiame išpardavime

$14.95
naujoji Krautuve Marųuette __ ___ ____ , __ __ ,_ , ___ ____
dar neturėjote progos aplankyti šią krautuvę, meldžiame apsilankyti dabar, nes čia laukia tam-

durų ledatlne, ąžuolo me- 
gerai šalti laikanti. Kai-

$11.95 $9.80
*

Parko kolonijoj tapo atidaryta dėl pirkly bos gegužio 11-tą dieną.

• CVE

2536-40. W. 63rd ST. & MAPLEVVOOD AVĖ.4I77-63 ARCHER AVĖ con.RICHMOND ST

J

■

BRIGHTON PARK KOLONIJOJE
4177-83 Archer Avenue 

Telėphone Lafayette 3171 
M. KEŽAS, Vedėjas

MARQUETTE PARK KOLONIJOJE 
2536-40 West 63rd Street 

Telephone Hemlock 8400
J. NAKKOŠIS, Vedėjas

DIREKTORIAl-SAVINlNKAi
M. KEŽAS, T. A. KKUKAS, S. KRUKAS. A. LEPĖNAS, J. NAKROŠIS 

V. MAKAVETSKAS, D. SEMAITLS.

(onsumers (ompany
Pirk Sau Anglis Persitikrinimui

Aš, Marija Bron- 
czyk, viešai liu
diju, kad buvau 
susirgusi sunkia 
liga paralyžium 
visoj kairėj pu
sėj taip, jog ne
galėjau visiškai 
valdyti jos.

Daktaru ir spe
cialistu turėjau 
visokių, o jie tik 
paaštrino mano 
ligą, taip kad 
netekau sąmonės 
per dvi dienas; 
ir po dviejų ilgų 
metų tos sun
kios ligos laukiau mirties 
dien.

Vienok dabar esu pilnai sveika 
ir jaučiuos, kad mano šventa pa
reiga yra tarti širdingą ačiū, per 
Naujienų špaltas, daktarui Joseph 
M. Finslow ir jo neapkainuoja- 
mam chiropraktikos patarnavimui 
už savą sveikatą ir lekomenduo- 
iu kiekvienam ta daktarą, kurio 
ofisas randasi 4915 So. Ashland 
Avė., Chicago.

Su pagarba,

MARIJA BRONCZYK
4436 So. VVhipple St.

Chicago, III.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eightcenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ’ 
. 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos
Lietuviu

Marąuette Park

—j------’----- r---------- --------------
autui į šoną. Žmonės sustoję,: 
stebisi: “Kaip tu galėjai įva-

j žinoti į kitą aptą, juk tu vi-j 
sucinet duodi patarimus komi-' 

'sąru gazietoj, kaip apsisaugoti i
nuo susikulimo autais.”

Bėda su tais drąsuoliais: duo
da kitiems patarimus, 
netik autais susimuša, kaip ka- Vėl 

‘ da ir kaklas susidaužo.

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, ' geg. 25, 1929

Nauja lietuviu aptieka.

Povilas Tubutis, kuris 
daugelį metų turėjo-aptieką 
selande, prie 115 
mis dienomis savo 

Rosrlando

gatves 
vaistinę per- 
i Marųuetle 

aptieka bus

Aptieka yra 
duos tinkamą

kėlė iš
Manor.
adresu 2832 West 
Piospeel 1(1300. 
gerai j rengt a ir 
patarnavimą.

p. Tubučio apliekoj yra ir 
“Naujienų” pinigų siuntimo 
skyrius. Tad norintieji siųsti 
pinigus Lietuvon, vieton va
žiuoti i “Naujienų” oilsą, gali 
pasinaudoti p- I ubučio patar
navimu. Apart pinigų siuntimo, 
p. Tubutis priiminės ir skelbi
mus į “Naujienas.

Burnside
Pirmieji prie aukų.

Illinois Central R. R. dirbtu
vės nuo gegužės 1 d. pakėlė al
gas niekuriems darbininkams 
po 5c į valandą, o pagelbinin- 
karns (alperiams) po 3c į vai. 
Su pakėlimu algos iš niašinša-l 
p ės a 
o į lavorinių vagonų skyrių ke
lis darbininkus, kurie pirmiau 
buvo atleisti, priėmė atgal i 
darbą. Bet toli ne visi sugrą
žinti, kurie pirmiau buvo at
leisti.

o patys

žmogus.

—R

Jonas Sudžius, lietuvis bok-
i . • • i, išminkąs, kuris dalyvaus Nau- allcido apie 2.) darbininkus,1.. , . .jienų piknike. .Jis yra labai 

smarkus, kumštininkas. Savo 
smūgiais jis yra permušęs ne 

i vieną boksininką. Apie jį te
ko girdėti tokį atsitikimą. Kar
tą jis treniravosi su gana geru 
negrų boksininku. Negras pa
norėjo pasi rody Ii: jis visu 

į smarkumu kirto Sodžiui i kru
tinę. lai birvo visai netikėtas 
smūgis,1 nes laike treniravimo
si boksininkai paprastai “iš šir
dies” nesimuša. Jie lik mikli
nusi ir rengiasi tikram mūšiui.

(Sudžius nuo to kirčio suklu
po, bet (akimirkoj jis vėl buvo 
ant kojų Atsilygindamas, Su

džius taip smarkiai kirto neg
rui, kad tasai tuoj parkrito ant 
matraso ir turėjo keletą minu
čių “pasilsėti.”’

Bendrai, Sudžius ne tik yra 
geras boksininkas, ale jis turi 
ir smarkią ranką, 
sako, jog jis butų gan “ 
oponentas net ir Vinčai, 
vos čempionui, kuris

Lietuviai darbininkai dabar 
juokauja:

“Mums pakėlė algą po kelis 
centus i dieną. Bet nespėjome 
nė pirmos pėdės išdirbti, kaip 
Bimba iš Nelaisvės jau atsiha- 
ladojo rinkti aukų.”

Kcmunistai visuomet pirmi i 
yra prie aukų rinkimo, bet prie 
dai Liniukų organizavimo 
patys paskutiniai.

Roseland
Žinios.

v ra

Star. Vedė- 
Iš jo teko 
dirba šeši 
bus siuva- 
kas tik už-
Pa tarnauti

Prie 10920 Michigan Avė. at
sidarė lietuviška kriaučių dirb
tuvė, vardu Golden 
j u yra J. Be n i s. 
patirti, kad dabar 
kliaučiai. Sakoma, 
mi nauji drabužiai, 
sakymus paduos.
ketina gerai, dėl visų vienodai. 
Drabužiai pasiūti bus pristato
mi Į namus.

Keletą didelių rakandų krau
tuvių yra prie Michigan Avė.

Kol jų nebuvo, žmonės va
žiuodavo pirktis į Chicago, kuo
met dabar tokios krautuvės y- 
ra ant vietos, tai nebereikia va
žinėti .ir laiką gaišti. Bet da
bar ne visai gerą biznį daro ir 
(Tldžiosios krautuvės. Ppriežas- 
tis yra ta, kad žmonės dirba ne 
visi, o tie, kurie dar dirba, taf 
toli ne visas dienas savaitėje 
gauna dirbti.

Pavasaris šaltas, žmonės de
juoja, kad šalta; bet kuomet 
užeina šiltos dienos, tai vėl de
juoja, kad per šilta. Kaip ma
tyt, žmonėms ne kaip negalima 
įtikti.

Nuvažiavus kitur matai kaip 
\platina taiso gatves. Bet čia 
nieko gatvėms nedaroma, nors 
jos yra stačiai neišvažiuojamos. 
Biznio gatvė yra Michigan Avė. 
Važiuojant namo iš darbo gat
vė kimštinai prisikimšusi auto
mobilių, kad net sunku sker
sai getvę pereiti. Prie nekuriu 
galvių yra šviesos, bet ir jos 
negali žmonių išsaugoti nuo 
susižeidimų. Daugelis kaltina 
žmones, kad jie nesisaugo, to
dėl ir susižeidžia. Bet ir tie, 
kurie labai save daboj asi nuo 
susižeidimų, net ir kitiems duo
da instrukcijas, kaip išsidaboti 
nuo susikulimo automobiliais, 
ne visuomet nelaimių išvengia. 
Kelios savaitės atgal einu Mi
chigan Avė. prie 107-tos gatvės, 
žinoti į kitą autą, — juk tu vi-

Kai kurie 
tough” 
Lietu-

Šaltas Piknikas
su-
ku-

Lietuvių Golfo Kliubas 
rengė savo pirmą pikniką, 
ris turėjo įvykti pereitą nedėl- 

[ dienį, bet pasitaikius šaltam 
orui neįvyko ir tapo atidėtas iki 
tirže’.io 2 d. Piknikas Įvyks 
Justice Park Garden darže, šis 
daržas yra gražus ir patogus 
dėl piknikų. Neveltui tad gul
ti ninkai ir pasirinko ji.

Čia dabar yra rengiamas gra
žus mažas golfo korsas dėl bir
želio 2 d. pikniko, kur visi loš 
golfą, šokių paviljonas išpuoš
tas* bus smagu šokti vaisi). 
Ristikai—galiotai risis ir de
monstruos savo atletiškus ga
bumus. į juos mes žiūrėsime ir 
stebėsimės. Rus prizai duoda
mi atsižymėjusiems golfe ir šo
kiuose.

Ledų gadynė
Pereitą nedėldienj, nors snie

go ir ledo nebuvo, bet šokti, 
golfuoti nė ristis be pirštinių 
ir kailinių nebuvo galima. Su
važiavusieji žmonės kalbėjosi, 
kad reikėtų skeitų vieloj golfo 

Taip ledų periodas ir 
Bet šilto

kliubų.
praėjo nuobodžiai.
oro inžinierius žada šiltą ir ma-

damas, 
rodei 
gelto 
kites 
šokių.

žinoma, už suvilimą- 
vietoj skeltų atsivežkite 
klubus, o moterys rėdy- 
gražiomis dresėmis dėl 

—Golfininkas.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS
išteisino keturius 

Ellerio padėjėjus

Motina netyčiomis pa
šovė savo vaiką

Pašautak Louis Kazeol, 11 m. 
vaikas, 1039 W. 38th SI., da
bar randasi Englewood ligoni
nėj, bet nemanoma, kad jis iš
gytų. Pašovė jį netyčiomis jo 
paties motina Mrs. Catherinę 
Kazeol, kuri iš vaikiščio atėmė 
revolverį, kuriuo jis žaidė. At
ėmusi revolverį motina bandė 
išimti kulkas, bet revolveris 
tuo laiku išsišovė ir kulka 
laikė vaikiu virš širdies.

Bombos suardė 
du trokus

(iood Humor Ice Oream

Iš

Co.

Užvakar ju?y teisėjo Com- 
merford kambary išteisino ke
turius 20 wardo boso, miesto 
kolektoriaus Morris Eller, pa
dėjėjus, kurie buvo kaltinami, 
kad jie sumušė ir išvogė užpe- 
reituo&e balsavimuose Chicago 
Bar Association balsavimo da
botoją C. Ray Hanson.

Po tų triukšmingu balsavimų trys savaitės algai atpirko dirb- 
buvo sušauktas specialis grand jtuvę iš Keyslone Dairy Co., 
jury, kuris apkaltino pati Elleri, 1549 Armilage Avė., ir pradė
jo sūnų, teisėją Emmanuel EI- jo varyti biznį. Ji operavo 30 
ler ir daug kitų tų politikierių nedidelių trukų, kurių dalis slo- 
padėjėju. vėjo gatvėj. Po dviem Irokais

Po pirmo bylos nagrinėjimo užpereitą naktį liko mestos 
15 apkaltintųjų liko rasti kalti; bombos, kurių sprogimas išne- 
už mažesnius nusidėjimus bal-:s^ langus visoje apielinkėje, 
savimuose ir liko nubausti bend-į jau visoji* apielinkėje nu- 
ra suma $8,500. Antru kartu <'«(•!<Iros ir telefonų vie-
buvo teisiami 13 apkaltintieji ir as- l>o bombų kilo gaisras, 
siekiamąsi buvo nuteisti juos Auris kompajiijai pndaiė nuo- 
kaiėjiman už kėsinimąsi nužu-! sD>lių už $2,.>00. Spėjama, kad 
dyti balsavimo dabotoją Samp-!lai ljuv() padaryta delei biznio 
son, bet visi liko išteisinti. Da- žonkili en< ijos.
bar, trečiu kartu, buvo teisia-! , ’ _ ~
mi 4 apkaltintieji dėl kėsinimo-| PaSimirČ . RoseilWclId - 
si nužudyti Hanson. Įrodymai: lene
buvo veik tie patys, ką ir pir
mųjų bylų nagrinėjimuose. lr| 
jury po kelių balsavimų visus 4 (Filis Avė 
išteisino. Tarp išteisintųjų yra 
valstijos senatorius James B.
Leonardo.

Prieš pati Ellerį apkaltinimas 
liko panaikintas keletą dienų at
gal delei stokos įrodymų, o die
ną vėliau liko panaikintas ir 
apkaltinimas prieš jo sūnų, tei
sėją, vien dėl techniškumų.

Bylai prieš suktus politikie
rius taip nesisekant, dabar, ma
noma, bus panaikinti ir visi Ii-i 
kusieji apkaltinimai ir visi po-į 
litikieriai bus paliuosuoti nuoi 
atsakomybės. O betgi tie balsa
vimai buvo nepaprastai triuke- stoties W-0-R-D, 
mingi ir pasižymėjo didžiausio
mis suktybėmis. Buvo išvogta 
daug balsavimo dabotojų, ku-. Malonėkite visi pasiklausy- 
riuos išlaikyta visą di-eną uždą- ti, nes bus įdomių dalykų 
rytus tuščiame kambaryje, bu- kalbėta. Grajins orkestras, 
vo daug žmonių sumušta, buvo giedos choras ir solo, 
didelio balsų vogimo ir baigėsi' 
balsavimo diena nušovimu neg
ro advokato Granady, kuris kan
didatavo prieš Elleri.

šie skandalingi balsavimai su
kėlė didelio triukšmo, grand 
jury juos tyrinėjo keletą mėne
sių, apkaltino žymiausius war- 
dos politikierius, bet visi jie 
arba liko išteisinti, arba nu
bausti maža pinigine pabauda, 
nors buvo kaltinami net žmog
žudyste.

Taigi iš didelio debesio išėjo 
visai mažai lietaus. Tečiaus vi
są tai miestui ir pavietui labai 
daug kainavo. Nors pasekmės 
yra visai m-enkos $8,500 pa
baudos, bet visi tyrinėjimai ir 
bylos vedimas kainavo miestui 
ir pavietui jau virš $400,000. 
Ir nors tokia milžiniška suma 
išleista tyrinėjimams ir byloms, 
paskutinio jury foremanas pa
reiškė : “Prokuroras neturėjo 
užtektinai įrodymų, kad butų 
galima tuos žmones nuteisti.” 

Kaip išrodo, visas šis triukš.- 
mas buvo sukeltas ne tam, kad 
nuteisti suktus politikie
rius, kurie prisileido di
džiausių syktybių, išvogi
mų ir net žmogžudystės, bet 
vien, kad kili politikieriai gau
tų nors laikini džiabą.

l’žvakar savo namuose 4901 
pasimirė iMrs. Au

gusta Nusbaum Rosev^ald, 60 
metų amžiaus, Ji buvo žmona 
žinomo žydų turtuolio ir filan-

Biblijos Studentų 
Programa Per 

Radio

Nedčlioj, 
Gegužės 26 d. 1929

202 
metres 1480 kilocykles.

Kalbės F. Zavist ir šviesa- 
nėšis su Naujadieniu.

Pradžia lygiai nuo 2 iki 4 
vai. po pietų

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Mando
linos, Gitaros, Balalaikos, ant viso- 
sokių styginiu in
strumentų, balsas 
lavinama, e t c. 
Kaina labai pri
einama. Del pla
tesnių informaci
jų kreipkitės:

BRONISLAVA 
POŠKAĮTfi

4262 Archer Avė.
Telefonas

Lafayette 4787

Trys vaikai užmušti

Užvakar įvairiose nelaimėse 
su automobiliais liko užmušti 
trys vaikai. Jie užmušti arba 
einant skersai gatvę, ar žai
džiant gatvėje.

tropo Julius Rosenwald, buvu
sio galvos Sears, Roebuck and 
Co. Re vyro, liko du sunai ir 
trys dukterys, visi jau suaugę.

COLMAN GROVE
Išvogė pasažerių

Melvillc Oliver, laksikabo šo- 
fersi, 9117 S. Ashland Avė., 
pranešė Cottage Grove policijai, 
kad prie 63 ir Weslern Avė. j 
jo taksikabą įsilipo nusigandęs 
žmogus, kuris laužyta anglų 
kalba paprašęs skubiai jį vežti 
kur nors į pietus. Jie pasisuki
nėję įvairiomis gatvėmis, bet 
v.istiek veikiai patėmiję, kąd 
juos vejasi kitas automobilius. 
Nors jie ir bandė nuo jo pa
sprukti, bet jis vist i eik juos pa
sivijo prie 71 ir Champlain gi., 
privertė juos sutoli ir trys vy
rai iš ano automobilio, viens 
ginkluotas kulkasvaidžiu, o du 
revolveriais, privertė pasažiie- 
r.iu išlipti ir įsisodinę jį i savo 
automobilių skubiai nuvažiavo. 
Pasažierius maldavo, kad jo 
nežudytų,-bet jie tik sukeikė ir 
nusitempė j savo automobilių- 
Iš jų kalbos galima buvo many
ti, kad jie sprendžia jį suteiku
sį žiinių policijai. Eidamas į 
puolikų automobilių išvogtasis 
pasažierius kelis sykius persi
žegnojo ir buvo matytis, kad 
meldėsi.

RAKTUS Bridge- 
St. ir Halsted St.' 

malonėkite grą- 
pažymėtu adresu.

PAMEČIAU 
porte, prie 34 
kurie radote, 
žinti žemiau
Esu watchman, man šitie rak
tai yra labai svarbus. Antanas 
Sutkaitis, 3312 So. Union Avė., 
1-mos lubos.

SpeviallHtae gydyme chroniškų Ir naujų li
tų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, ateflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
rnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurio neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pato pasakys pc 
galutino ife<zainlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc ! 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. NedėlioĮ 

nuo 10 c-??'’ iki 1 oo pietų.
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Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau-

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nStas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisoa 0150

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

S. MARKŪNAS
NAMŲ KONTRAKTORIUS;

padaro konkreto padamentus, medžio dąrbus, saidvokus, plasterius 
— visa, kas reikia prie namų sutvarkymo.

11930 SO. LOWE AVĖ., 
Tel. Commodore 2762, Virginia 0117

Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų,, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo pnguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,“ augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
IXnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Syvimminff-Fishing-Boating-Refreshinents
COTTAGES FOR RENT

Gražus Daržas Piknikams
JOSEPH MOLIS, Savininkas

%

Nuvažiuoti galima Road 5 iki Elgin, nuo čia 5 mylias i pietus Road 
22 arba Road 6 Roosevelt iki Geneva, iš čia 6 mylias North Road 22.

PIRMAS DIDELIS ŠIŲ METŲ

Piknikas
Rengia Liet. Teatr. Draugystė Rūta No. 1

Nedėlioj, Gegužės-May 26 d., 1929 m.
River Grove Darže,

WILLOW SPRINGS, ILL.

Ti kietai 50c. y pataiPradžia 10:30 iš ryto.
Esat kviečiami visa Chicagos visuomenė, kaip jauni, taip ir 

seni, būti šiame piknike, nes daržas yra vienas iš gražiausių Chi
cagos apielinkėse; ant pat upės kranto, kur galėsite žuvies pažve
joti ir linksmai pasišokti prie puikios muzikos.

Kviečia Rengėjai.
PASTABA: važiuodami imkite Archer Avė. karus iki Willow 

Springs Road; sukite į dešinę iki antrų trekių ir vėl sukite i de
šinę į daržų.

RADIOS
Kainos Sumažintos 

$99.00 
$99.00 
$99.00 
$49.00 
$59.00 
metai gvarancija.

MAJESTIC, 8 tūbos, su viskuo, 
už .................................................
P1IILCO, 8 tūbos, 
už .................................................
ATWATER KENT, 8 tūbos, , 
už .................................................
FRESHMAN. 7 tūbos, 
už ...................... ..........................
F Al) A, 7 tūbos, 
už ..................„.............................
Kainos su tūbomis, su viskuo.

Tiktai $5.00 tereikia įmokėti.
1

Ant parodos išstatyti visi nauji Radios įvairių 
Standard išdirbyščių.

3
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Grojiklis Pianas, kaip ant paveikslo, 
vertės $500.00, dabar už ...................

Didelis kainų sumažinimas ant didelių
Pianų ir Grand Reproducerių.

$195

M

M

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
H

M

Iškilmingas A p vaikščiojimas Lietu
vių Tautiškų Kapinių

Ketverge, Geg.-May 30, ’29 
Kapinių Puošimo Dienoje, Programas prasidės 10 v. ryte 
Gerbiamieji Chicagos Lietuviai, nepraleiskite progos dalyvauti šitose iškilmėse—ankš
čiau ar vėliau, bet bukite visi. Programas bus gana žingeidus—dalyvaus Birutės Cho
ras. Kanklių Choras, Jaunosios Birutės Choras, reiškia visos geriausios muzikalės spė
kos dalyvauja šio programo išpildyme. Taipgi žymus kalbėtojai sakys prakalbas tiks
liai šiai dienai prirengtas. Po programui seks piknikas kapinių naudai—Justice Park, 
geriau pasakius Soromskio ir Liepos Darže.
Todelgi, Chicagos Lietuviai ir artimų apielinkių lietuviai, kurie tiktai galite atvykti 
į šią iškilmingą šventę, nepraleiskite progos.

Laukiam Jūsų Ketverge, Gegužės 30 Dienų į Tautiškas Kapines.
Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

t
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šeštadienis, geg. 25, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp ChicagosI 
 Lietuvių

Lietuvių bylos 
teismuose

S PO R T A S Boksas ir ristynės Akių Gydytojai

Roseland

Louis Janoskis prieš Kale 
Janoskis. Bill to conway <lower. 
Circuit crl. Bylos nr. B181251.

Miela Petraitis et ai prieš 
John A. ir Joseph Jakantas. 
Conf. judgl. $1115. Superior 
crt. Bylos nr. 498258.

Cecilie Popla\vski prieš Jo- 
sef Poplavvaki, Conf. judgt. 
$1500. Superior crt. Bylos nr. 
498259.

Nclie Miestauski prieš Mrs. 
John De Boer. Byla dėl $10,000. 
Superior crt. Bylos nr. 198289.

Thomas O’lMalley prieš John 
A. ir Joseph Jakantas ir Pe- 
oples Stock Yards S t. Bank- 
Byla uždaryti Irusi deed sumoj 
$1550. Superior crt. Bylos nr. 
198321.

Goklen stariečiai susikibs an
tru kartu su Hejrevv.icli Rities 
baseball jauktu. Košimas Įvyks 

rytoj, 2:30 vai. po pietų, Hrge- 
vvich parke prie Fordo dirbtu
vės. .

Tarp tų dviejų jaukių kartų 
jau Įvyko susirėmimas. Tai bu
vo pereitą nedekhenj. Starie
čiai laimėjo. Dabar Blues nori 
stariečiams atsilyginti. Jie sten
giasi sutraukti geriausius “ba- 
seball” lošėjus, kad tik nuga
lėti starieeius. Nesnaudžia ir 
Goklen Slar jauktas. Todėl lo
šimas bus labai įdomus. —N.

l’niversal Health atletikos 
kliube (81 I W. 33 rd Si.) rytoj 
3 vai. po pietų įvyks boksinin
kų ir ristikų Ireniravimasi. 
Kliuljo vedsjaa, p. Bagdonas, wa- 
kp, jog atvyks treniruotis ir 
boksininkas Sudžius, kuris da
lyvaus “Naujienų” piknike. 
Bus taip pat ir kitų Lietuvių 
boksininkų. \ —N.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių \

1801 South Ashland Avenue

Lietuviai Gydytojai
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: S—12. 1-----5. 6-----8:80
Sekmadieniais pagal susitarimu

PRANEŠIMAI

mmmshu i ii iiiiMHmnHauaflMMi 
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"STEPON AS ' JAKSEVIČ IL’S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

I 'gegužės 22 d., 11 vai. po pie- 
■ tu 1929 m„ sulaukės 62 m. 
f amžiaus. Išgyveno 8 m. Bu- 
I reau County prieglaudoj. Pa- 
q ėjo iš Strielioniu kaimo, Nau

jamiesčio parap., Panevėžio ap
skričio.

Amerikoj išgyveno 40 me- 
S tu. Paliko dideliam nuliūdima 
3 brolius Antanu ir Dominika, o 
S Lietuvoj seseris Marijona Ta- 

musiuno, Morta Dubauskienę 
ir Paulina Ramunauskiene.

Kūnas pašarvotas pas gra
bo rį Bolodinski, W. Dakota 
St., Spring Valley, III.

Laidotuvės šiandie, Subatoi, 
2 vai. po pietų i Tautiškas 
kapines.

A. a. Stepono Jaskevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir atiduoti jam paskutinį 
patarnavimu.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Seserys.

Laidotuvėmis rūpinasi ang- 
fl Ha kasių Unija.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 
vaikščiojimas bus ketverge, gegužės 
30 d., pradžia 10 vai. ryte. Pra
šoma visu rengtis dalyvauti.

Komitetas. |

A. L. T. Sandaros 100 kuopa ren
gia draugišką vakarėlį, gruodžio 25 
d.. Sandaros svetainėj, 3331 South 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare: 
įžanga tik 50c. Kviečiame skaitlin
gai atsilankyti.

Komisija. 1

Lietuvių Teatrališkas Kliubas tu
rės savo išvažiavimą i Starved Rock, 
111., nedėlioję, gegužes 26 d. Norin
tieji dalyvauti turi pribūti ant 5:30 
iš ryto prie Wm. J. Kareiva namo, 
4644 So. Paulina St. Meldžiame vi- 
ms būti laiku. Del platesniu infor
macijų pašaukit Boulevard 1389.

Renginio Komisija.

Dr-.stė š. Juozapo L. M. turės sa
vo susirinkimų 26 d. gegužės, 1 vai. 
po pietų, parapijos š. Kryžiaus sve
tainėj. Teiksitės atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes turime daug 
svarbių reikalų, ir tas susirinkimas 
Ims paskutinis prieš atostogas. Kat
rie užsilikę su mokestimis, tai teik
sitės ateiti ir užsimokėti.

S. Anučauskas, nut. rast.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

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

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS. .

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

naujos Bud riko krautuvės)

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebekit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

valahdų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Telefonas Boulevard 78211 
Rez„ 6641 South Alb&ny Avenue 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

_______ Advokatai_______

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti St.
Telefonas Canal 2552 

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

--------—— i ■ ■ - — — -. 1
Universal Restaurants

Musų vir t i e n i a i, j

_ dešros ir kopūstai 
primena 

valgiu.
A. A. NORKUS,
750 West ■T**' ą5/
3ist st.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

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

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

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 680t 
-------O-------

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

A. A. SLAR1S 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje
Room 1502 

^CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395 
-------O-------

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

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

--- ^.Q-------

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

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

' Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diąthermia

Business Service
BiznioPat..  

PAŽ1NKIT
W. BF.NECKĄ 

Popieruoju,- nialevoju ir darbą pra- 
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

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

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

-------O——

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamsių 

norų.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
4 u m patarnavimu 
•aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ii* ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albąny Avenue

Persi skyrė šiuo pasauliu 
nedėlioj. gegužio 19 diena, 
1929 m., sulaukės 1-8 metu am
žiaus gimęs Chicagoj. Paliko 
dideliame 'nubudime motina 
Kazimiera Daknevičiene, patė
vį Stanislova Daknevičių ir, 
seserį Stanislava 4 metu ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
gegužio 27 diena, 9 vai. ryto 
iš namu i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos >ųž 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi-

Visi A. A. Jonas Derkentis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Motina, Sesuo, Potčvis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Skudas.

PU1DOKAITE

šiuo pasauliu 
gegužes 24 diena, 7:30 valan
dą ryte 1929 m., sulaukus 2 

3 mėnesiu amžiaus, gi- 
m., kovo 

l’aliko dideliame nuliu-

metu 
muši Chicagoj, 
10 d.
dime tėvą Joną ir motina Pet
ronėle Puidokus, brolį Jonu t 
metu, senuolius Vincenta ir 
Petronėle Stasiuliauskus, tris 
cioces ir švogerį Stanislovu 
Rakauską. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2518 W. 46th Plpce?

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
gegužės 27 diena, 8:30 vai. ry
to iš namu į Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jozefinos Puido- 
fcaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame.
Tėvas, Motina, Brolis, 
Seniukai, Ciocės, Švoge- 
ris ir kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741

J. Lulevich
Lietuvis er a bortas 

ir balsamcotojaų
Automobilių patama- 
vimas teikiama vi
so Įdėmi reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

R U T K U S
UNDERTAKING CU.

P. B. Hadley Lic, 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborfus i* 

Baliam u o to j m
1314 W. 23rd PI.

Chicago, IIL
Patarnauja laidotu 
vėso kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 251B-2511

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDCJA1

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermi tage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
« SKYRIUS

3201 Auburn Aveu Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Grabonus

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagal
bininke.

2205 Lake St
Tel, Mclrose i 

Park 797

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimą? 
moterims ir mergi
nom. visokiuose rei

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

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

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 iventadienio ir ketvirtadienio

------- O-------
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8209 
-------0------ -

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ai 
Tel. Prospect 3525.

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
bą garantuoju. Kreipkitės S. Zinkus, 
“Lietuvą” 3210 S. Halsted St. Tel. 
Victory 1266.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se 

nan žaizdas, ligas rectal

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street

Financial
Finansai-Paskolon

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

S. OSGOOD, 
2231 Wcst Division St., “upstairų” 

Tel. Annitage 1199

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket. ir 
tt. Moterim ir 

( merginom patari 
mai dovanai.

Akių Gydytojai
'Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 627»

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So.-Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6-187

46 M S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. I 
Phone Kenwood 1752 >

-------9-------
t Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas Dtfulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v^lhhdos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III. 
------------------------- i-------------------------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 
Nedelioj nuo 2;30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

CLASSIFIED ADS.
Mokyklas 

Educational

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

NDR. A. J, BERTASH
3464 Soritlf Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6649 S. Mapleirood Avė 

Telefonas Itapublic17868 
CHICAGO, ILL.

-------- o------- -
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880
t

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St

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

Resideuce Tel. Fairfax 6352

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas' Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet* 
Gyvenimo vieta

*823 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1810

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedelio^ic ruo 9 iki 12 iyto

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ĘNGINEERING 

SCHOOL
.. 2040-42 Washington Blvd,

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 
70V siskolinti nuo $50 ir augš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

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

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

i

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

valandos:
nuo 2 iki 4 P. M. nu6 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0381-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

f 3241/S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių igijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

j; P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Business Service
______ Biznio Patarnavimus_______

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

HELBERG BROS.
Room 607, •

192 N. Clark St

“QUALITY” pluinbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užččdijimu — 
pilnos maudynes įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du melu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING S U PPL Y CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalovv, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus panjatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

- Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATJONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

1618 West 18th Street
1. F. Dankovv.ski, prez.
C. T. Dankowgki, ižd.

GENERAL]S KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio anartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 68rd Street 

Phone Republic 7869

10% PIGIAU UŽ V1ŠĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir Lile kur. Dykai apskait- 
Uavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MAN reikalingas 1-mas morgičius 
|$3,000; duosiu komiso 10%, saugus 
investmentas su užtikrinimu. 5211 
S. Halsted St. Tel. Yards 6657
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Radios Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musę išlygos bus iuma naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

REIKALINGI vyrai dirbti fruktų 
farmoj. Darbas visiems metams. 
Kreipkitės i Naujienas, Box 1092.

REIKALINGAS barberis pėtny- 
čiomis vakarais ir subatomis po pie
tų. Geistina, kad butų patyręs. 1951 
Canalport Avė. Phone Roosevelt 7706

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

Real Estate ror Sale
Namai-žemė Pardavimui

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Labai prieinama kaina. 1442 
So. 50th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė prie di
delės mokyklos; pigi kaina; parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

6631 So. May Street

NAUJA muro 5 kamb. “bungalovv”, 
karštu vandeniu apšildoma, vėliau
sios mados arkitektura ir patogu
mai. Randasi arti Marųuette parko. 
Kaina tik $7,800; jmokėt $1,000.

—--------------------- ’------- ' PATYRĘS “Route” salesinonas
reikalingas, kuris gyvena Brighton

Skolinam Jums Pinigus. Parke» 5857 So- Robey st-
$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

MUZIKANTAI. Reikia dar 25-kių 
muzikantu benui 
įvairiais muzikos instrumentais. No
rinčius mokintis 
Atsišaukit. Juozas L. Grušas, 3454 

■ S. Halsted St. Phone Yards 2032.

ir orkestrui su
groti išmokinsiu.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

C

PARSIDUODA restauranas, 
pelninga vieta, arti dirbtuvių, 
nis seniai išdirbtas. Pardavimo 
žastis—apleidžiu miestų.

2474 Blue Island Avenue

labai 
Biz- 

prie-

4 FLATŲ baigiamas budavoti mu
ro namas, garu apšildomas, išlau
kinės ledaunės*. gaso pečiai, prosi- 
jimo lentos ir 3 karų muro gara
žas. Randasi arti Marųuette parko. 
Kontraktorius priverstas atiduoti tik 
už $24,500; imokėt $5,000. Taipgi 
priimsime i mainus jūsų sena 
ma arba lotus.

na-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Raisai 

REIKALINGI 4 pontonai, turin
tys patyrimo. Atsišaukit 4313 So. 

, Maplewood Avė. Subatoj po pietų 
ir nedalioj iki piel.

j REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos; atsišaukit pas Wolterais, 
1357 S. VVashtenavv avė.

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
{rengta $183. Gražiausias oversiuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto mięgruimio
setas $15. Victor Fireproof Building, l(“s 17 lo So. Halsted St.; I. Lukaus. 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.
-------------------------- -------------------- | rusins

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau Dray, 
fikčeriai pardavimui: visi balti —j 
nauji — bargenas. 2956 W. Van i 
Buren St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris virėja nakti-

BISKJ naudotas Majestic Radio 
72, 3 mėnesių senumo. Reikia pini
gų—parduosiu už $100 cash. M R. 
SLODAKA, 6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dresių siuvimo ir 
Hem Stitching vieta už labai priei
nama kaina. 3935 So. Kedzie Avė. 
ir 39th St.

2 FLATAI po 5 kamb. muro 
mas, ąžuolo trimas, viškos ir 
parankamai. Randasi arti vienuoly
no. Pigiai parduosime arba mainy
sime i 2 flatų po 4 kamb. Brighton 
Parke.

na- 
kiti

Miscellaneous for Sale

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $C.5O už toną, prisietom;! 
labai mažai dulkių—lump egg, Nutj 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal I 
2311.

GROSERNĖ ir bučernė turi būti 
parduota i trumpų laikų. Pigi ren
da, 2 karu garažas. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Savininkas turi aplei
sti bizni. Galima nupirkti už labai 
pigia /kainų. Del pilnesnių informa
cijų atsišaukite 5237 So. Kedzie A v. 
Tel. Republic 7537.

—...........- i
BIZNIAVAS, naujas kampinis mu

ro 'namas, didelis štoras, 3 flatai 
ir 2 karų muro garažas. Randasi 
arti Marųuette Bulvaro. Vieta tin
kanti dėl įvairaus biznio. Kaina tik 
$32,000; {mokėt $5,000. Mainysime 

jūsų senų namų arba lotus.i

PARDAVIMUI bučernės ice box, 
vao u o.i.vv .....- Geras apmokėjimas, pastovus i visai naujas, už pusę kainos. 4434
setas'$59" T’šmotų "aržuoioV%et*riėe; (,.arbas( jį1 ^‘e/pki- S. Fairfield avė.

PARDAVIMUI fornišiai — 2 ko-Į 
modos, 1 lova, 7 krė* 
Aidimu Avė., Ist floor.

LIETUVOS Vėliava su Žirgvaikiu.
REIKALINGOS 3 moterys, paty- Labai gražus papuošimas namuose 

skirstymui skudurų. Harry arba draugijų salėse. Artistiškas 
1447 Blues Island avė. ranku darbas. Beveik dykai tik $25.

------------------------------------ i Telefonuokite M. Jurgelionienei
PAIEŠKAU užuagusios merginos I Rooseve,t 850°*

prie namų darbo. Alsiša'ukit 3316 S.1
ilalsted St., tel. Boulevard 7314. Automobiles

<1-1 i 3517 St) I rw ' ' » —i '28 Hudaon Brough,, 'IHelp Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

GROSERNĖ su namu pardavimui 
arba išmainymui. Mainysiu ant pri- 
vatiško namo. 2 karų garažas. Greit 
atsišaukite. 717 W. 2 ist Place.

MEDINIS 2 flatų namas. Randa- 
Brighton parko apielinkėj. Kai- 

t tik $4,500; {mokėt $500. Gera 
proga darbo žmogui įsigyti nuosa
vybę.

si 
na

PARDAVIMUI grosernė, su na
mu ar be namo; iš svarbios prie
žasties. Atsišaukite

2900 W. 40th Street

VALGOMOJO kambario 
kavalkų, walnut medžio ir 
apmušti velour. Mokėta $300, 
duosiu tik už $135.

2659 W. 22nd St. 
3rd fl. front

Tel. Crawford 8274 
Mrs. West.

setas 7
krėslai

par-
REIKALINGI keli vyrai ir 

rys. Geras 'darbas ir gerus 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

Klauskit

STANKUS
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275

mote- 
apmo- 
Paty-

610

Personai
Asmenų Ieško

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

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

PAIEŠKAU sesers Domicėlės Dar- 
gelaitės, po vyru Pranincfcienės (6 
metai atgal gyveno apie Bristo!, 
Conn.), ir pusbrolio Antano Po- 
zingio. Paeina iŠ Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., šviekšnos valsč., 
Rumbikių kaimo. Juos pačius ar 
kas žinote, meldžiu pranešti. Pra
nas Dargula, 6628 So. California 
avė., Chicago, III.

PAIEŠKAU moteres už draugę 
susipažinimui. Esu pavienė moteris. 
Mrs., 3517 S. Aubucn Avė. Tel. 
Yards 5977.

PAIEŠKAU doro vaikino susipa
žinti dėl apsivedimo arba gali bnt 
ir našlys vidutinio amžiaus. Atsi- 
šaukit laišku.

B. P.
3210 S. Halsted St. (Rox 24) 

Chicago, III.

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 au 
Chevrolet

Energiiki ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir p«- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiikaL čechiikai 
ir angliškai

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

Kreipkitės kas diena nuo 10 11 ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS anglių selsmonas, 

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

REIKALINGI 3 vyrai, turintys 
patyrimo darbui geležies laužo kie
me, ir 1 vyras su patyrimu geležies 
laužo žirklėms. Central Paper 
Stock Co., 2455 Elston Avė,

•80
■27 
•2» 
•26 
'28

Hudson Brouifham—cuatom < ouilt 
‘ 1_

lato Hiulaon eoanh ........................... !
Stearna-Knlght—Brougham, nau

ji tairai ........ ....................................
Uudson Brougham, geram stovy
E88ex - --- ----- ----------- -----______
Dodge Sedan 
Pontiac Coupe ............ ....... ...... .......
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7186 So. Halsted St.. Trlantrle 9330

>795
$390
$296
$395
$495

___ $660
___$175
----- $460

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 

REIKALINGA moteris patyrusi i vadovauja pasaulyje automobilių
skarmalams sortuoti nudėvėtų da- vertybėje. Mes teikiame visiems
lykų (džiunko) šapoj. 2534 W. teisingų patarnavimą. 
Huron St. Automobilių sales ruimis atdaras 

vakarais ir šventadieniais.
Situation Wanted

Darbo leiko

IEŠKAU darbo prie namų, šeimy-Į 
ninkaut vyrams. Turiu mažų vaikų 
6 metų. K. Remeikienė, 11429 
Lowe Avė.

BALZEKAS MOTOF 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Fumished Rooms
RENDAI bedruimis vienam vaiki 

nui, 2438 W. 45th St., 2-ros lubos 
Matyti nuo 4 iki 9 vai. vakare.

RENDAI švarus kambarys prie 
mažos šeimynos, švariai merginai ar 
vaikinui. 1624 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Tel. Cicero 4006.

PACKARD 8, 7 pas. limozinas, 
mažai vartotas, geriausiame stovy
je, kaip naujas. Pigiai. P. Page, 
6116 S. Carpenter St., Wentworth 
6693.

STUDEBAKE.R — paskiausio mo
delio “President 6” Sedan, paaukau
siu, ba reikia cash. Karas puikiau- 

! šiam stovy ir vėliausio modelio. Nau- 
1 dojau ji tik aštuonis mėnesius ir ne- 

i nuo naujo. GražiaiPASIRENDUOJA kambarys, švic- galima atskirti nuo naujo. Gražiai 
sus, prie mažos šeimynos. Pusė blo- baigtas, 5 nauji balloon tairai. Pa
ko nuo Archer gatvekarių. 2-ros lu- aukausiu tik už $375. Kreipkitės ne
bos. 1014 Brighton Placc. , dėlįoj. 2231 North Kedzie Avė., Ist

______ - ! apartment.
RENDAI šviesus kambarys vai

kinui arba merginai, namas karštu 
vandeniu apšildomas. 2552 W. 69th 
St. Hemlock 0228.

IšSIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno arba dviejų ypatų, l-maę fla
tas. 4829 Nevada, tel. Berkshire 
7899.

PASIRENDUOJA forničiuoti rui- 
mai-flatas dėl vaikinų. Kreipkitės 
po 6 vai. vakare.

827 W. 34 PI.
1-mos lubos užpakalyj

TIK karta gyvenime tepasitaiko 
tokia proga. Priverstas esu paauko
ti, vėliausio modelio Buick “Mastei- 
Six” sedanų. Karas praktiškai nau
jas, naudojau ji tik sekmadieniais 
ir šventadieniais. įtaisyti keturiu ra
tų stabdžiai (brakes), penki visai 
nauji balloon tajerai ir visi kitoki 
galimi Įrengimai. Visais atžvilgiais 
karas išrodo, kaip kų tik apleid-s 
dirbtuve. Paaukosiu už $350. Kreip
kitės bile laiku sekmadieni—3349 W. 
Division St., 2-ras flatas, arti Ro
man Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino su valgiu ar be valgio arba 
pats gali valgį pasigaminti. 819 W. 
34 PI.

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

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino, merginos arba vedusios poros. 
Kreinkitės “Lietuva”, 3210 S. Raisteli 
St. Box 23.

PARDAVIMUI 2 krėslų bnrbemė.
Vieta išdirbta, parduosiu pigiai. 203 
W. 57 St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino arba merginos, su valgiu ar 
be valgio. 3127 S. Union Avė., 2-ros 
lubos užpakalis.

PARDAVIMUI restoranas, 4224 
So. Ashland Avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
ni todėl, kad turi kitų; lysas geras 
4Yz metų; tel. Yards 5954.

For Rent
RENDAI Storas naujame name; 

renda pigi. Steam heat. 6758 So. 
Nacine avė., tel. Republic 3076

PARDAVIMUI pigiai aiskriminė, 
saldainių, cigarų, cigaretų ir visokių 
mažmožių, šalia Mildos teatro. Biz
nis seniai išdirbtas, arba mainysiu 
i narna vieno pagyvenimo. 3150 So. 
Halsted St.

PASIRENDUOJA flatas 5 ruimų, 
gražioj vietoj, moderniškas, pečium 
apšildomas. 7025 S. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA 6 ruimų flatas, 
geroj vietoj gyvenimui, steam heat. 
Vieta randasi 3959 S. Kedzie avė. 
Kreipkitės 6940 S. Artesian Avė. 
Tel. Hemlock 7415

PASIRENDAVOJA ar mainysiu 
gasolino stoti, gera vieta ant Archer 
Avė., šalę Chicagos, biznis išdirb
tas. Mainysiu ant 2 flatų namo, 
3356 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
2781.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ŠTAI PROGA, kampas, storas —• 
grosernė ir 5 kambariai, skiepas, 
viškai, garažas — viskas tik $6450. 
Galima pirkti ir rakandus, 3432 S. 
Morgan St.

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

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
610 E. 61st St. Midway 9733

GERIAUSIOS išdirbystės smuikas 
parsiduoda už pusę kainos. Jeimi 
kas turi prastų smuikų, aš galiu iš
mainyti į geras. Pas mane galite 
gauti visokių kitokių instrumentij— 
irgi už pusę kainos. •

3225 So, Halsted St

PARSIDUODA kriaučiaus šapa 
naujų siuvimui ir taisymui senų ir 
valymui—su visais rakandais. Prie
žastis svarbi. 4250 W. 63rd St.

GROSERNĖ, smulkmėms ir mo
kyklų reikmenis; parsiduoda dėl li
gos pigiai.

4412 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga, išdirbta vieta, biznis eina. 
Kreipkitės: 1620 So, Union Avė.

PARDAVIMUI PIEKARNĖ
Vertės $10,000, iš priežasties iš

važiavimo ant farmos. Parduosiu 
už $3,000. — Geras biznis ir gera 
vieta lietuviui, lietuviu kolonijoj. 
Savininkas duos išbandyti bizni pirkėjui.

2(516 W. 69 St.

BIZNIAVAS kampinis lotas 72x 
127. Randasi ant Archer Avė. Vie
ta tinkanti dėl “Gas” stoties arba 
garažo. Kaina tik $10,500. Vertas 
du kartu tiek. Mainysime i mažų 
narna arba privatinius lotus.

Kreipkitės pas

K. J.' Macke & Co.
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th Street
Tel. Prospect 3140.

PARDAVIMUI kendžių, delikate- 
sen ir kitų smulkių dalykų krautu
vė. Pigiai. Ateikite persitikrinti. 
3759 S. Lowe Avė.

BARBER Shop; 3 krėslai balti. 
Renda $30. Priežastis — išvažiuoju 
Lietuvon. 3558 W. 5th Avė., arti 
Central Park.

PARSIDUODA rniming house ar
ba mainysiu ant automobilio arba 
lotų; viso 14 kambarių, visi apgy
venti, geras biznis. Atsišaukit:

4502 S. Junerald Avė. 
3-čios dubos

Tel. BlVd. 2162

KAMPINIS Storas cigarų, kendžių, 
ice creamo, geras biznis; parduosiu 
pigiai 1846 Canalport Avė.

PARDUOSIU ai"ba mainysiu gerų 
kendžių ir smullcių daiktų krautu
vę į automobilių — su namu arba 
be namo. 6002 S. Sangamon St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Pardavimui 40 akerių f’arma 
Wisconsine su visais trobesiais; 
18 akerių ariamos, arti upes ir 
•ežero, prie mokyklos ir gero ke-
lio. Kaina $600; 3608 W. 66 PI.,
tel. Prospect 4097.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba- MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide-1 
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. j 
Republic 7613.

Bargenai! Bargenai!
1) Muro namas, štoras su 2 kam

bariais apačioje, 6 kamb. viršuje. 
Garu šildomas, 2 karų garadžius. 
Ant 59-tos gat., netoli Kedzie. Par
duosiu 
davoti

pigiau, negu kaštuotų pabu- 
arba mainysiu i bungalow.
flatų muro namas, po 5 kam- 
garu šildomas,

2) 2 
barius,
2 karu garadžius, 1V2 
mo. Netoli Kedzie ir 61 
$13,000; jmokėt $1,500.

2 boileriai, 
metų senu- 
gat. Kaina

3) 2 flatų muro namas po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildomas. 
Netoli Western Avė. ir 67 gat. Par
duosiu pigiai 
žų sųvastj ir

arba mainysiu i ma- 
cash.
muro namai • prie 654) 6 flatų

gat. ir Ashland Avė., garu Šildomi.
Mainysiu i 10 arba 15 flatų namų.

niorgičių 
i 25 ar 
morgičiu. 
Norėčiau

5) Bizniavas namas, be 
(clear), $75,000. Mainysiu 
35 flatų namų su vienų 
Pridėsiu cash kiek reikės, 
gauti <‘Oak Park” arba North? Si- 
dėj namų.

6) 6 kambarių mūrinis bungalow, 
extra lotas ir $2,000 cash. Mainy- 

bizniavą narna iki $20,000 ver-

S. Paszkewicz
S. California Avė.

Hemlock 4555.

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
PERSKAITYK TAI!

$500 ĮMOKĖTI, $55 i mėnesi, 
įskaito ir visus nuošimčius ir nuper-• 1 • • IoIVcaIVU ii VlnUn UUUnliill lUc ii iiupuiMhinysiu savo biznį, cottage, cĮaį]ų AnRljios styliaus 6 kam-

2 arba 3 flatų namą ant farmos, barių rezidencijų, 3 didelius mieg- 
vv. . , , . . , i . ruimius, tailo maudynę, Kohler fik-

tusciO loto, biznio ar kitokios čerius, terasos pievelė; moderniškas 
real estate savasties, 2031 West apšildymas su įbudavotais fikįenais.
35th St., tel. Lafayette 0909.

MAINYSIU 12 flatų namą; namas 
. .a*-,. > . > • ----- na_

Park. 
Kas 

atsi-

naujas, elektrikinės ledaunės, 
mas netoli 63rd ir Marųuette 
Mainysiu ant senesnių namų, 
turi kelius namus, prašoma 
šaukti 6815 S. Ashland avė.

Tel. GrovehilI 0980

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAMATYKIT 2465 W. 46th St.
štai pastatytas sulyg užsakymu 2 

flatų muro trobėsis ant plataus lo- 
*to. Karpenteris savininkas paaukaus 
už tiek, kiek kaštavo pastatyti.

l’RANK MATOUSEK, 
2257 W. 47th St.

Tel. Lafayette 0469.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas;
tuotas beismentas. Kaina $4700. 1520 
So. 48 Court, Cicero. UI.

yra maudynė, cemen-

PARDAVIMUI 3 aukštų njuras, 
(i flatai, 2 garažai. Rengias j seną 
tėvynę, reikia parduoti į savaite, 
kad suspėti ant laivo, 1635 S. Jei- 
ferson St., 2nd rear.

NEPAPRASTI BARGENAI!
2 augščių geras namas, 2 flatai 

po 4 kambarius, elektra, vanos, už
daryti po stiklais porčiai. Randasi 
geroj vietoj South Sidėj. Kaina tik 
$3,500; įmokėti tik $1,000.

Medinis namas. Storas, 2 
beismentas, elektra, vanos, 
si Bridgeporte. Kaina tik 
įmokėti tik $1,000.

flatai, 
Randa- 
$3,500;

FABIAN & CO.
W. 35th Street

S. L.
809
Boulevard 0611-0774

Lotas 33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visų dienų nedėlioj. 

MEHAN-MALONE, budavotojai. 
6407 Irving Park Blvd. 

——O------

West Sidės Namai
Bargenai Greitam Pardavimui / 

9 kambarių mūras; Adams g-vė 
prie St. Louis; dailus namas, ge
riausioj West Sidės apielinkėj; lotas 
25x180; $10,500; sųlygos pagal su
tarti.

8 kambarių mūras; Washington 
Boulevard, arti Sacramento; tikras 
pirkinys už $10,000. Sųlygos pagal 
sutarti, tinka rooming house.

J. N. HOSTETTER & CO. 
137 N. Kedzie Avė., Kedzie 1919.

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

Pardavimui
NAUJAS mūras, kampinis, 3 fla

tų ir štoras, 2 karų garažas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant ge
ros ūkės.

PARDAVIMUI lotas 30x125 pė
dus prie Marųuette Park. Parduosiu su dideliu barbenu. Kitas—ant 81-mos ir Artesian Avė. Dar vienas 
ant 68 ir Nacine Avė,—bizniavas 
lotas. Parduosiu pigiai. Savininkas

7008 So. Irving Avenue

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
farmos savo 4 flatų muro namų. 
Priežastį patirsit ant vietos. Savi
ninkas Chas. J. Jutkus, 4215 No. 
Elston Avė., Chicago, UI. Tel. Irving 
3993.

Matyti vakarais po 6 vai.

NEGIRDĖTA proga — parsiduo
da muro namas 2 aukštų po 6 kam
barius, karšttu vandeniu šildomas, 
kartu ir forničiai; priežastis — mo
teris išvažiuoja Lietuvon. Mainysiu 
ant mažesnio. 6545 S. Talman Avė., 
2 lubos.

PARDUODU savo namų-reziden-1 DEL apsigyvenimo arba in- 
cijų 12kos ruimų — 6 žėmai ir 6 i,aukštai — gyvenama išvien. Visi vestavinilll pilk ant N 11 Ii
tinkami įrengimai: “Steam Heat”, •_ Shore — gražiausiame 
Sun Parlor”, užpakaliniai porčiai_______ _ _____ _________
stikliniai. Garažas dėl 
Didelis lotas ant kurio 
Mortgičius imas $7000 
per 5kis metus. Kaina 
mas randasi 135 E. 110 
arti Michigan Avė.

2-jų mašinų. |GLEN OAKS ACRES 
S nemokamas Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
$15,500, na- cagoi.
St. Roseland i , .. J . . . . , . tdėlių kelių ir bulvarų, elektra, 

gasas ir kiti visi įrengimai —

Tiesiog ant dviejų di-

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 59 p^ų lotai, Įikfai $2,000, ge-ig. . ’ ’ °]0. roms sąlygoms. Rašykite arba
tai pardavimui prie Marųette Park, telefonuokite. Rašykite dėl mil-

St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai 
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė.
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo, 

'arba lotų kreipkitės pas 'savininkui 
I šiuo adresu: Julius Mickevičius, 321(11
So. Halsted SI., Tel. Victory 1266.

sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co

893 Ridge Avė.
Wilmette, UI.
T°.lephone 364

ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI, 
Aš SIULAU

5 arba G kambarių MURO BUN- 
GALOW, karštu vandeniu šildomą, 
tailo stogu, su žydiniu, bufetu, ga- 
su, aisbaksiu, miegamu porčiu; gat
vė išgrįsta ir išmokėta, dailioj apie
linkėj, j rytus nuo Central, i pietus 
nuo Belmont; .įmokėti tik $500; li
kusius po $65 mėnesiui kartu su 
nuošimčiais. Del platesnių \ infor
macijų telefonuokite

MERRIMAC 3843 
po 6 vai. vakare.

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

T.'iii)ii)8 žinonoH tini savo 
irai, išleisti rentlai. niekada 
kant nanniH. reiškia pinigini 
)>adėti. ir kaAlnoja pigiau, 
h)K namai Blue IhJiiikIi 
)<> ir veliaiiHioH mados. 
fit.il vandeniu Aildomi. 
er. ąžuolo grindys, 
)M*ismeiito IuImih, 

beržo trimingai:
I.-r, , 11 IX 1
meiiuolos; (liaujama 
name. 849 Gi'egory, 
1 tilokas j rytiiK

namus. Pinl- 
iwr|žta. Per
kali) bankan 

negu renda. Dai- 
gcriaualo niaterio- 

Tvirti) plyti), kar
iai lo niaudynčH, »how- 

viAkoe, plasteriuotoa 
artistiniai stiklai, židi- 

n.vs, beržo trimingai: 5 kambariui ir sau- 
| lės gonkas; 50x200 lotas; ginto dūdos ima- 

maAina kiekvienam 
, v. , , ii.i.n.'. >■«<>■,.v. tarp 122 ir 123 St.,karstu vandeniu Šildo- 1 blokas | rytUK nuo VVestern Avė., ir 

o 343 Jltltti l'J:we. Bhie Tylami. Kaina $9.500 
-$10.750. H. M. EDWAHPS, t<). OaklimU

PARDAVIMUI 6 kambarių muro 
rezidencija, 
ma, visi moderniški pagerinimai, L 
karam garažas, mažas {mokėjimas; 
A. C. Stuecklen, 4111 So. Maple- 
vvood Avė., tel. Lafayette 6956.

PARDAVIMUI 2 augščių biznia
vas mūrinis namas kartu su bizniu. 
2 karų garadžius. Labai pigiai.

1928 Canalport Avė.

-$10.750. B. 
5m;t.

u

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naujų savo 5 kambariu 

bungalovų, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtų nau loviniais patogu
mais. $750 jmokėti; $17.50 mokėti.

. Ar 
kų geresnio? Kreipkitės:

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

DOWNERS GROVE, 1 akras že- savaitei, kartu su -nuošimčiais, 
mės, 3 kambarių naujas mūrinis na- gausit 
mas, elektra, gasas. Aukšta vieta. 
Kaina tik $2,300.00. Galima gauti, 
kelius šimtus įmokėjus.

KELIUS ŠIMTUS ĮMOKĖJĘS ga
lima gauti namų; rendos gaunamos . .......... ..
i kelius metus išmokės skolas. Na- domų, 'ąžuolo“ trimingai,’
mas randasi ant Morgan St. neto-: 
Ii T9th St. Apačia gfero muro—2 fla
tų po 3 kambarius. 2-ras aukštis 
medinis, 5 kambarių. Garadžius 2 
mašinoms. Tas viskas parsiduoda tik 
už $2,700.00.

BARGENAS ant Halsted St. tarp!

PARDUODA buuavotojas naujų 
muro dviflati, karštu vandeniu šil- 

, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

32 ir 33 gatvės. Tvirtas muro na- bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
mas, moderniškas. Ant 1-mo fl. di- 40 pėdu lotas; ąžuolo grindys, (lai
delis štoras ir 2 kambariai gyveni- lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
mui, ant 2-ro fl. 7 kambarių fla- miegoti gonkas; židinys, knygoms 
tas. Karštu vandeniu apšildomas, šėpos; painatykit tuojau. I ž tokių 
Gerame stovyje, kaip naujas. Tik kainą greitai išeis; 3221 W. 6o PI. 
$18,000.00. Tel. Hemlock 6592; Englewood 4678.

TIKRAS BARGENAS. 5 kamba- PENKIŲ kambarių medinė bun- 
nų, moderniška 2 metų senumo bun- Kajow furnaso Šiluma, moderninis galow, šaligatviai ir gatve ištaisyti -
ir išmokėti. Turi būti greit parduo- j J ..tg sarčiai’k via' 
tas, todėl kaina taip žema—tik;verte sparOai kyld- 
$6,700,00.

Turiu daug kitų bargenų: 
namu ir farmų.

V. MISZI£IKA, 
1739 S. IlalstedSt. 
Tel. Roosevelt 8500

----- o——

lotų,

plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
__ Lotas 30x125.

Mažas {mokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši namų. Paims lotų kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

PARDAVIMUI namas su groser- 
nės bizniu. Savininkų galima ma
tyti 12 vai. dienų.

1846 W. 39th Street

$250' ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 —- 
pilnai įrengtų, karštu vandeniu šil
domų, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 
avė., tel. New 3136. • 

f ,

PARSIDUODA buno-alow, mūri
nis, 6 kambarių, ; karštu vandeniu 
apšildomas, moderniškas; garažas 
dėl vieno karo; 30x125 pėdų lotas. 
Parduosiu su mažu {mokėjimu.

5648 So. Richmond St.

AUBURN PARK 
Gera Rezidencija 

kambarių — dideli miegruimiai.

BARGENAS; 2 flatų mūras, 5 ir 5 
kambariai, A 1 geras, platina 39 
gatvę, kas padidins vertę šios sa
vasties; pasiteiraukit paaukavimo 
priežasties. 2853 W. 39 St.

• -7
i trobėsis naujai dekoruotas perdėm, 
. karštu vandeniu šildomas; medžiai, 
.krūmai; uždangos nuo saulės; lotas 
40x125; garažas 1 automobiliui, iš
grįsta alėja, arti bažnyčių, mokyklų 
ir Rock Island gelžkelio. Kaina 
$11,500; cash $2,000;

7733 So. Sangamon St., 
Tel. Cedercrest 0650

PARDAVIMUI bizniavus namas 
ant 71st St., netoli Western arba 
išsimaino ant bungalow, lotu arba 
cottage.

MŪRINIS 2 flatų namas, 2 po 
5 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų mūrinis garadžius. 
Parsiduoda arba išsimaino ant cot
tage, lotų arba bučernės.

Kam toki namai reikalingi 
kitės pps

J. G. MEŽLAIŠKIS 
. 2453 W. 7Ist Street 

Republic 4537

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 flatų me
dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambarių; rendų $864 metams; 
kaina tik $3,900; sąlygas sutarsim; 
50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 
& Son, 4213 So. Halsted St., tel. 
Yards 0808.

kreip-
DIDELIS BARGENAS. Pardavi

mui 2 flatų mūrinis namSs po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo- 

1 mas, geroje apielinkėje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros 
lubos.

PARDAVIMUI lotai labai augan
čioj vietoj ir automobilius 5 pasa- 
žierių. atrodo kaip naujas. Parduo
siu pigiai. Važiuoju į Lietuvą. At
sišaukit 4101) Archer Avė.

PARDAVIMUI du flatai, plytų ir 
medžio, po 5 kambarius kiekvienas; 
maudynė, gasas, elektra; A. I stovy; 
kaina $3,200; įmokėti $1,500; liku
sius — $45 mėnesiui; 2026 Hastings 
St.

SPECTAUS BARGENAS. Malo- 
nūs 6 kambariu cottage, karštu van
deniu šildomas, kieto medžio grin
dys, beržo trimingai, naujai išdeko- 
rnotas, galima tuojau isikraustyti; 
lotas 48x125 pėdų. Turite pamatyti, 
kad suprasti jo verte. 4214 So. Ar
tesian Avė. Savininkas 6351 South 
Tallman Avė., tel. Prospect 2045.

PARSIDUODA pigiai 6 kambarių 
mūrinis bungalow, ąžuolo trimas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karam 
garažas; jėla cementuota. Priimsiu 
mažesnį namų arba lotą, ar mor- 
gičių. Atsišaukit pas savininką 6628 
So. California Avė., tel. Hemlock 
1017

PARDAVIMUI naujas plytų na
mas, 4 nagyvenimu, po 5 kamba
rius, 4 karų garažas, elektra, šal
dyk 1d, visi flatai išrenduoti; 6628 
So. California Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų mūras Mar- 
(piette Manor apielinkėj. Mainysiu 
ant 
kui

mažesnio. Telefonuokit savinin- 
Hemlock 4443.

$7,500 NUPIRKS 3 dviejų auk
štų muro trobesius, 3 flatai po 5 
kambarius ir 3 po 6 kambarius, 
Charlton Katveje, 1 blokas i rytus 
nuo Ashland Avė., arti 35-tos srat- 
vės; sąlygos pagal sutarti.

Kreipkitės 
3441 Charlton Street

NORIU i farmų išvažiuoti. Rar- 
genas—mūrinis bungalovv, 6 kamba
rių. 2 karų garažas, lotas ir pusė, 
mažas imokėjimas. 1411 So. 50th 
Avė., Cicero, III.

BIZNIERIAMS didelė proga Bri- 
ghton Park. Pardavimui du biznia- 
vi namai su pagyvenimo kambariais 
ir apšildomi. Tinkami dėl visokio 
biznio. Vienas prie 43rd ir Rock- 
well St.. antras ant Fairfield Avė. 
prie bažnyčios. Labai geros vietos. 
Atsišaukite greitai 4425 So. Fair
field A ve. Tel. Lafayette 1310.
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Visokios žinios iš Klaipė 
dos padangės

Rašo A. Kemėža

slirdlu shrdlu etaoi 
girioj,wSt. Šimkaus.
pilsė.į ežero, Žilevi-

numirė. Sęniau fed 
raštvedžiu K rašau 

žiemos metu si 
federantų suvi

Musų Klaipėdos padangėj jau 
nuo 1926 metų pabaigos, susi
dėjus kitokioms gyvenimo ap-l 
linkybėms, visas politinių par-j 
tijų judėjimas apmirė, gerinusį 
pasakius, 
rantai su
k u pryšakyje 
rengdavo tai 
žiavimą arba politinį mitingą, 
tai federantišką pasilinksmini- 
nimo vakarą. Kad retkarčiais 
atvažiuodavo krikdemų partijos 
seimo frakcijos lyderiai,—Am
brazaitis ir kiti. O dabar virto 
kiti laikai... Krasauska vienas

1. Žvejai, Gruodžio.
2. Savo girioj, St. Šimkaus, 

nųjetaoin
2. Gana
3. Anoj 

čiaus.
Darbininkų choras vokiškai 

diriguojant E. (įreulich:
1. Der Morgen, Baumann.
2. Krvvachen der (leisi.*r, Mar-

3. Am Bach, Munc.
Lietuviškai:
1. Teismo dierfa, Sasnausko.
2. Malda iš kantatos “Milda,”

Maniuškos. •
3. Jau slavai sukilo. Sasnau-

(Atlantic and Pacific Photo]

Clevelando klinika, kurioj Įvyko ekspliozija

Chicago, II]., šeštadienis, Gegužes-May 25 d., 1929

kelias darbininkiškas dainas ir 
tuo šventės programas buvo 
baigtas su šauksmais:

Lai gyvuoja viso pasaulio 
darbininkų vienybė! Valio!

Vakare buvo pasilinksminimo 
vakaras su šokiais.

Tai taip sau ramiai ir praėjo 
Klaipėdoje darbininkų šventė.

LIETUVOS ŽINIOS
MARIJAMPOLĖ.

pasiliko inteligentais, o gimna
zija—gimnazija. Bet visgi i., 
gimnazija—tokia vieta, kuri 
daug kam turi didžios atmin
ties. Kas gi butų, jei visi, šios 
gimnazijos suolus trynę, susi
rinktų vieną dieną vieną va
landą savo praeitį prisiminti, 
savo atsiminimus pasipasakoti. 
Tai butų diena—žymi ir garsi 
diena. Bet to turbūt, niekuo
met neįvyks, nes daugybė žmo
nių joje mokslus ėjusių jau 
po pilka žemele palindo, dau
gybė plačiame pasaulyje išsi
blaškė. Beliko tik vienur kitur 
atsiminimai. Kaip tai įdomu, 
keista ir liūdna visa tai pri
siminus. ! Ari manas.

No. 124

— Argi toji panelė pinigais 
Si yra tiek turtinga, kad kiekvie

nai šventei pas ją nauja suk
nelė ar bačiukai?

—Pakanka, kad ji mylimai
siais turtinga, o minėti daiktai 
patys atsiranda.

SPECIALIAI
DEL

5 iki 8 kambarių Namo

Kiek čia mokslo šiluma! 
inteligentų!? Kas „juos j

cel.
2. Ich VVarte dein, Ritinami.
3. Wach auf, Baldamus.
Prie to dar griežė Konserva

torijos mokiniu simfonijos or
kestras. Koncertas buvo gana 
muzikalus. Čia ėjo chorų kaip 
ir “lenktynės.” Mat, Darbinin-

įžymus tėvynainis ragino pri
sirašyti prie tėvynainiškos par
tijos. Krasauskas, kaipo ištiki
mas federantų veikėjas ir lyde
ris, tam tėvynainiui atsakė ši
taip: — Ar tamsta manai, kad 
aš kokia k-va, kad idėjomis 
mainykausiu. Ne, aš buvau ir 
busiu ištikimas federantas.” 
Kaip žmonės pasakoja, už šito
kį Krasausko sprečną ir griež- kų choras dainuoja jau kokia 12 
tą viršininko pasiūlymo atme
timą ir tėvynainiškos partijos 
pazgordijimą, ponas Krasaus
kas tapo perkeltas iš Klaipėdos 
raštvedžio vietos i Radviliškio 
gelžkelio deepo į tokią pat tar
nybą, tik ant laipsnių mažes
nes kategorijos. O kad mažes
nė kategorija, tai mažesnė ir 
alga. Krasauskas seniau labai 
nesugyvendavo su darbininkais. 
Todėl, kai buvo prez. Griniaus 
valdžia, tai gelžkelio depo dar
bininkai, pagal seną Rusijos 
fabrikų darbininkų “madą,” po
ną Krasauską norėjo įkišti į 
maišą ir ant karučio iš depo iš
vežti ir laukuose paleisti. 

T
Kaip teko pastebėti laikraš

čiuose, tai ir antras krikdemų 
federantų veikėjas būtent, mi
rusio Seimo atstovas Ambrazai- j 
tis už prasižengimą prieš vy
riausybę išsiųstas i Varnių ka ■ 
Įėjimą. Kiek pamenu, ne kar-i 
tą Ambrazaitis Klaipėdoje lai
kydamas savo paskaitas labai 
užgauliodavo priešingų 
nių
bei kalėjimu grasindavo, 
bar ir pats į tą 
Mat, kaip sena patarlė sako, ne
kask duobės kitam, 
ją į pu Įsi.

Dabar Klaipėdoje 
judėjimas nyksta, bet
sportas tai daro didelį progre
są.
Lietuvos valstybės operos ir ba
leto gastrolės labai pasisekė.

Nuo 14 vasario šių metų Lie- dydamas, kad Klaipėdos krašte, 
tiivos valstybės teatro operos norft pasaulinis karas jau senai

metų ir susideda iš 230 daino
rių. Bet vokiškos dainos, ko
kios tai nemiklios — tystančios, 
lyg bažnyčios giesmės, ir ilgos. 
O ęhoras vien tik iš vyriškų 
balsų, tai nėra gražios harmo-l 
nijos. Lietuvių kad ir palygi-i 
namai neskaitlingas choras (tik 
iš kokių 80 dainorių), bet miš
rus, tai ir labai melodingas. Jis 
gražiai sudainavo, šiame kon- 

lietuvius vokiečiai neby,- 
Net ir patys darbininkų 
nariai lietuviams pirmo- 

atidavė. A. Vaičiūnų iš 
kad geras chorvedis.

tu vos butų išvežama daug pi-Į 
nfgų Vokietijon.

Susirinkimo pirmininkui po
nui Ašmučiui pabaigus kalbė
ti, diskusijose dalyvumą ėmė 
lietuvių bloko seimelio atstovas! 
p. Borkerlas. Jis nurodė, kad 
tas seimelio išleistas pinigų įs-

Kauno Lietuvos 
Klaipėdoje nupirko gražinusį 
didžiausį viešbutį 
Viešbutis labai
įrengtas, turi 60 kambarių 
sales vakarams.

lietuviai ir vėl turi 
kurį puošia iškaba su

I *

. . ......................... . ku užrašu: “Viešbutistatymas vienai žmonių grupei >. 
leidžia pasipelnyti, o kitai už
deda naštą ir neleidžia pasinau-į 
dot tomis teisėmis, kurias pir
mieji turi. Indėliai bankuose ir 
taupomose kasose neužvertina
mi. O jau išmokėtos hipotekos 
užvertinamos. Taigi to įstaty
mo autoriams daugiau rupi Vo
kietijos reikalai, 
dos krašto.

(“Naujienų” korespondentas)

Tai' yra miestas didelį vaid
menį vaidinęs Lietuvos gyve
nime, 
šildėsi
besuskaitys. O reikėtų suskai
tyti. Nes kas Marijampolės 8- 
nių klasių gimnaziją ėjo, vis- 

j gi yra kur nors užrašyta. Čia 
, mokosi Daktaras Jonas Basa
navičius, Jonas Jablonskis (Ry- 

viešbutis aiškių Jonas), ir dabartinis 
"'“Naujienų” redaktorius Pijus 

Viktoriją, j (jrjgaitis, jr Kapsukas, ir Vai-;
moderniškai j jr Bulota ir

, . _ H Jkas ir daugybė daugybė kitų. O 
Lul Klaipėdos i j.jpk dabar, jau po karui. Lie- 

j tuvai nepriklausomai gyve- 
i nant, ši gimnazija išperėjo iri- 
j teligentų?... Tai didelė minia j 
i svieto; Ir kasgi? 1

Supranta savo pareigas
V-kas:—Eik ir suimk tamsia 

tuos- pavojingus banditus.
Jo padėjėjas;— (išsigandęs) 

Kaip, ponas viršininke? Jų:; 
v-kas, aš jus padėjėjas. Taigi 
eikite, o aš padėsiu.

ta
,Sovietų cenzoriui buvo pakiš 
frazė: “per langą Įlėkė !).’<?•

Daniliaus- vo karvute”.

nuomo-
žmones; ir dar šmeiždavo

bėdą” pateko.

politinis 
menas ir

viešbutį,
lietuviš-
Viktori- i

Balandžio 23 d. Lietuvių kliu- 
be buvo Vilniui Vaduoti Są
jungos (Klaipėdos skyriaus) 
narių ir prijaučiančių susirinki
mas. 8 vai. vakaro pirmininkas 

| Dr. Pakuckis atidarė susirinki- 
1 mą. čiapat susirinkimo prezi-izi, • - ““J* ftuon ūminiu piiz.i-negu klaipė- rv , , .. . ;I diumą, renkant, jis buvo išrink*-

cert-2 
tino, 
choro 
nybę 
gyrė,

- i .. . - . . . , • guuernuioriaus nepasirašytaKlaipėdos lietuviu įgulos sporto i x , ....• • 4 • • I atmesta nevykusi įstatymuir vietos sąjungos .pavasario _. L? L 5;vėl priėmė. šventė. ‘ ..šieji, pareiškė kalbėtojas, turi-
Balandžio 6 d., Šaulių name mė gubernatoriaus prašyti, kad 

įvyko Klaipėdos Lietuvių įgu-j įstatymas vėl butų atmestas, 
los sporto ir vietos sąjungos pa- ----- :::------
vasario šventė. Tai šventei pa-! Visi susirinkusieji pilnai pri
minėti buvo pastatytas veika- tarė kalbėtojui. Toliaus iš ei
kis, trijų veiksmų linksma ir, lės kalbėjo p. Vanagaitis, nu- 
įdomi komedija “Futbolijada “ 
Režisavo p. Patas.

šį veikalą patartina ir Ame- rylų .tūkstančiai bereikalingų i Geležkelio meisteris 
likos lietuvių futbolininkams į teismuose bylinėjimuosi. C 
sulošti.

į tas ir susirinkimo pirmininku.
Buvo ant greitųjų iškeptasI Daktaras TFukanas laikė pa- 

protestas ir surinkta 10,000 pa- skaitą temoje: “Vilniaus vada- 
rašų.
rfiesio į protestą ir pirmusyk ( 
gubernatoriaus nepasirašytą —

l ir
Mes čia susirinku- ras iš

Seimelis neatkreipė dė- vimo problema.”
Klaipėdoje yra įsisteigę du 

skyriai Vilniui vaduoti. Vienas 
iš gelžkelio tarnautojų, o ant- 

Klaipėads miestelėnų. 
Bet šiame susirinkime buvo su
vienyti abu skyriai į vieną, ir 
pavadinti 
Vaduoti 
Toliaus 
dyba. Valdybon išrinko šiuos 
operos.

rodydamas, kad dėl šitokio blo- /asmenis, kurie ir pasiskirstė 
I go įstatymo Klaipėdoj pasida-; pareigomis. Būtent, pirmininku 
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Sąjungos 
Klaipėdos 

tapo perrinkta

Vilniui 
Skyrius, 

vai-

Svarbus Klaipėdos krašto 
ninku susivienijimo 

susirinkimas.

ilki-

Balandžio 10 d. saulių Namo 
svetainėje įvyko Klaipėdos lau
kininkų — Ūkininkų susivieni
jimo susirinkimas.

Susirinkimą atidarė susivie
nijimo pirmininkas p. Ašmutis: 
ir pasakė įžanginę kalbą, nuro-

; Rybokas
0 iš! padėjėju Dr. Pakuckis, sekre-, 

to pasinaudotų tik reehtsanval-; torium pašto tarnautojas Liąu-Į 
tai advokatai. Dar keliolikai teris, iždininku gelžk. taniau-1 
diskusantų pakartojo tuos pa- tojas Petraitis ir knygininku 
čius argumentus prieš nevyk- Limtameris. Revizijų komisijon 
kusi įstatymą. Buvo išrinkta!

asmenų: Aš- 
Karoliaus Lu- 
šimkaičio ir 

su delegacija

mučio, Borkerto, 
kio, Vanagaičio, 
Laserio. Kartu 
apie tūkstantis susirinkime da
lyvavusių demonstratyviškai 
gatve numaršavo prie guberna
toriaus rūmų. Delegacija nu
ėjo su protesto rezoliucija pas

ir baleto gastiolės Klaipėdoje praėjo, bet to karo liekanų dar gubernatorių, o demonstrantus 
didžiausiu pasiseki- jr šiandie turime. Būtent: na- visų pusių apstojo fotografai

T" ""'-1 mų rekvizavimo įstatymas. Saf|įr nuėmė paveikslus. Po valan- 
prieš atvykstant Kauno operos vininkas neturi teisės ant savo i dėlės sugrįžusi iš gubernato- 
artistams, jau i.Š Kauno ant vi-i turto. Namo savininkas be riaUS delegacija pranešė de- 
sų operų ir baletų buvo ispar- miesto magistrato žinios negali! monstrantams, kad jų reikala- 
du°tl visi bilietąi, tai daugelis parsamdyti—išnuomuoti butą, vimas bus patenkintas,
žmonių neturėjo progos įsigau- juk įOgia tvarka tai bolševiz- gjrdo šauksmai 
ti į teatrą. \ okiečiai, kaip ži- mas iš kito galo.
noma, prieš lietuvius veda “kul- savininkai 
turinę” kovą ir viską neigia, 
kas tik lietuviška. Bet Lietu
vos operą išgyrė, o taip pat de
koracijas, orkestrą, baletą, 
operos chorą ir operos režisū
rą. Girdi, į tokį trumpą laiką 
sugebėjo taip gerai operos vai
dinimą pastatyti, kad gali se
niausios Europos valstybės Lie
tuvai pavydėti.
Arbeiter-Gesang-V e r e i n o ir 

Klaipėdos Giedototojų Drau
gijos Komitetas

praėjo su i 
mu. Kadangi už penkių dienų

duoti visi bilietąi, tai daugelis parsamdyti—išnuomuoti Pasi-
Ura už musų 

Mes namų j gubernatorių Lai gyvuoja mu- 
turime reikalauti, Sų gubernatorius!!” Po to su- 

knd direktorija ir krašto seime- trinkusieji išsiskirstė, 
lis butų rekvizavimo tvarką pa-1 :::

naikintų, kad namų savinin- Balandžio 22 d., šaulių name 
kams Klaipėdoje butų sugrą-1 buvo arijų ir dainų vakaras, 
žintos ant savo turto teisės. Ta Vakaro programą išpildė Vals- 

| prievartos gaspadorystė ken-.^ybės operos artistai p-lė Ma- 
kia visam Klaipėdos krašto rįjona Rakauskaitė (chicagietė) 
žmonių ekonominiam ir kulturi-į jr Jonas Butėnas, irgi ameri- 
niam gyvenimui. Antra, tai pi- kietis. Labai gražiai dainavo, 
nigų infliacijos klausimas. Da- akompanuojant ] 
bartinis Klaipėdos krašto sei
mėlis priėmė įstatymą, kuriuo | va]andas. Publikos buvo daug 
visas iš bankų imtas ūkininkų visiems patiko. Laikraščiai, 
paskolas nuo 1920 iki 1924 me-.pašydami recenzijas, papeikė,
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L. Flofmekle- 
riui. Programas tęsėsi per 3

Kovo 17 d. Šiaulių name, Dar- tų (kuomet vokiečių markė kri- kad beveik visos dainos buvo 
Dainorių Susivieniji- to) užvertino 25 nuoš. O žmo- svetimtaučių kompozitorių.bi ninku i

mas (vokiškai: “Arbeiter-Ge-'nįų įr organizacijų indėlius į 
sang-Verein”) ir Klaipėdos Gie- banką nieko neužvertino. Pa- 
dotojų Draugijos choras suren- gal tą užvertinimo įstatymą, ge
gė bendrai gražų muzikališką rai pasipelnytų daugiausia Vo- 
koncertą. Programe buvo su- kietijos bankai, gaudami už tų 
dainuota šios dainos lietuviškai laikų beverčias markes 25 nuo- 

diriguo- šimčius, už indėlius nieko neiš
mokėdami. Tokiu badu iš Lie-

Giedotojų Draugijos 
jant A. Vaičiūnui.

šią vasarą atplaukiantiems 
laivams su lietuvių amerikiečių 
ekskursijomis, komitetan ame
rikiečius pasitikti Klaipėdos 
Lietuvių Susivienijimas išrinko 
Stikliorių, Gudaitį ir Kemėža.

Kaip Dievo karvutė?—Su-j. 
suko jis— Mistiką rašote, reli
ginę propagandą!

Cenzorius ir išbraukė žodį 
“Dievo” ir liko “per langą įlū-i 

Inteligentai kė karvutė”.

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir 

įvedamos
A pškai tl i a v i m as pa t i ek iamas

South-West Heating
Company

3816 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 0598

IESS EX
THE CHALLENGER

Išgirskit “Hudson-Essex
Ciudtenger” radio progra
mų lc»8 penkiadienio vakara

tapo išrinkti Dr. Trukanas, 
Spertalis ir Šneideris. Kiek pa
sitarus dėl Vilniaus vaidavimo 
darbų, susirinkimas išsiskirstė.

Balandžio 27 d., Klaipėdos 
Vyrų Choras surengė dviejų 
metų įkurtuvių šventę. Vaka
ras įvyko Šaulių name. Progra
mas susidėjo iš )dainų ir “Don 
žuano,” dviejų veiksmų neva 
opeeros.

Pirmoj dalyj Vyrų choras su
dainavo 5 dainas, o kvartetas 
tris. Dainos pavyko gana ge
rai sudainuot. Antra dalis susi
dėjo iš “Don žuano,” o trečią
ją dalį išpildė choras kartu su 
simfonijos orkestru. Viskas bu
vo gana artistiškai atlikta. Po 
programo buvo draugiškas pa- 
si viešėj imas ir šokiai, griežiant 
policijos orkestrai iki 5 vai. ry
to.

Tų naktį tiek prisnigo, kaip 
vidur žiemyj. Bet jau apie pie
tus beveik visas sniegas buvo 
sutirpęs.

Gegužės pirma yra viso pa
saulio darbo žmonių šventė. 
Švenčiama ji buvo ir Klaipėdoj. 
Apie dešimtą valandą susirinko 
koks tūkstantis iš visokių dirb
tuvių šaulių namo svetainėn 
darbininkų, priklausančių prie 
progresivės darbininkų sąjun
gos. Programai prasidėjus, vie
nas darbininkas gražiai padek
lamavo Gegužės šventei pritai
kintas eiles. Po Jo profesinės 
Klaipėdos darbininkų sąjungos 
pirmininkas Panaris pasakė 
prakalbą. Po Panario kalbos 
Darbininkų choras sudainavo

turi teisies iššaukti
Essex the* Challenger yra didelis, suaugusio mie- 
ros “Six”—malūnus pažiūrėti—erdvus ir patogus. 
Jo spalvų Įvairumas toks, kad kone kiekvienas gali 
pasirinkti asmeniniam savo skoniui be ekstra mo- 
kesties.
Hidrališki smūgių suėmėjai ir naujo tipo dvejopos 
veikmės 4 ratų stabdžiai pavyzdiniai — JIE NE
KAŠTUOJA NĖ CENTO EKSTRA. Tas pats su 
radiatoriais, oro valytojų, priekio stiklo šluostytojų. 
apsaugos užraktu, chrominu poliruotomis dalimis. 
Parokuokit patys visus priedus, kuriuos Essex tei
kia dykai, ir rasit virš $100 ekstra vertės vien šiose 
reikmenyse.

Big Six Pirmenybė už biskį didesnę, negu 
mažo auto kainą

Visoj šaly pasklydę nesuskai
tomu kiekiu — rekordai Chal
lenger Savaitės — tūkstan
čiams savininkų dalyvaujant, 
šauniai palaiko jo iššaukimą 
visiems, greitumu iki 70 my
lių valandoj, — ištverme po 
60 mylių valandoj per valan
das ir valandas, — taupumu 
nuo 18 iki 20 ir daugiau my
lių su galionu. Dešimtimis tūk
stančiu pati publika dabar iš
mėgino' ir jrodė šiuos rekor
dus.

Platus spalvų rinkinys 
be ekstra kaštų 

{vairumas toks, kad sakytum 
kiekvieno skoniui padaryta.

ir brangiau 
dirbtuvėj

LENGVA NUPIRKTI 
LENGVA TURĖTI

PAVYZDŽIUI, šiame 
mieste pirmoji mokes
tis, kartu su dabartiniu 
jūsų karų $281, o mėne
sine mokestis $52.68.
Dabartinis jūsų karas 
gal būt padengs visą 
pirmą j mokėjimą. H. M. 
C. Pirkimo Planas siūlo 
lengviausias galimas 
sąlygas išmokėti.

___________ ___________ OF ILLINOIS
2220. Š. Michigan Avė. Kreipkis į artimiausią pardavėją 

NOKTH
Bucklnghtun Motor*,' Ine. 

3948 N. Dameii Avė. , 
Lincoln Avė. Ht Irvlng Tark 

Blvd., Bucklnghain 2310 
Hudson Motor Co. of Illinol* 

Evanston Branch 
1820 Kidge Avė. 

Rheldrake 2300 Unlverslty 720 
lludson Motor Co. of Illinois 

North Slde Branch 
0259 -Broadway 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Hales Corgr. 
3143 W. Lawrence Avė. 

Keystone 3400 
and 

4040 N. We*tern Avė. 
North-West lludson Co. 

6715 Olmstead Avė. 
Edison Park. III. 
Newcast!e 3150 
A. W. Person

Hlghfand Park, III. 
Hlghland Park 2402 

Plamondon Motor Co. 
4824 Sheridan Koad 

Longheach 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mlhvaukee Avė. 
X Palllsade 1800

HUDSON MOTOR CO MPANY
WE8T 

Bervvyn Hudaon-Esae^ Co. 
3146 Oak Park Avė. 

Bervvyn, III. 
Bervvyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
439 MadlHon Ht.

Onk Vark, UI. Kuclld 5017 
Crandull Motor Car Co.

of Maywood 
51 I.ake Ht. at First Avė. 

Maywoo<l. III. Maytvood 360 
lludson Motor Co. of IIIIiioIh 

I.oRan 8quare Branch 
2047 Milvvaukee Avė.

and 
2401 Logan Blvd. 

Spauldlng 3000 
HudHon Motor Co. of Illinol* 

Farkvvay Branch
3308 W. North Avė. 

Albany 4010
Hudson Motor Co. of IlUnoi* 

West Hide Branch 
3010 Ogden Avg. 

Lavvndale 0011 
Lyonti Motor Sale* 
8027. Ogden Avė.

Lyons 7121 I.yon*,
ParagoA Motor Car Co. 
5901 W. DlviHion 8t. 

Columbla 5070

III.

WE8T (Continued) 
8. A B. Motor Sali** Corp. 

3851 W. KooHevrlt Koail 
Votį Buren 41>IO 

Jft«. Hinger Motor Hale* 
1428 Koosevdt Koad 

Monroe 0310 Haynmrket 0012 
BulllvHn-Morgan Motor Sale* 

4701 WiinhinKton Blvd. 
Manufleld 24 14 

and 6201 W. 22n<i 8t. 
Bervvyn 2171 

8chellenber*cr Motor Sale* 
0028 W. 22nd 8t. Cicero 1887

SOUTH
ĄJa« Auto Conipany. 

7800 Stony I*laml Avė. 
Haninavv 1400 

SOUTH (Continued) 
Burke Motor H:de* 
3012 Archer Avė. 

Lafayette 6100 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Mlchlgan Avė. 
Follniau 7300 

Haleted Hudeon-Emtet Co. 
7023 llahted 8t. Trlangle 0341 

Uerbert Motor Šule* 
7420 Cottaice Grove Avė. 

Vlticennea 0710

Phone Calumet 6900
SOUTH (Continued) 

Hebert-Temple Motor Kale* 
8918 Commercial Avė. 

Kegent 4082 
Hcndrlcks-Mltchell Motor Sale* 

6200 I.ake Park Avė. 
Falrfas 0825-0 

Ifeyne Motor Hales 
5104 8. Ashland Avė. 

Prospect 7916 
lludson Motor Car Co., of 

Illinol* 
Wentworth Avė. Branrh 
7141 Wentworth Are. 

Trlangle 5900 
Midway Corporation 

6044 Cottage Grove Avė. 
Falrf*x 4810 

Juck Perl man Motor 8alr* 
6727 8. We«tetn Avė. 

Heinlock 6687 
8. A K. Motor Bale* 

8031 8. Halsted 8t. 
Vincenne* 6808 

Htratford Motor Bale* 
708 W. 68rd Street 

Wentwortb 1914 
' E. L. Shaver Co. 

619 Hohman Avė. 
Hammond 80 

Hammond. Ind.
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su juo jau nebesusitinkame.

mo pažinimą mums ap
sunkino tai, kad niekas nepadė
jo mums nustatyti tikslios mu
sų darbo programos. Todėl be
veik kasdien ligi 12 vai. ginčy- 

bino nepaprastai smarkus ir davomės ir tardavome kur ge- 
puikiai mechanizuotas geležin- riau eiti ir kas atlankyti. Ant
kelio susisiekimas, čia per ke-i ra, iš perdidelio savo individua- 
letą minučių praėjo keliolika lizmo ir skirtingų 
elektros traukinių. Visi jie pil- nors ir patariami ilgai vienodo 
miteliai žmonų. Vėliau suži- sprendimo neprieidavome, 
nojome, kad ryte į Berlyną dirb- i 
ti atvažiuoja valdininkai ir šiaip 
darbininkai iš priemiesčių, esan
čių už 40 km už paties miesto

Kauno studentai Berlyne 'A
ciinkino

ir Karaliaučiuj
Balandžio 24 d. 17 musų ko

legų 17 vai. šypsodamies už
ėmėme dvi vagono kupė ir pil
kais musų krašto laukais sku
bėjome prie Vokietijos sienos.

O šypsotis tikrai buvo ko. 
Ypač gerai nusiteikę ekskursi-į 
jos iniciatoriai, kad po tiek daug 
visokių formalumų ir kliūčių i 
gali trupučiuką pasilsėti ir su| 
grupe- -pirmyn prie savo tikslo. 
Klinčių buvo nemaža. Net pats me skubančias kelias jau seno-) kurių Liet, 
pasiulytojas ekskursuoti prof.įkas moteris 
Volteris pagaliau tik dideliu apsikrovusias 
vargu buvo priprašytas sutikti liais. 
ekskursijai vadovauti... 'sava moterų.

Visi mes jauni, beveik pirmų,‘J, Be(. ylg 
kartą vykstame i Vokiety, esn ie 30 mot atsto 
daugumas musų dabar pirmą, 
kartą pamatys užsieni, pasi- Geležinkelio tarnautojai 
švaistys po vakarų Europos did- tiesa, ne visai —stori, ramus, | 

Ir nė vienas musų be- patenkinti. Ramus esą. ir visi 
veik neabejoja, kad Berlyne bus vokiečių valdininkai, nes “vokie- 

‘ "i- čių etat. valdininkas tai kara- 
Toki, maž liūs”, anot p. Anyso, nes .joki!

daug, musų ekskursijos tikslai, yirsmmkai savo kapr1Zaisj1Pa-jt t origina|ių sku|pturos bei 
Eitkūnų stotyj skaitome: Ii- huosuot negali. Negali valdi-i

gi Berlyno 741.3 km. Visą naktį ninko paliuosuoti iš užimamos 
tenka mums 17 dviejose kupė vietos net pats prezidentas. Val- 
susispaudus, susiglaudus pra-; dininką nubausti įstatymai te-l^ų Ai,*
snausti. gali. 40 metų (!) ištarnavęs! 01110 O tl KirilSšLl

Užimti daugiau vietos nega- valdininkas gauna pilną Pensi-lp ■■ ■ njitjTŽ!
Įima: mat mes -ekskursantai | ją (100G algos). Tos pensijos \ Įl VI I Įl|j V rOyQIĮ|||Q 
važiuojame papiginta (5()'/< ) dabar mokamos ir visiems buv.'^mUIIJJI IIIU IUgUjllill| 
kaina. kaizerio generolams ir daugybei)

Švintant ant apsėtų lygių Vo- karininkų. Todėl nenuostabu,i 
kad pensijos sudaro apie 50'/< 1 
respublikos išlaidų ii\ tuo budu 
labai apsunkina biudžetą.

miešti.c

ko pasižiūrėti, bus kuo pasigė
rėti, ko pasimokyti.

tacijų, kopijų, taip pat nemaža 
įstabių senovės liekanų: sarko
fagų, mumijų, senovės ginklų, 
graikų, romėnų, Aigipto ir kt. 
tautų dievų stovylų bei jų ko
pijų ir ht. kultūros vertybių), 
zoologijos sodą (vokiečiai su
trumpindami jį rašo Zoo, o ta
ria Co), pilną visų tų gyvulių, 
žvėrių ir paukščių, apie kuriuos 
mes ligi šiol tik iš paveikslų 
žinojome, šis sodas yra dau
giau kaip kilometro ilgio; kiek
vienai rųšiai gyvių paruošti 
puikus namai. Dar atlankėme 
Akvariumą, Planeloriumą, Sie- 
gesallee (pergalės alėja, abiem 
pusėm nustatyta Vokietijos val
dovų statulomis), Reichstago 
rumus, Scharlosttenburgą, Post- 
damą, Saussouci rumus (šią 
puikiąją Fridriko Didžiojo rezi
denciją), Funkturmą, iš kurio 
teko pasižiūrėti ir visą Berlyną 
ir jo apylinkes iš viršaus.

Pirmą, vakarą praleidome di
džiausiame Berlyno teatre 
“Grosse Schauspielhaus”. Vaidi
nama komiškus dalykus: pajuo
kiami francuzai, Imituojamas 
ir pajuokiamas Pilsudskis... Vi
sas teatro įrengimas ir pats 
pastatymas atrodo pigus, šablo-

(Tąsa ant
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CHICAGOS ROJIIi

norų mes

tapybos kurinių, daugybe imi-

S. P. Kazwell-Kazlauskas
Savininkas gražiausios ir sparčiai augančios subdivizijos Chi
cagos Rojuje — Spring Forest, III., gražiausioj vietoj visoj 
Chicagos apielinkej — tarp miškų ir kdlnų, prie geriausiu 

kelių ir patogios transportacijos.
I’erfect Satrsfaction 

Guaranteed
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis.

Gerai pritaikinti Šlifuoti Akiniai apsau
gos jūsų akis, prašalins akiu nuovargį ir 
galvos skaudėjimą. Jus galėsite skaityti 
mažas raides ir aiškiai toli ir arti ma
tyti.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Bet vis dėlto neužmiršime 
padėjusių mums Berlyną pažinti 
čia studijuojančių lietuvių kole- 

’ gų Zubovo, Getnerio, esto P. Ar
šioj stotyj tuojau pastebėjo- umaa, vokiečio Miulerio, kai 

atstovybės tarnau-
kupranugarius”, tojų ir kit. vardų. Jų padeda- 
visokiais ryšu- nii mes atlankėme gražiausią ir 

Sako, vokiečiai negerbiu turtingiausią - “Kaiser-Fridrfch- 
Joms esą tinką Museum”, “Schloss-Museum”, 

vaikai, bažnyčia ir virtu- Kaizerių pilies muziejus, suside- 
reichstage dąs maž daug iš 1000 kambarių

kietijos laukų, ant gražiai sužė
lusių rugių, ant sprogstančių 
medžių krinta baltas sniegas. 
Todėl ir ore vėsoka.

Pravažiuojame Oderį. Saulė
baigia tirpinti sniegą. Matyti, j stovybčs konsuliarinio skyr.

Stoty mus sutinka Liet

1 bei salių, kurių gražiausių apie 
100 atlankėme, čia pamatėme 
visą tą auksą, sidabrą, šilką, 
brangiuosius akmenis ir kita, 
kame skendo vokiečių monar
chai, “Aites und Neues Mu- 

i seuni” (daugybė senovės, vidur
amžių ir naujųjų laikų įvairių

Po šaltos ir-ilgos žie
mos, pavasaris jau čia. 
Kiekvienas jaučiasi, 
kad jam reikės išva
žiuoti iš miesto ir pa
kvėpuoti tyru oru, —be 
durnų, be dulkių.

Jums nereikia nė į 
Floridų, nė j Texas va
žiuoti, -r- čia, prie pat 
Chicagos, randasi pui
ki vieta, kur jus galėsi
te visuomet gyventi ir 
visuomet turėti grynų 
ir švarų orų.

Ta vieta yra

at-
ve-

kad čia jau pavasariu butą. So-i dejas Sruoga ir nuveda į Wil-, 
dai ir daržai gražiausiai su- helm str. esantį krikščionių| 
tvarkyti.

Lygiuose, gražiai išakėtuose) 
laukuose — daugiausia raudo
nais stogais trobos, apkabinėtos 
visokių pramonės firmų plaka
tais. mat vis gudri reklama.; 
Visos sodybos beveik plikos: re-! 
ta medžių, reta krūmų. Taip j 
pat reta miškų.

Musų “dėcugas” (greitasis 
traukinys) pralekia visą eilę 
mažesnių stočių ir miestelių, 
bestypsančų kaminais— pramo
nės ženklais— pasipuošusių, o 
sustoja tik žymesnėse stotyse, 
kur musų kolegos išlipa pasi
žvalgyti, išgeria alaus, perka ci- 
garetų.

Pakeliui netoli Berlyno vienoj 
kitoj vietoj pastebime puikiai! 
įmūrytų, vandens grioviais ap
vestų buv. karo tvirtovių-fortų.

I’ei* kaimus, per tas origina- 
iias vokiečių lygumas toli nusi
tęsia puikiai išsirikiavę stulpai! 
apkabinti daugybe elektros lai-i 
dų. ‘lokiu budu elektra teka į 
mažesnius miestelius ir kaimus.

Vienur kitur pradėjusios ža
liuoti pievos “apterštos” dumblo 
krūvomis. Iš pat ryto vokietai
tės jį jau krato, lygina. Vokie
čiai, tu r būt, neabejoja, kad šios 
pievos jiems daug šieno užau
gins. —Plentu dviračiais skuba 
į darbą pavieniais ir pulkais 
darbininkai.

Visi musų kolegos sukilę ir 
pasiruošę.

Originalus si^o naujais nedi
deliais, daugiausia dviejų aukš
tų, namukais Berlyno priemies
čiai. —Sako, juos pasistatę val
džios padedami didžiojo karo* 
dalyviai. Toliau —prie pat Be r-i 
lyno didžiausi plotai mažyčių,1 
folium dengtų, lūšnelių. Tai Ber-| 
lyno proletariato rezidencijos. 
Toliau juoduoja fabrikų kami
nai. čia vokietys darbininkas 
parduoda savo jėgas.

Vienas kolega tvirtina, kad! 
ča jau nesą gyvenimo: vis
kas nechanizuota, specializuota, 
darbas pasiskirstyta, nustatyta; 
čia eiti toliau jau beveik nėra 
kur. Kitaip esą Lietuvoj, čia 
reikia tiek daug darbo, tiek 
daug entuziazmo ir sumanumo. 
Todėl geriau Lietuvoj, nes ten 
dar plaks gyvo—ne mechanizuo
to—gyveninio pulsas. Kiti kole
gos jam pritaria.

Atvažiavome į Berlyno, rodos, 
pirmąją stotį ”Schlesischer 
Bahnhof”. Tuojau visus nuste-

į viešbutį “šventas Mykolas”, čia! 
randame prof. Volterį, l„ „„ 
riuo tuojau nueiname į “Tautų 
meno muziejų” (visų tautų kū
ryba pradedant priešistoriniais 
laikais ir baigiant bronzos ir ge
ležies laikotarpiu) ir pagaliau

Puikus 
su ku- j Zyl»-Shell. V■ romai pagra

žina veidą

Spring' Forest, Illinois
(Willow Springs)

Jau šimtai lietuvių šeimynų nusipirko čionai žemės sklypų, 
pasistatė sau namus ir dabai* gyvena puikiausiai. Į darbų nuva
žiuoti j Chicagų užima tik apie 20 minučių, o kas turi savo au
tomobili, tam dar parankiau.

Tie žmonės gyvena sveikame ir nesuterštame ore ir naudojasi 
'visais miesto moderniniais patogumais.

Nejieškokit niekur kitur svetimų dievų, nusipirkit sau sklypų 
žemės

4605-07

Tel. Cicero 3794

DIDYSIS OFISAS
South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS ' 
3201 Auburn

mes me-

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą i 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame., Tuo 
budu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tą uždarbį atiduo
dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie jokios gra- 
borių komisijos ir todėl galime sutaupyti bereikalingų- išlaidų 
ir tuo budu teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos
tumeriams.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint musų kostuinerių finansinės padėties, 
kuomet neatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nas, mes teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą.

Reikale esant pašaukit mus, rn.es atvažiuosim į jūsų namus 
ir be jokių jums iškasčių parsivešim jus, kad patys pamatytu
mėt musų puikius grabus, kuriuos parduodam daug pigiau, ne
gu kur kitur.

EUDEIKIS

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct

Avenue Cicero
Boulevard 3201

Spring' Forest, Illinois
• (Willow Springs)

X

ir jums nereikės važinėtis po kitas valstijas, leisti bereikalingai 
pinigus ir laiką. Jus čia pat prie Chicagos galite turėti visus rei
kalingus patogumus. Tik atsilankykit pas mus, mes jums viską 
išaiškinsim ir maloniai patarnausime.

(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street
Republic 889S

CHICAGO, ILL
f S. P. KAZWELL-KAZLAUSKO ofisas gražiausioj Chicagos Rojaus subdivi- g 
= zijoj, prie Archer Avė. ir Spring St., Spring Forest, 111., apie pusę mylios 
H nuo Kean Avė. . f
falllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIM^
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
n iškas. Dekoracijos primity
viškos. Neblogai dresiruotas! 
baletas. Pakenčiama ir muzika-; 
orkestras, kuris groja pertrau-; 
komis ir susilaukia aplodismen-j 
tų. i

I ir leidžia judėti kita, tai judė
jimas stačiai butų neįmanomas 
ir kasdien butų daugybė žmonių 

1 aukų, šiaip žmonių aukos “ju
dėjimo dievaičiui” kasdien 
skaičiuojamos tik keliomis de- 
šimtimis asmenų, šiek tiek ne- 

I apsižiūrėjęs ar nepaskubėjęs 
tuojau gali savo gyvybe užsimo
kėti.Atlankėme ir keletą “kaffee”. 

Įdomiausia jų buvo “Vaterland”, 
telpanti trijuose aukštuose, tu
rinti keliolika salių, kurių gra
žiausios su Reino krašto (Rein- 
land), Konstantinopolio, Bava-j 
rijos ir kt. panoramomis. Kiek
vienoj salėj savotiškos ceremo- - v _ -.. , v OaZytOS. tiiuvuco aponciiunijos, muzika, kai kuriose so- . . .... , ...... ’ . ... sai ekonomiškai, paprastai,kiai, dainos. Visur stalai ap- _  __ _______ :
sėsti ir geriamas vynas, alus... 
Patarnautojai imituoja panora-| 
mos šalies gyventojus. Yra ir 
tikrų turkų, negrų, ispanų....— 
visuose tuose “kaffee”, kabare
tuose, teatruose, kinuose ir ki-i 
tose atatinkamose vietose... žy
mi dalis keturmilijoninės Berly
no publikos geria svaigalus, 
dainuoja, šoka, žiuri apnuogiu-; 
tų šokėjų, kelia joms aplodis
mentus, ligi isterijos juokiasi iš 
paprasto šposo atskiruose kabi-; 
lietuose ir net menkiau apšvies-; 
tose salėse suveda pinigines,) 
meilės ir kitokias sąskaitas ir 
tik paryčiu išsiskirsto.

Bet visi taip, pat įsitikino, 
kad ruošiant ekskursiją į kurį 
nors Europos didmiestį, reikia 
geros organizacijos ir drausmės. 
Taip pat būtinai reikalingas 
žmogus, kuris lankomąjį mies
tą gerai pažįsta, šių sąlygų 
meišpildžius, tenka sugaišti 
daug laiko, išleisti pinigų ir 
gadinti nervų.—E. K.

su-

Negalima butų pasakyti, kad 
į Berlynas galėtų pasigirti dide- 
) liu liuksusu. Namai ne didesni 
kaip 6—7 aukštų. Jų sienos 

, pilkos, lyg apsuodę, senai matyt, 
žmonės apsirengę vi- 

. Tie 
| patys taxi daug prastesni, negu 
! kauniškiai. Krautuvių langai, 
nors ir turtingi, bet vis dėlto 

! nežiba taip, kaip kai kurie mu- 
| sų laukėme.

Jei nori 
I prekių, tai eik į 
j Čia vienoki ir kiloki liftai lan
kytoją kelią iš aukšto į aukštą, 
kurių vienas įstabesnis už kitą. 

; šiame name jautiesi kaip atski
rame mieste. Ir jei tik turi pi
nigų, tai jokiu budu neiškęsi 
šio to nenusipirkęs.

Čia pat ir pietų gali valgyti. 
Jei be patarnavimų, tai, žino
ma, tik užkandis ir pigesnis, o 

| jei nori pietų valgyti, tai už 
tcĮpa paprastus pietus užsimoki 2^— 

keturių penkių aukštų ° inallves T lit.). O kai kur 
Daugybėatskirai už duoną išskaitys. 

Viešbutyj kolegos (kolegės ap
sistojo Liet, atstovybėj) mokė
jo po 4 markes (10 litų) už 
nakvynę, o jei kas gėrė puodelį 
kavos, tai dar pridėjo po 55 
fenigius..

Bus liudnA, jei į Berlyną va
žiuodamas nejsidėsi bent kelių 
šimtų litų ir neiškelsi jų į mar-

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJ

SUNKŲS LAIKAI 
LIETUVOJE.

pasižiūrėti visokių 
Vetheim’ą”.

(Musų koresponde’nto)
Sunku suprasti, ar čia davat

kų dievas baudžia, ar bedievių 
velnias siaučia. Bet kad blo
gyn ir blogyn vis einasi Lietu
voje, tai faktai neužginami. 
Sunku ir pasakyti,, kas čia kal
tas, kad vis blogėja ir blogė
ja. Dabar viskas susipynė, su
simaišė, sumizgo į vieną neiš
einamą labirintą, kad nežinia 
nė kaip tas viskas baigsis. Net 
ir gamta tikrai sakant, pašė
lo.

Berlyno universitetas 
keliui 
didžiuliuose rūmuose, 
įvairių institutų. Didesnės au-| 
ditorijos net su galiorkomis. Jo
se “partery j” yra ligi 500 nu
meruotų vietų. Kiekvienas stu
dentas savo vietą turi pasižy
mėjęs vizitine kortele. Mažes
nės auditorijos turi ligi 130 vie
tų. Un-te esą apie 10,000 stud. 
Kolega estas Arumaa, gražiai 
kalbąs lietuviškai, dalį ekskur- kes,,> 
sijos nusivedė i Slavistikos in
stituto biblioteką, čia yra ir Pirmadienį vakare Berlyną 
apie 50 lietuviškų knygų (Dauk-i apK*idžiame. Mus palydi būrys 
šos, Būgos, Kuršaičio, Juškevi- čia studijuojančių lietuvių kole- 
čiaus ir kt, kuriniai), kurias SI- Vienas musų drąsuolis Ber- 
Huga dovanojo prof. Fassmeri-P'ne Pasilieka... Ir ne dėl to, 
ni. Dabar un-te indogermanis- ^ad šis vokiečių didmiestis taip 
tas VVilhelm Schulze savo, se- labai iau butlJ Jam Patikęs... 
minoruose skaito Baranausko K*te mes Jau Karaliaučiuje, 
tekstus Nudrožiam į Liet. Konsulatą.

Čia mus sutinka pats konsulas.
Kalbos tyrimo kabinete pade

monstravo porą gramofono plo- įajs pasimatyti neteko, 
kštelių. Čia užfiksuota karo be- ]aL>ai norėjome, nors musų ek- 
laisvių pasakytos pasakos: viena skursijos inicatoriai ir pati Vo- 

kita suvalkietiškai kiečių atstovybė

Su Berlyno vokiečiais studesn- 
nors ir

žemaitiškai, 
(kalbėjęs belaisvis — pilviškie-

j iems rašė..
Del to su vokiečiais stud. susi

tis). čia keli musų kolegos ka- tikome Karaliaučiuj. Mus suti- 
bineto vedėjui padėjo išaiškinti vokiečiai Dr. Bernneisen, Dr.

teksto vietų. | schonemann, taip pat Karaliau- 
Musų kolegos gavo įspūdžio, kadi £iaus stud. atstovybės pirm, 
gramo! ono plokštelės vis dėlto | Besemann. Jie mums parodė 
yra menka priemonė kalbai tir-| Karaliaučiaus miesto muziejų, 

pavaišino vynu, su jais mes pa
sidalinom įspūdžiais ir linkėji
mais. Tai linksmi vyrai, griež
ti vokiečių patriotai. Daugelio 
veidai išpuošti, kaip jie pasaky-

keletą neaiškių

įdomi Prūsų valstybinė bib
lioteka, kur studentai skaito 
knygas nemokėdami pinigų.

Šioj bibliotekoj yra apie 3
mil. tomų. Kas met jų priau-itų, špagos smūgių žymėmis,
ga 80 tukst. ši bibl. knygą Kaip charakteringi patys vo- 
duoda nešti namo, ko, pav., da- kiečių studentai, taip charakte- 
ryti neduoda Paryžiaus ir Lon- ringi ir jų papročiai, pav., jų 
dono bibliotekos, čia yra ka-l ceremonijos su alumi ir špago- 
talogai, rodą, kokių knygų šioj mis Blutgericht šunpe.
bibl. nėra, kokioj Vokietijos ar 
kitos šalies bibliotekoj galima 
gauti

Sako, kad Karaliaučiaus un- 
s esąs reakcionieriškiausias

Originali šioj bibliote- vokiečių un-tas. Egzaminai rei- 
kaitykla, turinti 36 metrus! kią laikyti visi kartu. Beveik 
io. Viduje keli šimtai'visi studentai monarchistinio 

dviejų ir trijų vietų stalų. Kiek-1 nusistatymo.
vienam skaitytojui, skaitančiamI šiaip karaliaučius—senas vo- 
vakare yra atskira elektros lem-į kiečių provincijos miestas, su 
pelė. siauromis gatvėmis, menku, pa-

—----- • | lygnti su Berlynu, judėjimu.
Kiekvieną, atvykusi į didžiau- čia ir kultūros turtų maža. Ir 

sias Berlyno gatves—Unter den oras čia kur kas šaltesnis, uie- 
Linden, Leipziger str. ir kt—ste-lgu vokiečių sostinėj, 
bina nepaprastai triukšmingas Is vakaro miste pilna žmonių, 
ir intensyvus judėjimas. Jau Ruošiamasi sutikti Gegužės 
nekalbant apie tai, kad požemi- Pirmoji. “Pilies Prūdas” pil
niais Berlyno geležinkeliais, ku- nutėlis valčių, kuriomis jauni 
rie turi savo 

gatvėse,
dainuoja,stotis visose di- žmonės važinėjasi, 

kas valanda į kas smuiku, kas armonika glo
stą pralekia ja. Beveik viduryj miesto 

įvairių rųšių trau- taisomas tiltas. Darbininkai— 
pačiose gatvėse judėji- visi juodi, suodini,— geležį tir- 

čia šalia di- pina, skuba.— Ant stulpų išli- 
kartu pinti didžiuliai plakatai, kvie- 
visas čia, Karaliaučiaus proletariatą 
lekia'Gegužės Pirmąją demonstruoti, 

auto- ---------- -
rųšių i Vėl grįžtame Lietuvon. Visur

apie šimtas 
kinių, 
mas dar didesnis, 
dėlių, po kelis vagonus 
vykstančių, traukinių, į 
šalis didžiausiu greitumu 
dviejų aukštų omnibusai, 
busai, motociklai, visokių 
dviračiai, arkliais vežami vežimai; taip apsiniaukę, taip niuru. Su- 
ir dešimtys tūkstančių taxi. Jei1 valkjos laukai pasruvę vande- 
nebutų šviesos signalizacijų ar- |niu. čia nejausti pavasario 
ba policininkų, kurie ties gatvių saulės. *>' r ~ 
susikryžiavimais laikotarpiams Niekas nesigaili 
sustabdo judėjimą viena gatve neišsimiegojęs

i pavargęs,

jau. šiandien turime ge- 
6-tą dieną, o dar nė ge- 
nesigirdi, nė paukšteliai 

čirkšte-

štai 
gūžės 
gulės 
linksmai nečiulba, tik
lėja kur ne kur ir vėl susi

traukę tyli, šalta žiema žmo
nes baisiai privargina. Visi lau
kė pavasario. Na, atėjo pava
saris. Bet tas pavasaris šaltas, 
tikra žiemos tąsa. Kitais me
tais geguž. 6 d. tikras rojus 
būdavo: šilta, medžiai žydėda
vo, paukšteliai čiulbėdavo. O 
šiemet ,dar viskas juoda, nė 
vieno lapelio nėra išsprogusio. 
Daug medžių matyt, visai ne
sprogs, o griušės (kaip lepes
nės), sako, visai nuo šalčių nu
kentėjusios; daug medžių nie
kais nueisią. Tai tokis Lietu
voj šiemet pavasaris.

Dar prie to prisideda ben
dras vargas. Lietuvoj dabar 
apie pustrečio tūkstančio au
tomobilių, kuriuos aptarnauja 
apie 5,000 žmonių (šoferiai, 
konduktoriai). Tie žmones visą 
žiemą nė iš vietos nebegalėjo 
pasijudint. Daug kas su šeimy
noms, kaip žmonės sako, ir 
plaukus .nuo galvos nusivalgė, 
laukdami pavasario. Dabar daug 
vargo teks jiems pakelti,, kol 
atsigaus, kol iš surinktų pini
gų skolas žiemą padarytas, už
simokės.

Kai bendrai piliečiuose blo
ga padėtis, tai keliavimo ne 
per daug. Kur benukeliausi ir 
ką kitur nukeliavęs berasi. Vi
sur tas pats vargas, neturtas 
ir bepinigė. Laukia visi—auto
mobilininkai, šoferiai, -karčiam** 
ninkai, giminės, draugai ir pa-

Pasinaudokite Proga!
Sutaupimui pinigų ir įsigijimui geriausių ANGLIŲ, tai dabar 

geriausis laikas pirkti ANGLĮ

Mcs panaikinome LEDO “biznį” todėl, kad atkreipus daugiau 
atydos ant ANGLIŲ ir visiškai užganėdinus sąvus kostumerius. 
Esame prisirengę su didžiausiu atsidavimu patarnauti savo tautos 
žmonėms.

Laukiam, Su tikra pagarba, Jums.
THE VILIJA CO.

(Coal, Wood and Coke)
3700 S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584

Kodėl Lietuviai
Taupina?

Atsakyti lengva. Lietuviai nori jaustis 
patogiai senatvės susilaukę, ir juo dau
giau pinigų sutaupina jie dabar, tuo links
mesni bus jiems bus vėlesnieji metai.

Iki šiol jų ištekliams sudėti labiausia po
puliarus planas buvo Savings Account, bet 
per paskutinius pusantrų metų daugelis 
priėmė Bond Purchase Biudžeto Sistemų.

Pastaroji moka visiems šioj atskaitoj de- 
poz i t liejamiem s pinigams 6% palūkanų, tuo 
budu padidindama sutaupintą sumų grei
čiau, negu kitos metodos.

Galima padaryti taip, kad šis planas tik
tų kiekvieno kišenini. Musų viršininkai 
mielu noru išaiškins, kaip lengva ir paran
ku yra pirkti su sutaupimais Pirmo Mor- 
gičiaus Real Estate Auksinius Bonus—at- 
siklauskit šiandie.

CENTRAL""“ BANK
TRUSTINB KOMPANIJA

1110 West 35th Street, 
Chicago

VALST1JINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

tada mano 
galus atkul-

seseles, sku-

žįstami—brolių lietuvių iš už
jūrio, iš Amerikos su dolerė- 
liais parvykstant, 
atsigauti... vargų 
ti-atmalti.

Tad broleliai ir
binkitės savo tėvynėlę—Lietu
vėlę atlankyti ir nesigailėkite 
kuodąugiausiai pasiimti dolerė- 
lių,. kad galėtumėte Lietuvoje 
išleisti, nes be dolerių Lietuva, 
kaip kūnas be kraujo blank
sta, nyksta, serga ir be laiko 
nukreiptų, jeigu Jūsų, ypač 
Jūsų dolerių, nebūtų...

Jeigu taip sunki ir šalta žie-

ma buvo, dabar toks ilgas ir 
šaltas pavasaris, tad nežinia, 
kokia bus vasara. Gal būt la
bai karšta ir sausa, tai vėl bu
tų bėdos. Senieji žmonės taip 
ir spėją, kad vasara, girdi, tu
rėsianti būti velnioniškai kar
šta. Jei taip butų, tai reiškia 
iš vienos blogybės j kitą, iš vie
nos nelaimės į kitą, iš vieno 
nepasisekimo į kitą...

O čia iš kitos pusės darosi 
viskas, kas darosi arba turi da
rytis. žmogus gyvenk, paval
gyk, apsirėdyk, mokesčius ir 
visokias baudas užsimokėk,

vaikus augink, į bažnyčių eik, 
kunigus ir valdininkų gaujas 
užlaikyk... O iš kur tu tų vis
ką, padarysi, iš ko didžiausius 
mokesčius sumokėsi—niekas ne
paklausia. Sunku, sunku, dabar 
Lietuvoje. Karožė.

SENA MADA
—Tos mados stačiai pasiuto. 

Vėl naujienos — marškiniai be 
guzikų.

—Bet, brangioji žmonele, čia 
gi nieko naujo nėr: kaip mes 
vedę aš kitokių visai nesu dėvė
jęs.

TURNER BROS
Halsted prie Roosevelt

—75,000—
PERVIRŠIO STAKO

Išpardavimas

Milžiniškas Nupiginimas
Amerikos Puikiausių Siutų

Mes paėmėm puikiausius siutus iš nesenai uždarytos musų Ma- 
dison Street krautuvės perviršio ir paleidom pardavimui milži
nišku nupiginimu. Čia rasit naujausias madas, puikiausias mate
rijas, geriausį darbų ir galėsit sutaupinti nuo $15 iki $30 .kiek
vienam. siutui. Nepraleiskit progos puikiausiam siutui nusipirk
ti šiomis stebėtinai žemomis kainomis. Atsilankykit šiandie!

KUPPENHEIMER, FASHION P ARK, 
GOODMAN andSUSS

G. G. G. ir Kitų Garsių Išdirbyščių

Reguliariąi $35 iki $45 Siutai
Pavasariui siutai puikios, perdėm vilnonės ma
terijos, vėliausios mados. Platus parinkimas raš
to ir spalvų visų mietų ir modelių vyrams ir 
vaikinams.

$21.75
Reguliariai $50 iki $55 Siutai

Daug garsių išdirbyščių šiame skyriuje. Siutai 
puikiausio darbo ir šauniausių stylių. Galit pa
sirinkti iš šimtų visokių mietų ir modelių vyrams 
ir vaikinams.

$29.75 .
Reguliariai $60 iki $70 Siutai

Kuppenheinier, Fashion Bark, GGG, Simon Acksr- 
man, Goodman & Suss ič kitų firmų geriausi $60 
iki $70 siutai šia stebėtinai žema kaina, šimtai 
siutų, šimtai naujų spalvų ir raštų visų stylių ir 
modelių vyrams ir vaikinams. '

$38.75
Krautuvė atdara šeštadieni iki 10 vai. vak 
Sekmadieni iki 1 vai. po piet.
Išpardavimas musų antram aukšte.

TURNER BROTHERS
“West Sidčs Didžiausi Drabužių Pardavėjai”

Kertė Halsted prie Roosevelt Rd



Visiems žinomas
KAS ČIA SAKE?

Kas čia sakė, kad neturim 
garsiu vyrų lietuvių, 
prie kurių ir be kepurių 
neprilysim be kyšių...
Tai vis musų garsenybės, 
kiaules ganę Lietuvoj, 
bet Amerikos mandrybės 
jau nerimsta jų galvoj...
O mandryl)ės jų štai kokios: 
čekiai, lotai ir namai, 
autai, serai ir dar kokios 
mergužėlės, jos vargai...

•

Čekiai jiems duris atdaro, 
lotai leidžia spekuliuot, 
namai pinigų padaro, 
autai kuso baliavot.
serai, žinoma, parduoti 
po dešimkę ar brangiau;— 
dabar jau senai nušluoti— 
vienam valdyt parankiau.
Kam čia, sako garsenybės, 
reikia mokslo, apšvietos? 
Rašyk čekį, tai bjaurybės 
.visi tave paguodos.
Kam čia proto, galvos reikia — 
tik parodyk pinigų 
ir žiūrėk kaip auksas veikia 
ir visai be pastangų.
Tik parodyk popierinių 
gražiai mergai raudonų, 
kai bematant jį vaikiną 
savo gena iš namų. P.

nėtojų, išvedžiotojų, buvo daug 
sėdynių pristatyta svečiams at
sisėsti tik nelaimė masių nesi
rado... Kadangi buvo skelbia
mas masinis susirinkimas, ir 
kadangi masių neatėjo, tai ma
sinio mitingo nebuvo. Kalbėto
jų kalbos liko nepasakytos ir 
pasiliko jos viduje, taip sakant, 
rudyti. Jie turėtų nuo tos sun
kenybės kuogreičiau pasil mo
suoti, nes gali kas negero at
sitikti.

Del mitingo nei vykimo reiš
kiama visokių nuomonių. Vieni 
sako, kad sandariečiai neturi 
minių savo užpakaly, kiti vėl, 
kad oras buvo per daug graj^s 
ir oetera. O aš linkęs daryti 
vsai kitokią išvadą ir manau, 
kad ji nesukritikuojama. čia 
nereikia kaltinti sandriečius, 
bet piliečius, kad neremia jų 
sumanymo. Geresnio sumany
mo ir geresnės progos, kaip tas 
susirinkimas, sunku ir. surasti 
butų. Gi piliečiai, tarytum su
sitarę, neina į mass-mitingą ir 
gana. Jeigu aš žinočiau, kur 
jie yra (tie, kurie turėjo atei
ti, o neatėjo.), tai visus nu- 
štriuopuočiau po five dollars 
faino.—Pad.

NAUJIENOS, ęliicago,. III. Šeštadienis, geg. 25, 1929 
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PadaužožvalgA
Dievo ranka išgelbėjo 

Voldemarą
Mums raportuoja, kad kai ku

rie Chicagos pašistėliai pasiuntę 
Voldemarui maž daug šit kokią' 
telegramą:

“Laiminga ta tauta, kurios 
vadus Dievo ranka sergsti”.

Ar tauta laiminga, ar ne, tai; 
jau čia kitas klausimas, bet j 
Voldemaras išliko gyvas: kitaipi 
sakant, jis buvo giliukningas,' 
arba dar kitaip sakant, jis bu-i 
vo laimingas.

Vienok Voldemaras, matyti,) 
yra bedievis ir Dievo ranka ne-, 
pasitiki, nes jis kur tik eina 
ar važiuoja, visur ir visuomet 
turi buri sargybos su savim. O 
nepasitikėti Dievu ir reiškia ne 
ką kita, kaip bedieviškumą, ar
ba eretikystę. Laimingas Vol
demaras, sakau aš, kad jis ne
gyvena viduramžiuose.

Apsišvietė
Ir roselandiečiai galų gale ap

sišvietė. Jie nutarė uždaryti 
savo knygyną “Aušrą”. Roselan
diečiai, matyti, buvo gan pasi

likę apšvietoje, kad iki šiol už- 
j laikė knygyną. Kitos lietuvių

kolonijos jau senai patyrė, kad 
jų piliečiai yra apsišvietę ir už
darė savo knygynus. Roselan
diečiai tik dabar dažinojo, kad 
jie apsišvietę. Roselandas per
daug atsilikęs buvo nuo kitų 
kolonijų.—Pad.

Išnyko
—Klausyk, Džianai, štai ad

resas. Ten viską padarys. Nie
kam nesakyk, supranti?

Džianas suprato. Kalėjimas, 
sakoma, gera mokykla. Bet 
Džianas turėjo pinigų — viso 
penkis tūkstančius. Reiškia, ga
lima ir teisingai gyventi. Vo
gimai ir plėšimai jam jau įgri
so ir atsibodo.

Susirado pinigus ir jau gal
voja ką čia pradėjus. Bet 
Džianas Ilgis kalėjime buvo. 
Reiškia, jam šioje žemėje dar
bo jau nebeliko. Visur klausia 
— kur dirbai — ar pilietis — 
kokį darbą moki ir tt. žodžiu 
sakant riestai.

Atsiminė Džianas adresą. 
Eina pasiteirauti. Tuojaus sim
patingas asmuo jį suramino:

—Žinau kame dalykas. Tu 
turi numirt, tu numirsi kaipo 
Džianas Ilgis., supranti, mes. pa
laidosim tave, pranešime laik
rašty ir viskas bus tvarkoj, su
pranti ?

Džianas susiraukė:
—Na, drauguti, aš ir be jū

sų pagelbos galiu numirt. Dė
kui. •

—Bet, matai, tu nesupratai 
kame dalykas. Tu, matai, ne
mirsi iš t ikrų jų — mes tuščią 
grabą į kapines nuvešim ir už
kąsim, o paskelsim kad Džia
nas Ilgis mirė, supranti?

Džianas suprato: tai iš tikro 
geras sumanymas nors ir bran
gus.

Nuėjo jiedu įdaktaro ofisą.

čia, matyt, viskas ‘prirengta.
— Duok tris tūkstančius ir 

štai pasirašau tavo mirties cer- 
tifikatą ir viskas užbaigta.

Džianas nusiderėjo; užmokė
jo pustrečio tukstąnčio gerų 
dolerių ir laukia instrukcijų.

—štai adresas ir raktas. Šį 
vakarą graborius ten atveš gra
bą, o rytoj išveš. Tu ten kokią 
savaitę galėsi prabūti, o’ paskui, 
žinai, tu busi Pyteris Trumpis, 
ar supranti?

Džianas suprato.
Vakare graborius atvežė gra

bą ir sako Džianui:
—štai grabas ir visos popie- 

ros, bet matai aš dykai nedir
bu. Duok tris tuksiančius, o 
rytoj mano darbininkai šitą 
grabą užkas kaip reikia.

—Aš daktarui užmokėjau — 
Džianas sako.

—Aš tau sakau, kad dykai 
nedirbu. Ima tave bala — už
teks pustrečio, bet dykai aš ne
laidosiu. Rytoj prieš piet aš at
eisiu pinigus pasiimti, o po pie-
tų laidotuvės. Neužmiršk.

Džianas tylėjo. Ką čia dary
si: duok, paskutinius pinigus ar
ba vėl gyvenk be darbo ir be

V
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Moderninė Laidojimo 
Įstaiga

Kuomet jūsų giminaitis, drau
gas arba pažystamas persiskiria 
su šiuo pasauliu, atsiminkite, kad 
aš užlaikau moderninę laidojimo 
įstaigą. Turiu įrengęs puikią kop
lyčią; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus 
parduodu labai pigiomis kainomis.- 
Mano patarnavimas yra visuomet 
mandagus ir tinkamas, o laidoji
mo kainos nebrangios.

yardo... Bėgti niekur neišbėgsi. 
? Pasivalgė Džianas vakarienę, 

paskaitė laikraštį ir atsigulė. 
Anot tos rusų patarlės, rytas 
gudresnis už vakarą.

Džianas išsimiegojo, nusi
prausė ir pinigus susiskaitė: 
lygiai pustrečio tūkstančio. 
Tuojaus ateis tas prakeiktas 
graborius ir atims. Ne, neduo
siu, Džianas nutarė. Neduosiu 
ir tiek.

Atidarė Džianas grabą: piu- 
venų prigrūstas. Džianas pju
venas išmetė, susirado geležinį 
vėzdą ir laukia graboriaus.

Graborius atėjo, atsirakino 
duris ir eina į vidų. Džianas 
kirto jam per galvą.... Grabo
rius pargriuvo be žado.

Ant rytojaus laikrašty pasi
rodė pranešimas “Džianas Il
gis, 40 m. amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Giminių ne
turėjo. Laidotuvėmis rūpinasi 
Nosevičius.”

O reporteris kitoj vietoj pra
neša :

“Vakar palaidota Džianas Il
gis. Kadangi velionis neturėjo 
nė giminių, nė draugų, tai gra
boriaus Nosevičiaus darbininkai

NAUJOS IR VARTOTOS LENTOS
• Durimi*----Lungains----Stogams---- Plaster Roards---- PI um bintas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MES STATOME GARAŽUS

Archer Wrecking Co.,
5460 Archer Avenue Lafayette 6736

MES MOKAME QASH

S67.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, UI.

■ ■■ » — ■ ■ r. ■ i j

vieni išvežė grabą ir užkasė 
kapinėse be jokių apeigų.”

Vietos žiniose įdėta šitokia 
žinia:

“Ekstra, I>ra.puolė graborius 
Nosevičius.

“Graborius Nosevičius, vi
siems žinomas darbuotojas, va
kar prieš piet apie 11 vai. ap
leido savo įstaigą ir prapuolė 
be žinios. Moteris pranešė po
licijai, kuri ieško Nosevičiaus...”

A. iš R.
■■ ’ ■■f--

Piemeniškos 
pastabos

Raudonieji burdingieriai pra
dėjo piemeniškai koliotis. ži
nokitės. bet tik klausykit: kam 
čia jums taip šūkaut dėl tavor- 
ščiaus šarkiuno? Kodėl aiškiai 
ir viešai nepasakyt kad ir ši
taip: “Draugas šarkiunas gimė 
šarkiunas ir mirs šarkiunas.” 
Ir atliktas kriukis. Kam čia

spiaudytis ant “Naujienų” ir 
“Sandaros?”

Bukite vyrai, parašykite —« 
aš atsiųsiu aukų-j jūsų Beždžio
nių agitacijos fondą. —p.

GREITUMO SKAITIKLIS

—Kaip matau, tamstos auto
buse neįrengtas greitumo skai
tiklis. Kaip tamsta gali sužinoti 
važiavimo greitumą?

—Nagi, tai visai lengvas da
lykas: prie trisdešimties kilo
metrų greitumo barška ratų 
sparnai, prie keturiasdešimt ke
leiviams tenka laikyti langų rė
mus, prie penkiasdešimt nukrin
ta laiptų pakojos...

- Na, bet prie šešiasdešimt?

Prie šešiasdešimt? prie še
šiasdešimt keleiviams išbyra 
dantys — tokiu greitumu aš ne
važiuoju.

TYDA
Malevotojams ir Namų Savininkams

W M A Jei jąs norite pagražinti ’ savo namą iž
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do- 

Wl'.j J lerio.
Duodam vieną butelį polish veltui prie 
kiekvieno orderio už dolerį ar daugiau.

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

Rūpinkitės dabar apšildymu namu žiemai. Sutaupysit 
nuo 25 iki 30%; išvengsite klapato vėliau

Ubagiškas gudrumas
Ar šiaip ar taip kalbant, bet 

Chicagos bolševikams reikia ati
duoti kreditą už jų ubagišką 
gudrumą. Turbut ne vienam 
Chicagos piliečiui teko pastebė
ti kiek laiko atgal vieną ubagą, 
kuris dėdavosi “paraližuotas”. 
Jis paprastai eidavo ant dviejų 
kriukių ir rinkdavo piliečių cen
tus. Dienos metu jis rinkdavo 
centus, o naktį pasidėdavo sa
vo lazdas j šalį ir eidavo į sa- 
liuną baliavoti. Per naktį pra
leidęs surinktus pinigus, ryte 
vėl rinkdavo centus. Taip jis 
ubagavo ir baliavojo tol, iki pi
liečiai jo skymą nesusekė. Ma
tyti, kad iš to ubago paėmė pa
vyzdį ir Chicagos bolševikai. 
Jie jau senai surinko užtekti
nai pinigų pataisymui apdegu
sio namo. Bet dar vis apsikalę I 
lentom, dėl žmonių akių, ir vis 
renka almužnas. Bet, kaip gir
dėti, almužnų vis mažiau ir ma
žiau gauna. Matyti, ir juos lau
kia to ubago likimas. Gaila!

—P.P.P.P.

Masinis mitingas
Nesenai Chicagos sandarie- 

čiai šaukė masinį susirinkimą 
šelpimui senosios kontrės pilie
čių. Susirinkimai! atėjo visa 
eilė kalbėtojų, tikietų pardavi

Ign. J. Zolp, Graborius
1646 W. 46th St.

Tel. Boulevard 5203
1327 S. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724

------------------------- --- - - k ___________________

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECJALIS ALUS *

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
*

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jįe negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, i
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana .

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Ar jau ką darėte dėl jvedimo šilumos j savo namą sekamai žiemai 
Jei ne, tai pradėkit rūpintis dabar. Tai bus jūsų pačių naudai 
galėsit sutaupinti tarp 25 ir 
30% nuo dabar iki dviejų mė- j
nėšių vėliau. Ir ne tik pinigų: |F j j '11| 
mes padėsim jum išvengti ii !j | I 1 
daug rupesnio, kai dar musų 11 Į ji I a 1 ]|H i | (TfR 1 H ' 
boilerių ir radiatorių stakas lUl-uj ' U Ul H |J» 
pilnas ir musų stymfiteriai 
ne labai užimti dabar. "u y u

nes

Šaukit mus telefonu ar atlankyk it musų ofisą; mes parodysim, 
kad galim sutaupinti jum pluoštą pinigų veikiant greitai.
Jei norite apšildymą patys įsitaisyti, tai musų inžinieriai padarys 
jums reguliarj planą, jie ateis pažiūrėti, kaip jums sekasi darbas 
ir kad jis butų kaip reikia. Mes paskolinsim jum veltui visus įran
kius, kurie bus reikalingi šiam darbui.
Jum nereikia visų pinigų cash materiolui užmokėti. Mes duosim 
jum galimybės mokėti kas mėnesį net iki dvejų metų.

ka mokėti, o pinigų neturite, tai mes sutiksim pratęsti jas. Mes nedarysim jums jokių ne
smagumų—taigi nelaukit ilgiau, jei ma
note įtaisyti šilumos sistemą savo name. 
Mes taipgi laikom pilną eilę reikmenių 
plumbingui labai prieinamomis kainomis 
su penkių metų garantija. Jei kurios šil
dymui arba plumbingui reikmenės pasiro
dys negeros, tai mes arba apmainysime, 
arba sugrąžinsim jūsų pinigus.
Šitokio metodo laikydamies, mes išaugom 
iš mažo štoro i vieną didžiausių plumbin- 
go ir apšildymo kompanijų Chicagoje.
Pirm negu pirksit kitur, užeikit pas mus 
ir pabandykit, o/įsitikinsit, kad yra teisy
bė visa tai, ką mes sakom laikraščiuose. Bukit tikri, kad, nutarę pamatyti 
mėt musų vieton. Mųsų vieta yra viso bloko ilgio naujame geltoname muro name su mu 
sų iškaba ant trobesio.

mus, ateitu

M. LEVY
Telefonai: Calumet 0642—0643—0644—0645, 

Atdara vakarais iki 8 vai. S’ekmadieniais iki 1 vai

KALBAME LIETUVIŠKAI
Munu skyrius randasi prie kertės 93rd ir Commercial Avė 

Telefonas: Saginaw 4847.




