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Darbininkų Neramumai 
Sovietų Fabrikuose

Į Stalingradą siunčiami čekistų būriai al
kaniems traktorių įmonių darbinin
kams malšinti

RYGA, bal. 17. — Maskvos 
Pravdos korespondentas Stalin
grade praneša, kad traktorių 
fabrikuose ten .kilę darbinin
kų neramumai ir kad tvarkai 
aitsteigti esąs pasiųstas skrajo
jamas čekistų būrys. Fabrikai | 
sustoję dirbę.

Neramumai kilę dėl maisto 
stokos.

šimtai kvalifikuotų darbinin
kų, kurie buvę altsiųsti į Sta
lingradą dirbti fabrikuose, ba
dauja, sako korespondentas. 
Daugelis jų apleidžia miestą ir 
grįžta į pirmykiščias savo dar
bo vietas, kur su maistu dar 
nėra taip bloga.

Maskva nugina ži
nias apie Trockio su 
Stalinu susitaikymą

linas paskelbė traukimąsi atgal 
visu komunistiniu frontu.

Žinios apie Trockio su
sitaikymą su Stalinu
Kai Jaroslavskis išleido M.as-

Jarcslavskis sako, kad buvu
siam “raudonam Napoleonui” 
niekados nebusią leista grįž
ti į Rusiją

MASKVA, bal. 17. — Ko 
munisltų partijos centralinio 
kontroles komiteto pirminin
kas, Emiljanas .Jaroslavskis, 
pranešė, kad Ikonas Trockis, 
išguitas į Turkiją buvęs sovie
tų lyderis ir Lenino draugas, 
niekados nebegausius progos 
sugrįžti į sovietų Rusiją ir vai
dinti joje bet kurią politinę 
rolę. •

Tuo savo pranešimu Jaro
slavskis nugina pasklidusius 
girdus, busią Trockis slaptai, 
per laiškus, susitaikęs su Sta
linu, netrukus grįšiąs į Mask
vą ir vėl išplauksiąs į politinio 
sovietų (Rusijos gyvenimo pa
viršių.

Trockis esąs užmirštas
Toliau savo pranešime Jaro- 

slavsikis sako:
“Trockis vis tikėjosi, vis 

lauke tos dienos, kada komu
nistų partija atsidurs krūtin
goj padėty ir bus pri verslia 
šauktis jo pagalbos. Tokias sa- 
vo viltis jis atvirai pareiškė 
dagi savo straipsniuose kapita
listinėj spaudoj. Bet jis nieka
dos to nesulauks. Partijai jo 
visai nereikia. Dar daugiau: 
partija beveik jau užmiršo, kad 
kadaise buvo koks iten Troc
kis.”

Tuo pačiu kartu tas pats 
Jaroslavskis apeliuoja į visus 
gerus komunistus kovoti su vi
dujiniais partijos priešais dviem 
frontais: dešinėj ar kairėj.

Vadinas, Jaroslavskis pripa
žįsta, kad kairiojo (trockinin- 
kų) fronto esama, nors ką tik 
prieš tai jis tvirtino, jogei 
Trockis esąs jau palaidotas ir 
užmirštas. Priešingai, Maskvoj 
kalbama, kad skaičius kairių
jų pastaruoju laiku esąs žy
miai padidėjęs, po to kai Sta-

ŽIORAS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
sauja:

Iš viso gražu ir kiek vėsiau; 
vidutiniai ir (stipresni vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 680 F,

šiandie saulė teka 5:06, lei
džiasi 6:33. Mėnuo teka 12:53 
ryto.

Kaina 3c

kvoj savo pranešimą spaudai, 
tuo pačiu kartu kablegrama iš 
Berlyno sako, kad sensacingą 
žinią apie slaptą Trockio su
sitaikymą su sovietų diktato
rium Stalinu pranešęs Miasni- 
kovas, didelis Trockio rėmė
jas, kuris ką tik pabėgęs iš Ru
sijos ir, per Berlyną, išvykęs 
į Paryžių.

Mriasni kovais, būtent, pasa
kęs, kad Trockis vedęs per- 
traktacijas su Stalinu per tam 
tikrą slaptą kurjerę, i,r abu
du susitaikę. Galimas esą daik
tas, kati Trockis netrukus' grį
šiąs į Maskvą, kadangi buvęs 
“raudonas Napoleonas” dabar 
esąs Stalinui laibai reikalingas, 
kad padėtų jam kovoti su stip
rėjančia dešiniąją! opozicija.

Oro katastrofos
Lakūnas ir jo žmona užsimu

šė, du kiti sužaloti

HAYS, Kas., bal. 17. — De
vynias mylias į pietų vakarus 
nuo čia nukrito aeroplanas, 
skridęs iš AVichita į Holyokc. 
Užsimušė pilotas A. J. Lacey, 
27, ir jo žmona, 20 metų am- 
žiaus. Du aeroplano pasažie- 
riai, Russell Guild, teatro sa
vininkas, ir Dr. H. C. Hill pa
vojingai susižalojo. Nelaimė at
sitiko per tirštą miglų.

Aviacijos studentas žuvo
SAN ANTONIO, Tex., bal. 

17. — Netoli nuo čia jo aero- 
planui nukritus žemėn, užsi
mušė aviacijos studentas Įeit. 

{Stanley A y re iš Monticello, 111.
Hidroplano pilotas žuvo

PORT VVASHINGTON, N. 
Y., bal. 17. — Jo hidroplanui 
nukritus į Manhasett įlanką, 
užsimušė pilotas Peter Talbot, 
40, iš Pen&acola, Fla.

Lewis ir 32 kiti teismo 
šaukiami pasiaiškinti
SPlRINGFIELD, Ilk, bal. 17. 

— Circuit teismo Burton šau
kia Johną L. Levvisą, interna
cionalinį United Mine Work- 
ers of America prezidentą, ir 
32 kiltus jo šalininkus parody
ti priežastį, dėl ko jie neturė
tų būt nubausti dėl ‘teismo pa
niekinimo laužymu indžonkše- 
no, kurį teismas yra davęs Illi
nois Mine Wonkers unijai prieš 
Lewisą ir jo štabą.

MELBURNAS, bal. 17.—šio 
balandžio 30 dieną bus atida
lyta bevielio telefono tarnyba 
tarp Australijos ir Anglijos. 
Trijų minučių pasikalbėjimas 
pareis $30.
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Indija. — Mahatma Ghandi (viduryj) su savd sekėjais maršuoja į Dandi, kad ten gaminti 
druską, kas yra angjų draudžiama daryti

5 metų industrializa
cijos programas 

nekaip sekasi
RYGA, bal. 17. — Pasak 

Maskvos Pravdos, penkerių me
tų industrializavimo progra
mas, kuriuo sovietų Rusija tu
rėjo pralenkti Ameriką, visai 
nekiaip sekasi.

Del to, kad Stalinas pasta
ruoju savo dekretu iš dalies 
atpalaidojo valstiečius nuo mo
kesnių dvejiems metams, finan
siniam valdžios programai taip
jau gresia pavojus. Finansų 
komisariatas įsako, kad esą ne- 
įgalima biudžetas subalansuoti 
neišleidus daugiau popierinių 
pinigų, nors perkamasis rublio 
pajėgumas jau dabar yra stip
riai nukritęs. Pravda dėl to pa
taria, kad, (tolesnei inflacijai 
užbėgti už akių, valdžios pro
jektų komisija visur sumažin
tų išlaidas.

Rusija kalta Anglams 
daugiau kaip 4!4 bi

lijono doleriu
LONDONAS, bal. 17.

Huigh ’Dtal'ton, (užsienių reikalų 
viceministeris, atsakydamas i 
paklausimus parlamente prane
šė, kad bolševikų atmetamos 
carines Rusijos skolos Angli
jai siekia $4,678,308,900. Be to 
ji įkaita dar $121,500,000 apie 
penkioms dešimtims tūkstančių 
privatinių britų kreditorių.

Girėsi užmušęs 23 as
menis; bus pakartas
TOPEKA, iKas., bal. 17. — 

Federalinio Leavemvorth kalė
jimo kalinys 'Gari Panzran, ku
ris giriasi esąs savo gyvenime 
užmušęs viso dvidešimt tris as
menis, tapo 'federalinio teismo 
pasmerktas pakarti — ne už 
visas galvažudybes, kurias pats 
kalinys sakosi esąs papildęs, 
bet už paskutinę: būdamas ka- 
įėjime, Panzran užmušė kalė
jimo skalbyklos darbininką 
Warnke.

20 žmonių žuvo įmonės 
gaisre Filipinuose

MANILA, Filipinai, bal. 17. 
— Gaisre, kuris per dvi die
nas siautė Cadize, Negros pro
vincijoje, sunaikindamas did
žiules Insular Lumber kompa
nijos medžio įmones ir darbi
ninkų gyvenamus namus, 20 
asmeny žuvo ir apie 5,000 ki
tų liko be pastogės. Nuosto
liai siekia pusantro milijono 
dolerių.

----------- :---------

Bulgarų karalius palei
džia 104 kalinių

SOFIJA, Bulgarija, bal. 17. 
— Velykų švenčių pro>ga ka>- 
ralius Borisas pasirašo dekre
tą, kuriuo paleidžiami iš kalė
jimo 87 civiliai ir 17 kariuo
menės nusikaltėlių. Daugiau 
kaip pusantro šimto kitų nu- 
sikaltblių, civilių ir kariškių, 
kalėjimo terminai sutrumpi
nami.

Patėvis ir motina suim
ti dėl mažos dukters 

kankinimo
* 4 ,4

EAST ST. LOUIS, III., bal. 
17. — Čia įtapo suimti ir ka
lėjime uždaryti gyventojas Ab- 
rams ir jo pati Marga ret, kal
tinami dėl -žiauraus kankini
mo savo mažos -dukters, Betly 
May, 6 metų amžiaus. Abrams 
ynai mergytės paitėvis.

Kaimynai liudija matę, kaip 
patėvis ir motina pririšę mer
gytę, pridėję ratu aplinkui se
nų laikraščių ir popierius pa
degę. Nors liepsnos mergytės 
nesiekė, bet ji llurčljus baisiai 
kentėti nuo karščio ir -durnų. 
Kartais laikydavę mergytę gran
diniu prirakintą, ii- dažnai 
plakdavę ją.

-Pati mergytė pasisakė poli
cijai, kad -tėvai dažnai labai 
ją mušdavę.

r - ■ ■ ■

Vyriausybė uždarė še
šis “chain” bankus 

Nebraskoj
LINCOLN, Neb., bal. 17.— 

Valstijos vyriausybė uždarė še
šis “chain” bankus Saunders 
kauntĮčjė. Tuos bankus, turė
jusius bendrai $1,400,000 de
pozitų, kontroliavo vienas ban
kininkas, F. J. Kirchmanas. 
Bankai buvo privatiniai.

Dabar jau organizuo
jama “chain” laik

raščiai
CINCINNATI, Ohio, bal. 17. 

— Praneša, kad Ohio valsti
joje organizuojama milijono 
cĮolerių laikraščių “grandine” 
(chain) — savaitinių ir mažų 
dienraščių. Esą jau -perimti 32 
laikraščiai, kurie sudaro kaip 
ir tos organizacijos bnainduolį.

Lenkai deportavo Ame
rikos komunistę

VARŠUVA, bal. 17. — Len- 
kų vyriausybė deportavo Ame
rikos (komunistę, darą Mencel, 
kuri andai buvo Varšuvoj areš
tuota. Ji buvo grimus Varšu
voj, bet priėmus Amerikos pi
lietybę.

Parkerio nominacija 
gal bus Hooverio 

atšaukta
WASIIINiGTONAS, bal. 17. 

— Girdėt, kad republikonų se
natoriai, kurie buvo rekomen
davę prezidentui Hooveriui no
minuoti (teisėją Johną J. Par
kerį Augščiausio teisino nariu, 
dabar rengiasi vėl prašyti pre
zidentą, kad jis 'Parkerio no
minaciją atšauktų.

Priežastis ta, kad dėl Par
kerio nominavimo stipriai ėmė 
proitesitiuoiti ne tik Amerikos 
Darbo Federacija', bet ir negrų 
organizacijos, kurios laiko Par
kerį negrų nedraugu.

Del Parkerio paskyrimo Aug- 
ščiausio teismo nariu republi- 
konai bijo netekti negrų pa
lankumo, kurie šiaip visados 
per rinkimus balsuoja už re- 
publikonus.

Indėnai prašo Darrową 
ginti indėnę kaltinamą 

dėl žmogžudybės
Seneca indėnų tautos prezi

dentas Raymond Jimmerson te
legrama kreipėsi į Clarence 
Darrovyą, garsų Chicaigos ad
vokatą, prašydamas, kad jis 

stotų ginti jauną indėnę, Lilą 
Jimmerson, kaltinamą dėl už
imsimo baltom moteriškės, Clo- 
thildos Marcihand, Buff.alo (N. 
Y.) artisto žmonos. Telegramoj 
sakoma:

“•Mes, Calttaraugus rezerva
cijos indėnai, esame skaudžiai 
susikrimtę. Girdėjome apie jū
sų didelius gabumus ir krei- 
pk.mlčs į jus dėl pagalbos. Lila 
Jimmerson’ytė, viena musų tau
tos mergaičių, guli ligoninėj, 
ir jai gresia kalėjimas iki gy
vos galvos. Skausmų suvargin
ta iii' visai silpna, ji, kvočia
ma, /prisipažino esanti kalta, 
bet mes nujaučiame, kad yra 
dar daugiau -dalykų, kurių ji 
nepalsakė. įMes žinome, kad jus 
esate teisybės ir teisingumo 
apaštalas. Ar megalėtute tad at
eiti į pagalbą lai indėnų mer
gaitei, o tuo pačiu į pagalbą 
ir visiems jos tautos žmonėms, 
kurie su nuleistomis galvomis, 
gėdoj ir liūdesy stovi tos bai
sios piktadarybės šešėly.”

Darro\v sako, .kad jis dėl 
to dar pagalvosiąs.

8 kaliniai pabėgę
PICKNEYVILLE, III., bal. 

17. — Nuveikę (šerifo Thim- 
mingo žmoną, kuri buvo atėjus 
užrakinti kamerų nakčiai, vėlai 
vakar vakarą iš kaunitės ka
lėjimo pabėgo aštuoni nusikal
tėliai. Moteriškė nebuvo kali
nių užgauta.

Kaip Baranovičių 
žydas išgelbėjo

Pilsudskį
VILNIUS, kovo 29. (Elta).

- “Kurjer Wilenski” praneša, 
iki šiol nežinotą smulkmeną 
iš Pilsudskio gyvenimo. Ji su
rišta su Baranovičių miesto žy
dų Jakmeinu, kuris lenkų So
vietų karo metu, kaip pasiro
do, išgelbėjo Pilsudskio gyvy
bę.

Kada Baranovičiai ėjo iš ran
kų į rankas, buvusį tame fron
te Pilsudskį vijosi viena So
vietų kariuomenės daliis. Maty
damas Baranovičiuose rusus 
visai arti, Pilsudskis pasuko į 
vieną gatvę ir ten įšoko į pa
maldaus amaltininfko Jakheimo 
namelį, prašydamas paslėpti 
nuo 'Sovietų kareivių.

Jaikheimas momentaliai nu
plėšė nuo jo mundyrą, apvilko 
chalatu, uždėjo jarmulką, iš
traukė iš po jos plaukus, paso
dino prie italmudb, o paits at
sisėdo prie maršalo, virtusio 
panašiu į mokinį ir pradėjo 
žargonu, aiškinti žydų šventos 
knygos turinį.

Pilsudskis pas Jakheimą 'taip 
ir išbuvęs porą dienų ir sulau
kęs, kol Baranovičiai buvo len
kų atmušti.

Jalkheimo |muioipclnų Pilsud
skis neužmiršo, ko pasėka bu
vusios įvairios prekybos kon
cesijos Ir greitas Jakheimo šei
mos praturtėjimas. Jaikheimas 
prieš porą savaičių mirė ir Ba
ranovičiai turėjo dar nematy
tas laidotuves.

Kentucky streikuoja 
4,000 angliakasių

CENTRAI. CITY, Ky„ bal. 
17. — W. D. Duncan, Uniilcd 
Mine Workers of America 23- 
čio distrikto veikiąs preziden
tas, pranešei, .kad keturiose va
karų Kentucky kauntėse strei
kuoja dabar 4,0(M> angliakasių. 
Streikininkai reikalauja dides
nių algų.

Feierverkų sprogimas 
užmušė du darbininku

NORTHFORD, Conn., bal. 
17. — Feierverkų įmonėj čia 
įvyko sprogimas, kurio buvo 
užmušti du darbininkai. Spro
gimo metu jie tik du įmonėj 
tebuvo.

BUCHARESTAS, Ruma n i j a, 
bal. 17. — Rumanijoje spar
čiai idid\ūja nedaibas. Spaudos 
pranešimais šiuo tarpu kraš
te yra daugiau kaip 200 tūk
stančių bedarbių.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS
Socialė apsauga 

Šiauliuose
ŠIAULIAI. -— Socialė apsau

ga Šiauliuose yra gana išplė
sta. Yra vaikų prieglauda, ku
rioj gyvenat 67 vaikai. Prie
glauda įsteigta savivaldybes 
ūky, Ryki javo d v. centr., kur 
yra įsteigta ir seneliams prie
glaudai. Senelių prieglaudoj yra 
25 seneliai. Šį dvarą parceliuo
jant miesto savivaldybė prašė, 
kad paliktų prieglaudos reika
lams daugiau trobesių, tačiau 
buvęs tuo metu Ž. u. ministe- 
ris kun. Krupavičius į tai ne
kreipdamas rėmesio atidavė 
pusę geriausių trobesių priva
čiam asmeniui. Apie 20 šeimy
nų gauna dovanai butą. Orga* 
nizuojami viešieji darbai, šian- 
<}ie šelpiama 500 šeimynų. Į- 
vestai 'taisyklės biednuomenei 
pašaipoms duoti. .Palyginus pa
šalpų davimą: produkt. pini
gais ir vaistais 1924 m. išlei
sta 21,0(X) lilt. 1928 m. išleista 
92,000 litų. Įsteigia Darbo bir
ža. Šelpiama Šiaulių 'Labdarių 
senelių prieglauda.

Peštynės, kuriose daly
vavo 20 asmenų

Kovo 21 d. Garliavos v. Mar- 
viankos km. pil. Starkaus krau
tuvėje, būdami neblaiviam sto
vyje susimušė tarpe savęs pi
liečiai. Iš jų nukentėję — Jo
nas, Juozas dr Agota Pode- 
riai, kiek lengviau, o Jankū
nas Andrius ir Navickas Vin
cas, kaipo sunkiai sužaloti, pa
guldyti ligoninėn. Tiriant šį 
atsitikimą nustatyta, kad muš
tynes įrengė Marviankos kaimo 
gyventojas I>ekauninkas Jur
gis. Muštynėse dalyvavo apie 
15—20 asmenų. Bendrai Mar
viankos kaimas' pasižymi peš
tynėse.

Šiaulių pradžios mo
kyklos

Dabar Šiauliuose yra 10 
prad. mokyklų su 43 komp. 
1950 mokinių ir 43 mokyto
jais. Įvedus privalomą mokslą, 
vaiikams duodama pusryčiui, 
pintis, šelpiama avaline, drar 
panomis.

1924 m. mokykloms pašal
pos buvo išduotai 900 litų, 1928 
mot. 21,600 litų.

Ukmergės miesto valdyba 
nutisire šiemet pastatyti rotušę. 
Be to, bus kiton vieton per
kelta rinka ir naujai išgrįstos 
kai kurios gatves.
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KORESPONDENCIJOS

Benton, III
Susirgo p. Bakiene

penktadieni sunkiai 
tapo išvežta Į West 
III. (ligoninę) p-nia 

gera “Naujienų” 
“Naujienų”

Praėjusį 
susirgo ir 
Frankfort, 
Oaa Bakienė
draugė ir dirbusi 
kontestui.

P-niai Bakienei padaryta ope
racija. Teko nugirsti, kad ope
racija padaryta sėkmingai. Ti
kimasi, jog už savai'tės'-kitos 
ligonė pasveiks ir sugrįš' namo.

Draugė Bakienė ir drg. Ba
kas yra artimi “Naujienų’’ 
draugai. Jie taipgi darbuojasi 
vietinėse lietuvių draugijose. 
Mano linkėjimas p-niai Bakie
nei—kuoveikiausia pasveikti!

taS Chicagoj. Gal dar laukiate 
sniego? šičia gi. Bentone, pa
vasaris pilnam žydėjime. Antai 
medis prieš mano langą: pasi
puošęs tokiais skaisčiais ža
liais rūbais, kad net akį trau
kia. Tu r būt Velykų laukia.

Overkočių — lai jie butų ir 
vadinami sprinkočiai—čia irgi 
nematysi gatvėse. Nes ir vien
marškiniam šilumos užtenka.

Farmeriai laukus jau 
Švelnus Žeimenai dengia 
dirvų plotus.

Vienas betgi 
truputį liūdnas, 
mose pamatysi,

dirba, 
ištisus

dalykas
Didesnėse far- 
vietoj arklių 

traktorių, verčiantį žemę. At
rodo, kad “geležiniai 
automobiliai, trokai 
riai— nepasitenkina 
miestus. Jie stumia 
povaliai, arklius ir iš 

Ne kaip dalykai
darbininkams, ypač manieriams. 
Bet apie jų rupesnius ir džiau
gsmus pranešiu kitoj korespon
dencijoj.—Reporteris.

atrodo

arkliai”— 
ir trakto- 
užkariavę 
lauk, nors 
farmu. v 

klojasi ir

šių, kurie turėjo pusę milijo
no gyventoju, ir tik 19.5% šei
myną 1926 m. Aprūpinta apar
iame otų namais, bet 1927 m. 
miešimi is pašoko iki 12.4%. 
Los Angelėse, Gali forni joj, 
skaičius apartsmentų gyvento
ju padidėjo Utio 39.8% 1926 
m. iki 51.8% — 1927 m. Bal- 
liinorc, Maryland valstijoj, yra 
sv,kibiausias miestas Suv. Val
stijose dėl vienos šeimynos na- 

n. 91.4% nauju 
vienos-šeimynosmu buvo 

mai.
Mažesni

lia
na-

(Tacitic and Atlantic Photo J

N. Krupskaja, Lenino žmo
na, kuri dabar vadovauja nau
jai opozicijai prieš Staliną.Nežinau, kaip ten pas tams-

999

Apartmentinių na
mų gyventojai

(PINA NE.JKAINUOJA- 
MUS SKALBINIUS
ke Shorc Drivc, Chicatros 
>j Aukso Pakrantėj, gyve

na daugelis Amerikos turtingia"- 
nit) moterį]. Kokiam muilui jo» patik1 
: ,r. o liranriuositlH skalbinius? Tiktai 
American Family Flakes. ”AA visuomet 
vartoju American Family PlakoH skalb
dama p-nios NViilett i>iiikiuosius lininius, 
nėrinius. linžcrij<>, šilkus ir ploniausius 
audeklus." sako Krane. < Goetz, p-nios 
W. D. Willett. tarnaite. "Šios Flakes yra 
tuk pat malonios mano rankoms, kaip 
ir tualetinis muilas.” Indų i»loviinų pa- 
da>a> ict'itvą. .*< nemato dklunio pake
li., i. Pas visus pardavėjus.

Kirk & Co., Chicago.Išdirbu Jiiiui'H

ii AMERKAN
i Family

. \VHITC

1 Flakes

Amerika tampa .ppartameii- 
tinių namų tauta. Daug šeimy
nų namai ant visados pasiliks, 
sako Suv. N'alstijų Darbo De
partamento Biuras, atydžiai 
peržiūrėjęs statymo leidimus 
nuo 1921 m. iki 1927 m. Pa- 
s įrodo, kad 1901 m. iš 224,54.) 
šeimynų užrekorduollų 58.3%' 
gyveno vienos-šeimynos na
muose, ir 21.4% daug-šeimy- 
nu namuose. Bei 1927 m. skait
lines parodė visai ką kitą. Iš 
106,(195 užrekorduofų šeimynų, 
38.3', gyveno vienos-šeimynos 
namuose; 13.3% dviejų šeimy
nų namuose ir 48.3%. aparta
mentuose. Prieš didelių miestų 
išsivystymą, žmones visur gy
vaudavo v:enos šeimynos na
muose, bet šiandien daug dau
ginus žmonių gyvena aparta
mentuose

Pirmieji apartamentai turč- 
•o didelius kambarius, be t 
ši ndien ne tik skaitlius kam
barių sumažėjo (nes šeimynos 
gali apsieiti su daug mažiaus 
kumbi.i-iij) , bot ir |>a-tys kain-

bariai yra dtmg mažesni. Žmo
nes atpranta nuo savo-namo 
idėjos, nors dabartiniu laiku 
apartamentų kooperatyviška 
vininkystė pasirodė, žmogus, 
turintis šiek tiek pinigų, gali 
nupirkti apartamentą koopera
tyviškai. Bet šitie moderniški 
kooperatyviški apar t amen ta i
bus statomi ir darbininkams, 
jie galės nusipirkti namo dali 
užmokant paskirtų sumą pini
gu

mieslai irgi prade- 
apartamentų namus. 

Imkime Highland Park De
troite, 1927 m. net 97.7%; Higb- 
land Parko naujų šeimynų gy- 
veno apartamentuose. Šita, apie- 
bnkė gyventojų iš viso turėjo 
<81,7(19. Illinois valstijoj, Fvan- 
slon ir Oak Park apielinkės, 
visai netoli nuo Cbieagos, 1927 
m. turėjo net 79.5%; ir 77%; 
gy vantoj ų apartamentuose.

Ir kiti miestai rytuose pra
dėjo dauginus apartame utinių 
namų stalyti. Bet vidurinių va- 
k’iii ir pietų apielink-ėse ir 
Naujoj Anglijoj, vienos ir dvie- 
jų-šeimynų namai populariš- 
kiausi. (FLIS.).IŠMOKĖTI PINIGAI

Per 
NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

21583—O n a i Šapad i on c i 
1()361—Juozui Mikniui

turi ir
Kimiai

kambarį.
apartamenIų statymas 
ekonofniškas pasekmes.

įdomus Faktai
apie

Valymosi Savaitę

tį. Praeityje past.’.tyti vienos 
šeimynos namą reikėjo samdyti 
dailydes ir plytą darbininkus, 
bet statant didelius apartamen
tų namus jau ne tiek dailid
žių ir plytų darbininkų samdo
ma, j '.u jų vietas užima kito
kios rūšies darbininkai. Pasta
tyti didelius namus Reikia ge
ležies, cemento ir marmoro dar
bininkų ir akmenų tašytųjų.

Suprantama, kad apartamen
tų daugiausia randasi miestuo
se su daug gyventojų. Iš 257 
npnlinktv. apie kurias 1 burbo 
Departanunlss rinko ir.lonna- 
Ci.jas, buvo 14 su suvirs 500,- 
069 gyventojų. 1927 m. rasta, 
kad tose vielose tik 25.8% šei
mynų gyveno vienos-šeimynos 
namuose, 60% gyveno aparta
mentų namuose.

Šiame raporte, Mihvaukec, 
\Visconsin, buvo miestas tarpe

1'avasaris yra smagiausias visų metų 
laikas. Tai yra augimo metų laikas 
ir kad ūžt ik r i irti sau gerovę visoj 
jos prasmėj, mes turime užtikrinti 
sau Sveiko švarumo padėtį.

Dabai yra laikas išvalyti namą ir kiemą, taipgi ir 
clę. Padarykit sunkiai prieinamus kampus spin
dinčiais nuo šavrumo. Kada jus pilniausiai “Išve
jate Purvus”, jus užtikrinant sau geresnę sveikatą. 
T ii yra taip svarbus dalykas, kad Valymosi Savai
te patapo bendiuonrcnės dalykas, kas reiškia indi
vidu ale a tsa komybę.

Old Dutch Cleanser yra jūsų didelė pagelba sėk
mingai Valymos Savaitei... tai viskas ko jums rei
kia dėl viso jūsų valymosi. Nuo rusies iki viškų, 
jus rasite Old Dutch tinkamiausj dėl grindų, sie
nų, langų, parceliano, tile, enamelio, refrigeratorių. 
indų, ant kiekvieno paviršiaus kurio nuvalymui ga
lima vaitoti vandeni. Pilnai saugus—nesibraižo.

Pirmas Saldus Mie
gas po 10 Metų

“Midclletovvn, Ohio, kovo 15. — 
Trigerio Kartus Vynas teikia stebė
tinus rezultatas. Dabar aš galiu 
saldžiai miegoti veik no 10 metų. 
Jūsų skelbimas i kurį aš atsiliepiau 
buvo tikra palaima. Jūsų Wrn. U. 
Bach.”
TRYNERIO KARTUS VYNAS 

niekad neapvilia. Jo sudėtinės da
lys yra geriausios, kas žinoma me
dicinai dėl vidurių išvalymo, dėl pa
greitinimo virškinimo ir pagerinimo 
apetito ir kati sustiprinti visa siste
mų. Todėl jis greitai lengvina blo
gų apetitų, nemiega, galvos skau
dėjimų ir panašius viduriu trubelius. 
Bandyk ii šiandie! Apt’ekoso. Seni
ne! iai iš Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dent. 21
Vardas

Adresas

Jus maloniai nusistebėsite, 
jei vaitosite Old Dutch, pa
stebėję kiek mažai laiko ir 
darbo reikia atlikimui jūsų 
valimosi. Jus taipgi rasite Old 
Dutch ekonomišku, kadangi 
mažiau susi vartoja ir ilges
niam laikui ištenka.

Old Dutchį 
Cleanser

Vadinosi Savaitė nuo Balandžio 21 
iki Gegužės 5.

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Dykai išbandymas metodo, kurį kiek
vienas gali vartoti be jokiu nc- 

smagnniŲ ir sugaišimo laiko.
Mes turime metodų suvaldymui Asthma 

ir mes norime, kad jus ifcbnndytumot ji mu
sų kaštais. Nežiūrint ar jūsų liga yra užsi- 
senėjusi, ar tik nesenai išsivysčiusi. ar ji 
vra tuotarnlnė ar chroniška Asthma, jus tu
rėtumėt išsisiusdintl nemokamų išbandymų 
tuilsų metodo. Nežiūrint kokiame klimato 
jus gyvenate, nežiūrint kokis yra jūsų am
žius ar užsiėmimas, jeigu jus kenčiate nito 
asthma, musų metodas turtėtų pagelbėti 
jums.

Mes ypač norime pasiųsti tiems, kurių li
ga esanti beviltč, kur visokios formos įkvė
puotoji). sinirškiintj, opiumo preparatų, ga
rai, “patentuoti ruklmai” ir t. t., nedavė 
pasekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam, mušti kaštais, kad musų meldas dau
gely atsitikimi) pašalins visokį sunkų kve- 
pavlfnt,. visokį Hiiiokim:} ir vitfus tuos bai
sius parokslzinus.

Sis nemokamas pasiūlymas yra perdatig 
svarbus, kad praleist! jj nors vienų dienų. 
Rašykit dabar ir pradčkit metodų fliojaus. 
Nesiųskit pinigus. Tiktai pasiuskit žemiau 
telpantį kuponų. Padarykit tai šiandie.

DYKAI BANDYMO KETONAS 
FHONT1KR ASTHMA CO.

1427 J b'rontidt*' Blilg., 46!J Niagara St., 
Ituffalo, N. Y.

ITisityskit dykai išbandymu! jūsų
metodų, adresu

25327—Onai Pilipavičienei 
16375—Marijone! Rimkienei 
16382- J ievai Vilkelienei 
16379—Onai Mailusevičiukei 
16383- Franciškui Liutkui 
16372—Anaisilazi'jai Adomanie- 

nei
16374—Dominikui Simonu i 
16371 —Le< ipoldi'ui Dolulbausikui 
16370—M i,k olui Paulausku i 
16381—Stanislovui Stanevičiui 
25537—Jonui Račkui 
25519 Onai Mileikienei 
25541—J u ozui Žalt t eik i u i 
25544—Adomui Drumsti ui 
25545 S'liaiu isJcv ui 1 iagdan a vi- 

čiui
25546—Jon ui G i m ina usk u i
25548—Jonui (Simono) Baltuš- 

nikui
25519 —V 1 a d uii K a u n c cik i u i 
25552—Onai Kigicnei
56756—Joanai jMorlinovienei 
56757—J-teinH likit 11 i Šaipau usk 11 i 
56758—Marijonai Vaičienienei 
56759—Jcdvis ei šva iikausk i c n e i 
56760—Akvelinai tgnosiunienei 
16384 Pranciškai Geiribienei 
16392—Kolrinaji Mockevičienei 
16393 Siteponui Taržauskui 
1J6397—A le'ksaii i <Irta i V| :i Petkai - 

iteii
16398—-Juozapu i V a la tk ai 
16399—Adomui 'Valatkų i 
25329—iSk11tesjt ikai A n d r, i u Šm i

tienei
16387 Onai Leičiunienei 
25328—Kait r i n a i Da vidon ienei 
16400—Filimonai Bazunienei
16390—Aleksandrai Mandrijau- 

s k ai i ei
16395—J u oz u i čepon iu i
16388—J uozapu i M a.l ior i u i

______________ . _______ i____________________

16407- Zofijai Zalblockienei 
25458—V. Trijonui 
25159—O. Stonkytei
16352—J., Juozapo, Jonaičiui 
16373—F. Andriulauškūi 
16378—O. Sakalauskienei 
16376—B. Jasiunevičiui
25538- M. Stankevičienei
25539—M. Bagdušenkaitei
25547—J., Simano, Baltušninkui 
25650—K. Vairiaus'kytei
25551—A. Rimkųnytei 
16385 J. Urbui'
24583—E. V nla i k i o n e i 
16391—K. Jurgelienei 
1638G—J. Vitkauskui 
16389—D. šaukštienei 
25556—U. Koržhiiauskienei
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25557—M. M a m k i e n e i 
125558—J. Zdanavičiui
25559—J. Daksniui 
25560—V. Piušiui 
25561 M. Šimkienei 
25562—A. Pečiukui 
25563—J. Laucevičiui 
25564—EI. Bertešienei 
35565—P. Rimkui 
56761—Kl. Rupeikienei 
56762—M. Makauskiutei 
<6409—A. Sasnauskui 
16413—M. Jasiulaitei 
16401—A. Krikščiūnui 
24330—1, Puckoriui 
16106—D. Burokui 
16406—D. Burokui 
16110 -M. Jurginienei

(zf.r said in\ 
11AWAU )

Nui loa malkai ka 
, la kun wai

tai štai kaip jie sako’ “geriausias ką pinigas 
gali pirkti” prigimtoj Hawaii kalboj — ir Bud- 
weiser Barley-Malt Syrup yra tiek pat švelnus, 
kaip ir tos salos dainos... Jis stovi augščiausia 
kur kokybė yra saikas gerumui. Budweiser 
Malt neturi substitutų, priemaišų, fillerių, dirb
tinės spalvos ar skonio — jis yra 100 nuošim
čių tyras — dėl tos priežasties jis laimėjo pa
sitikėjimu atsargių pirkėjų.

Sendintas 3 mėnesius dirbant

33 m. Daktaras Pamatė
Žmonių Palankumą Jo Receptui

Pagrindinis gydymhs ligų ne
persimainė nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldvvell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptą, kuri jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
\vell’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konstipacijos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo. surukusiu vidurių ir nega- 
liuvimų, kurie prisicla.ro dele.i 
konstipacijo.,5. susidėjo išimti
nai iš augalinių l'axatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš senna 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu badu 
vartodami Dr. ęaldwell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Galdwell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali var-

toli. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmones ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

Pasipuoškit Velykoms
Velykos jau čia pat. Be. abejones jus, 

lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Mes dabar turime didelį pasirinkimų 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

ę. BURBA'

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankykit pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos HĮk* 
12th STREET 

Tel. Kedzte 8902

3514-16 Rocflevrlt ft<L 
arti St. Louis Avė, 

CHICAGO. ILL.

< -N

Žiūrėk “Tonio" pa> 
veiknlo ant virkaus 
kiekvienos blakinės.

Knygutė paduodanti 
receptus geri) daly
kų valgyti bus pri
siųstų bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

Pardavinėjamas visur

‘ )•

1 Anheuser-Busch

E1udweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK - RICII IN BODY NOT BITTER

Western Sales Corporation 
1525 Neivberry Avė, 

Distribators^ Chicago, III.
Phone, Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS
Also AI a kers oj Busch Exlra Dry Ginger Ale BM-161

RADIO IŠPARDAVIMAS
Petnyčioj ir Subatoj, Balandžio 18 ir 19,

1930 nu
Sutaupinkit nuo 20 iki 50% ant naujų Radio
Sankrovos sempcliai ir demonstratoriai. Ateikite anksti ir pasirin

kite geriausius iš šių bargenų.
E'ektrikinis laikrodis kiekvienam kos- TYVR" AT 
triaeriui, kuris pirks naujų radio tiktai DIIYAl 

laike šio išpardavimo

1930 Scrcen Grid 
F.adio su jėgos 

kalbėtuvu

$55
be tūbų

S10 jmokėti, 
$2 i savaitę

Kiekvienas Radio 
yra visai naujas 
ir garantuotas 1 

metams.

Dykai įvedimas ir 
aptarnavimas.

Mes duodame iunu; už A]* nuolaidos perkant nau-
jusu sena radio ar mRSs Victor Radio Elect-

fonoCrafg, •* rola Kombinacija

Ateikite i artimiausiu jums musu sankrova

MARQUETTE FINE JEWELRY & 
RADIO STORE

2437 West 69th Street, Chicago, Illinois
ATSTOVAUJANTI

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
4916 West 14fh Street, Cicero, Illinois

Ani .ankrovo., atdaros vakarais.

prisicla.ro
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Abstinencija

(Atlantic and Pacific Photo I

Karo laivas IJtah, kuris, einant juros ginkluotės apribavimo sutartimi, bus sunaikintas

MM
■**—«*-.

Sat'<5^

katą ir tuo mažina darbingumą, 
o jiems gaminti ir pirkti išlei
džiamos milžiniškos sumos ir 
suvartojama daugybė produktų, 
reikalingų neišvengiamiems gy
venimo reikalams. Ne vienas 
alkoholio mėgėjas yra išleidęs 
per savo amžį tiek, kad butų 
galėjęs, kad ir mažiausia uždirb
damas. sutaupyti senatvei ir ap
saugoti save nuo skurdo.. Be 
taupumo nors ir didžiausias pa
jamas turint galima visuomet 
jausti trukumą iš medžiaginės 
pusės ir net įpulti į skurdą. 
Įvairus alkoholiniai gėrimai yra 
nereikalinga ir net kenksminga j 
prabanga, be kurios pilniausia 
galima apseiti ir tuo palengvin
ti praskinti sau kelią j šviesės* 
nę ateitį. ;

menės. Kad tą viską atsiektu
me, mes turime šalinti iš savo 
kelio tas kliūtis, kurios t”ukdo 
pažangą, mes turime mesti var
toję svaigiuosius gėrimus, o tas 
žymiai palengvins laime į imą 
čia dalinai prisilaikymas ir su 
saiku vartojimas nieko nepadės. 
Tiktai abstinencija, t. y. visiš
kas susilaikymas, gali mus ap
drausti nuo įpročio grituokliau- 
ti.—Gco. Jos. Yurk.

Gillette gamyba eina vi
su smarkumu

’R/NE^

YoOTeS 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Heakhy 

Wnte for Free “Eye Care” 
or “hye Beauty” Book

Murinę Co.» Dept. H. S..9 B. OkiuSt..Chicto

ko net ir visai nusinuodyti. Iš- 
siblaivę jaučia galvos skausmą, 
blogų 
blogai

apetitą ir
nusiteikęs
nusinuodijimo).
žalingas

taip

bendrai 
jaučiasi 

Al- 
veikimas

pat mais-

Antra vertus ir saikas nelygus 
saikui: ką vienas “trupučiuku” 
skaito ir išgėręs mažai jaučia, 
ta kutas išgėręs jau ant kojų 
nepastovėtų. O kad ir su sai
ku išgėrusių draugijoj visiškai 

pasikalbėjimams su draugais pa-! blaiviam žmogui sveikas protas

jama daug brangaus laiko (lai
kas yra auksas), kurį butų ga
lima sunaudoti būtiniems gyvo- 
imo dalykams: poilsiui, pasi
skaitymui naudingų knygų iri 
laikraščių, pasivaikščiojimams,,

Mes lietuviai atvykome čionai 
i svetimą. šalį su viltimi susi
kurti sau žmoniškesnį gyvenime 
ir užtikrinti laimingesnę ateitį. 
Šioj šaly kultūra yra aukštes
nė, negu musų tėvynėj Lietu
voj. Tad ir mes privalome sa
ve kultūrinti, jeigu norime būti 
gerais nariais šio krašto visuo-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Pareikalavimas nesenai paskelbtų 
naujų Gillette britvų (saugiųjų sku
stuvų) ir geležčių yra taip didelis, 
kad kompanijos didžioji dirbtuvė 
Bostone dirba dienų ir naktį. Ji dir
ba 3 šiftus pilnas 24 valandas ir 
tuo budu jos- produkcija tapo padi
dinta iki 105,000 britvų ir 3,000,000

(lyg po 
koholio 
pasireiškia 
to virškinimo organuose, krau
ju je, kūno audiniuose ir t.t. 

ne toks | Moksliškojo tyrimo daviniai jau 
senai visa tai įrodė ir rimti mo
kslininkai pripažino. Alkoholi
kų galima tuojaus pažinti vien 
tik pirmą žvilgsnį metus: jis 
atrodo išputusiu veidu, apsnū
dusiom akim, raudona nosim, ir 
kuomet 
blogai

blaivas, tai visuomet 
nusiteikęs. Statistikos 
rodo, kad iš alkoholi- 
gimusių vaikų yra la-

Prisižiūrėję į žmonių įpro
čius, veiksmus bei palinkimus, 
mes galime juos lengvai suskirs
tyti į dvi grupes: vienus iš jų 
galime pavadinti teigiamais — 
kuriančiais gyvenimą, viską to
bulinančiais, kitus galime pava
dinti neigiamais —viską naiki- 
nanuiais. griaunančiais. Taigi 
musų gyvenime veikia dvi ga
lios—kuriančioji ir naikinančio
ji. Vienas iš tokių neigiamų į- 
pročių yra vartojimas alkoholi
nių gėrimų, šiandien su šiuo 
įpročiu, kaijK) su vienu iš kenks
mingiausių žmonijos gerovei, 
visame pasaulyje vedama orga
nizuota kova. Apie jį aš čia ir 
noriu pakalbėti.

Įprotis vartoti alkoholinius 
gėrimus labai* išsiplatinęs ir vi- ; 
sų mėgiamas. Geriama įvairus 
vynai, įvairių pavadinimų ir 
stiprumo degtine ir kiti visokių 
pavadinimų svaiginantieji gė
rimai. Bet kaip mes šiuos gė
rimus nepavadintume, vistiek 
juose rasime tą patį alkoholį tik 
didesniame ar mažesniame kie
kyje. šiaip jau iš šalies pasi
žiurėjus atrodytų lyg
jau blogas ir pavojingas šis 
skystimėlis. Bet užtenka tik 
susipažinti su statistikos davi
niais ir mes pastebėsime kokios 
milžiniškos sumos išleidžiama 
šiam svaigalui pirkti, kokias pa
sėkas jis palieka žmonijos gy
venime, kiek jis ašarų išspau
džia, kiek jis nelaimių ir skur- daviniai 
do atneša, tik tada suprasime kų tėvų 
koks tai didelis ir pavojingas bai didelis nuošimtis (apie 40- 
musų priešas yra įprotis varto- '/) psichopatų, silpnapročių, su 
ti svaigiuosius gėralus. šis įvairiomis įgimtomis ligomis ir 
priešas yra tuo pavojingesnis, kitais fiziniais ir dvasiniais tru- 
nes lankosi namuose kaip sve- kūmais, šie paveldėti truku- 
čias ir net su pagarba statomas mai karta iš kartos pereidami 
ant stalo; jis mums atrodo ma- vis labiau pasireiškia ir veda 
lonus, bet kur apsigyvena, ten prie visiško išsigimimo. Taigi 
jis ardo šeimyninę laimę, nai-1 matome kokia žmonijos ryktšė 
kiną sveikatą, sukelia nesantai-j yra šis nelemtas įprotis, 
ką tarp geriausių draugų, stu-1 
mia į skurdą ir tuo užkerta ke
lią pažangai į šviesesnę ateitį. |

Alkoholio 
kia tuojau: išgėrus jis pereina 
į kraują, o iš ten į smagenų 
centrą ir sutrukdo jų normalų 
veikimą; žmogus apsvaigsta, o 
išgėrus didesnį kiekį — visai 
netenka sąmonės arba pasitai-

žįstamais, sportui, žaidimams. 
Po tokio blaivaus poilsio ar pa
silinksminimo ir žaidimo protas 
blaivus, žmogus jaučiasi paki
lusią nuotaiką, energija padidė
ja, su šviesia viltimi žiuri į at
eitį ir pats savim pasitiki; drą
siai galima sakyti, kad jis tu
rės pasisekimą gyvenime. Dau
gelis tos nuomones laikosi, kad 
be svaigiųjų gėrimų ir links
mintis negalima ir su saiku iš
gėręs žmogus yra geriau nusi
teikęs, gyvesnis, ši nuomonė 
yra klaidinga. Nejaugi sveikas
žmogus tiek mažai gyvybės tu- niu 
ri, kad ją. dar reikėtų žadinti 
įvairiais nuodais. Gamta žmo
gui suteikė ir sveikatą ir gerą 
dvasinę nuotaiką, tegu jis pats 
savęs nenuodija. Ne kiekvienas 
gi ir pajėgia taip save suval
dyti, kad ypač kitų įkalbinėja
mas galėtų tik su saiku gerti.Alkoholis taip pat naikinan-

- • - j I čiai veikia ir į žmogaus dvasini
veikimas pasireiš- Pasaulį. Juk- šių dienų gyveni- 

mas reikalauja iš musų laba* 
gero prisiruošimo. Net papras
tas visuomenės narys 'turi gerai 
prasilavinti. įgyti kiek galima 
daugiau reikalingų žinių, užgrū
dinti savo valią, kad užtikrintų 
sau laimėjimą sunkioj gyvenimo 
kovoj, tai ką jau bekalbėti apie 
tuos, kurie nori į vadovaujan
čiųjų eiles patekti. Alkoholinių 
gėrimų pamėgimas visiškai nua
lina žmogaus dvasinę pusę. Jis 
silpnina valią, nes beieškant už
simiršimo nuo gyvenimo sun
kenybių ir rūpesčių mažinama 
pasitikėjimas 
koma 
netik 
sunki

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGO J

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

savim, nes ieš- 
paspirties ten, kur jos 
nėra, bet tik dar labiau 
padėtis pablogėja. Aikvo-

M. P. Kaplan
J. Koinaiko

KAPLAN BATHS
RUSISKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios
Atdara diena ir naktį 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. j 

1911-1916 W. Division St.

Telefonai 
Humboldt 4532-0506

Galvos Skaudėjimas 
ir 

ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metų 
| NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 
j JUSU APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
10p ORANGEINE 

MILTELIUS

Oleine
Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

neleidžia ilgai pasilikti, perdaug 
jau ten dirbtina^ kvailo triukš
mo. Blaivioj draugijoj rodos 
taip viskas paprasta, to dirbti
no triukšmo, kurį mėgstama va
dinti linksmumu, visai nėra, bet 
užtatai kokia ten jauki nuotaika 
pas visus, kiek daug tikro 
draugiškumo ir nuoširdumo, tas 
viskas gaivina ir skaidrina dva
sią, suteikia kilnaus ramumo 
sielai—tokioj draugijoj veikia 
gaivinančios jėgos, gyvybės jė
gos.

Jeigu panagrinėsime ekonomi- 
atžvilgiu alkoholio vartoji

mą, tai čia visas reikalas išeis 
jo nenaudai. Juk tvirta ir pa
stovi medžiaginė padėtis yra pa
grindas gerovės ir progreso gy
venime. O kas gi gali užtik
rinti medžiaginį gerbūvį jei ne 
darbštumas ir taupumas. Juk 
svaigieji gėrimai naikina svei-

10.00
(MOKĖJIMAS 

PRISTATO
1930.

Klest

Pay

>■

ik

J

•jiT

modelm

NATIONAL GOLD BONO
Garantuoja Dviejų Metų 

Dykai aptarnavimu
KITI MODELIAI

91 .................  $116 be tūbų
92 ................. $146 be tūbų
93 ................. $146 be tūbų

ational stores
.11 M r r-, r-X -r- r— r-> *

2332 W. MADISON ST.
Biskj i rytus nuo VVestern Avė. 

Atdara vakarais ir nedėliomis 11 iki 4 v.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Nebėra “britvos pešimo

pabandysite

Naująją Gillette Geležtę ir Britvą už $1~
[PATENTUOJAMOS]

jus išmesite lauk savo senąją britvą.

ŽMONĖS mums sako, kad jie 
verčiau užsimokėtų kelis sy- 
1 ‘ ; po viena dolerį, negu 

kad jie atsižadėtų savo Naujo- 
sio 
Šis naujas skutimos įnagis 
peš”, iis negali “pešti”—nei jei
gu ii trankysiu, numesite ant 
prausyklos. ar nušviesite ji ant 
grindų.

štai kodėl: —
Gillette inžinieriai surado, kad 
‘i \s nešimas” pasidaro dė
lei numetimo britvos ir jos 
kampų įlenkimo. Tokiame tiks
liame instrumente, kokiuo Brit- 
va Gillette yra, mažiausias 
idaužimas gali sunaikinti gelež
tės tiesuma

Kad pašalinti ši nesmagumų, 
britvos kepuraitės kampai yra 
sustiprinti stipriomis metalinė
mis nasuiromis. Net jeigu jus 
'r istengtumėt įlenkti šio nepa- 
nrasto storumo metalų, jus vis- 
t:ck np$vnrdvsite geležtės tiesu
mo Kodėl ? Todėl, kad visi ke
ti’ri geležtės kampai yra iškirs
ti. Geležtė nėra suspausta kalti
nuose kada kenuraitė ir apsau
ga lieka surakintos.

Gillette Geležtės ir Britvos.
“ne-

Dabar kada jus nusiskutat, tai 
neturit išardyti britvos. Geležtė 
v ra ypatingai padaryta ir nepa
siduoda rūdijimui. Tik gerai nu- 
krėskit vandeni ir padėkit ant 
lentynos. Nebebus supjaustytų 
rankšluoščių. Nebebus daugiau 
nuobodaus šluostvmo.

Geležtei laikyti 
kuriuos pripuolamai 
vo daugelis aštrių 
yra išnykę. Taipgi 
kad naujos geležtės galai ket-

stulpeliai, i 
atsišipinda-

ašmenų—jie 
pastebėkite.

virtainųs dėl saugesnio valdymo 
ir dėl geresnio skutimos.

Užeikite pas savo Gillette par
davėja rytoj. Mes dedame visas 
pastangas patenkinti dideli nau
jų britvų rei. alavimų, bet jeigu 
ins negalite ins rauti tuojaus, 
iųs galite vartoti naujųjų ge
ležte su jūsų senąja Gillette 
iki jūsų pardavėjas gaus nau- 
ia.ii modelj.
GILLETTE SAEETY

BOSTON. U.
RAZOR 

S.

Ui
SOc

co.

dešimti Ir 
ut. penkias

NanJohIok GUIrite 
iiaujuiiH* žaliam? pūkelyje

NAUJA GILLETTE BRITVĄ, 24 k. auksu piei- 
tuota, gražioj dėžutėj, pilnai su nau- 
ja Gillette geležte, kaina ................. W

Kiti l)e Luxe modeliai $5.00 iki $75.00

(A New Tune Each Day

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. I'. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Pbone Boulevard 4552
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DIKTATŪRA LIKVIDUOJAMA

eme nei

U ritas Kacenelenebogenas
TERORAS RUSIJOJE

pui

Pačiam pilna

žemaičio
Joniko,

$8.00
4.0$
2.50

dar labiau 
beveik spie-

$7.00
8.50
1.75
1.25

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Folks 
sensa

Pik tele-
Ir ponas

nešim
Tam
sau

nemaža 
įlanksty-

Amalijai tie- 
Ranka per stalą 
rankos.
sakai? Niekai!... 

i puikus? Už ką

is viso 
pagri li
ne veli- 
žmones 

tai reiš-

Kad kariamas

Uždarė dienraštį try 
likai numerių 

pasirodžius

, ar tai ne 
viską už- 

žodžiu są

lygini, kaip 
-reika- 
Katali- 

linksta prie 
katali-

butų geriau, je 
... Literatinio sti 
— tą aš galėčiau.’

Entered aa Second CIam Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III.. onder the net of 
March 8rd 1879.

ŽEMAIČIO’’ SUKAKTUVĖS

Socialistų Internacionalas išleido atsišaukimą į 
Amerikos darbininkus, ragindamas juos gelbėti Rusijos 
socialistus, kurie kenčia baisius persekiojimus sovietų

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieni” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. Ž1L Telefonas Roosevelt 8500.

Po nuvertimo Primo de Riveros, diktatūra Ispani
joje nebuvo susyk panaikinta. Konstitucinė tvarka dar 
neatsteigta, parlamento rinkimai dar nepaskelbti. Bet 
žinksnis po žinksnio diktatūros režimas visgi yra likvi
duojamas.

Naujoji Ispanijos vyriausybė leidžia laiks nuo lai
ko daryti didelius politinius mitingus, kuriuose val
džios priešai turi progos viešai išreikšti! savo nuomones. 
Dabar padaryta dar vienas svarbus žinksnis link tei
sėtos tvarkos atsteigimo: paskelbta karaliaus dekretas, 
kuriuo suteikiama visuotina amnestija politiniems ka
liniams.

Kada išgirsime apie amnestiją kitose diktatūros 
šalyse: Lietuvoje, Rusijoje ir Italijoje?

ir vis tik jiems teisės 
Nusikaltusius prieš valstybės įstaty- 

neuž-

katalikas
ūkininkų parti-

Telšiuose eina pažangus laik
raštis, kairesniųjų liaudininkų 
krypties, “Žemaitis”. Šių metų 
kovo mėnesyje sukako jam pe,n- 
keri metai ir ta proga buvo iš
leistas padidintas (14 pusi.) 
“žemaičio” numeris, raudona ir 
žalia spalvomis papuoštu ant- 
galviu.

Jubilėjiniame numeryj įdėta 
daug paveikslų 
(faktoriaus, p.
mesniųjų jo redaktorių, bendra
darbių ir rėmėjų.

Žemaitija yra mažiausia ap
šviesta Lietuvos dalis, įtodel ei
nančio tenai pažangaus laikraš
čio uždavinys yra sunkus, “že
maičiui” per penkerius savo gy
vavimo metus teko pakelti daug 
vargo, kovojant su tamsa ir 
jos palaikytoju klerikalzimu. 
Juo labiau jam buvo sunku ši
tą kovą vesti, kad per pasta
ruosius trejus su viršum metus 
visoje Lietuvoje panaikinta lais-

Bet matyt, kad nežiūrint ne
palankių sąlygų to laikraščio 
įtaka žmonėse auga, žemaičių 
švietėjui linkime geriausios klo
ties!

Ir šitokį gyvulišką terorą vykindami prieš socia
listus, Maskvos despotai nesisarmatija skelbtis “prole
tariato vaduotojais”. Galabindami socialistus aršiau, 
negu kad nelabasis Rusijos carizmas juos galabindavo, 
jie dar begėdiškai pravardžiuoja savo aukas “social- 
fašistais”. Juk net nė juodasis fašizmas nėra tiek iš
lakęs žmonių kraujo, kaip Rusijos komunistų valdžia!

Reikia prieš tą pasibaisėtiną despotizmą kelti bal
są. Reikia nuolatos traukti maską nuo tų budelių ir jų 
pasamdytų bernų-agitatorių.

Socialistų Internacionalo paskatinti, Amerikos dar
bininkai turėtų ypatingai per šių metų Gegužės šventę 
iškelti aikštėn komunistų diktatūros darbus. Ta šventė 
yra darbininkų solidarumo šventė. Taigi ji bus tinka
miausia proga Amerikos darbininkams parodyti savo 
simpatiją bolševikų teroro aukoms.

stalo ir meclia- 
po popierius'.
? Rankraščiai

reikia
nu-

BAIDO ŪKININKUS 
“MASONAIS”

— nenarys.
Juk aš ten 
konspektą,

Aš turiu tiek daug par- 
laikraščio organizavimo 

darbų, posėdis po posėdžio... 
Man visai netenka...”

Sekretorius mindžiojusi ant 
vietos. Patį svarbiausi sunku 
buvo išspausti.

jus visai 
redakcijos darbais 
barzdele sugniaužta 

akiniai pakreipti aukštyn, 
stalo. Ten stovėjo Amali

ja, apsisupus minkšta megstinte 
skara ir rankomis atsirėmus j 
kėdės' atramą. Ji nebuvo kaž7 
kokiame gerame upe. Pailgieji 
pirštai barškino geltonąjį uosi- 
nį lanką.

Dzintarnieks' kukliai sumirk
sėjo.

“Tai tu vistik manai, kad jis 
išeis ?”

“Kalbi lyg vaikas. Argi Fri
dą Tomberg gyvens trijuose 
kambarėliuose kiemo pusėj ? 
Jie turi aštuonių kambarių bu- 

bel-e’tage.

Red.) ir dar nubaudė

“Eik tu sau su savo 
čiais! Jei neturi 
kalbos, tai verčiau 
Juk dabai- turi vietą 
dabar galime. Trumpai 
Idai: tu paklausk pono Nelkės.”

Dzįntarnieks ranka pabraukė 
per plonuosius plaukus'.

“Vieta ir alga... Kiek ilgam? 
Aš nenumatau nieko gera iš to 
laikraščio. Koks gi iš Neikus 
redaktorius...”

Amalija užpyko 
Jos balsas pavirto 
girnų.

“Tu nenumatai! 
viso esi numatęs, ką. tu gali nu
matyti? Visuomet surūgęs lyg 
barščiai! O apie poną Neikę tu 
nekalbėk. Ponas Neikė

viename apygardos teismo sky
riuje sekretoriauja pažįstamas.”

“Pažįstamas, nepažįstamas. 
Bet tą aš tau aiškiai pasakau: 
jei nėra buto kaip pridera, tai 
su savo vestuvėmis kraustykis. 
Į kokį nors rusi aš nelysiu. Į 
Raudondauguvį arba Šreienbu- 
šą taipgi neisiu. Aš taip nepra
tusi.”

Dzintarnieks pesimistiškai at
sidūrė.

“Mylintys sau vietos
Nors mažam 'laužely.
Amalija pasipūtė lyg

eilėraš- 
proti ilgesnės 

nekalbėk.
ir algą, 

aiš-

“O paskui, matai, Tamsta... 
Iki pat paskutinio laiko aš skai
čiaus vienu geriausių “Saulu
tės” bendradarbiu. O “Saulutė” 
juk stovi arti demokratų. Tau
tinių patriotų partijai visai ki
ta platforma.”

“Argi tai ką nors' reiškia? 
Prieš karą Tamsta turėjai so- 

i cialrevoliucionierišką platformą 
!— ne tiesa? Matai, aš žinau 
Tamstos biografiją... Prie ko
munistu Tamsta norėjai prisi
taikinti, tarnavai teisingumo 
reikalų komisariate. Ir po tau
tinės respublikos įsikurimu 
Tamsta stojai ant platformos... 
taip, arti demokratų... Ne, ką 
Tamsta! neužsigauk! Aš Tams
tai nieko neprikaišioju. Keičia
si laikai ir politika ir mes su 
jais. Jus', rašytojai, visuomet 
einate progreso pryšaky. Jums 
priklauso iniciatyva, tie prad
menys, taip sakant... Tamstos 
senesnieji kolegos' taipgi išėjo 
tokį pat išsivystymo kelią. Pa
vyzdžių nereikia... į “Saulutes” 
redakciją Tamsta per du metu 
negalėjai patekti. Kas “Saulu
tė”! žodžiu sakant,' Tamsta da
bar “Tautos Širdies Balso” re
dakcijos sekretorius su ketu
riais tūkstančiais algos pirma
me mėnesy. Ir tik nuo Tamstos 
priklauso, ar tie keturi neišvirs 
šešiais sekančiame.”

Sekretorius nors ir instinkty
viai palinksėjo, vistik bandė at
sikalbinėti.

“Vis tik 
Tamsta pats 
liaus atveju ■

“Bus gerai, bus...”
Robertui Neikei tas derėjima

sis jau nusibodo. Jis pasiėmė 
mėlynąją bylą su rankraščiais 
ir šios dienos laikraščius ir nu
ėjo toliaus.

Duris prirakinęs, jis' giliai at
gavo kvapą. Išriestoji kiūtinę 
atslūgo, dingo ir redaktoriaus ir 
svarbaus vyro kaukė. Robertas 
Neikė nusileido j rašomojo sta
lo kėdę ant Fridos Tomberg iš
siuvinėtojo priegalvėlio ir va
landėlę išpustom akim žiurėjo 
į laikraščių glebi priešais jį.

(Bus daugiau)

susigręžė, bet ranka 
lengvai liuosavosi. 

taip ėmėsi, atsidaro

Išbandyk 
Buick ir Marąuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobiliu 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

Virginia 2100 
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė. 
JONAS SLEGAITIS 

Lietuvis pardavėjas

Tai pasirodo, kad katalikus 
Lietuvoje dabar valdo “maso
nai ar jiems panašus”!

Bet Lietuvos tautininkai va 
dina save katalikais ir dagi ge
resniais už krikščionis demo
kratus. Tautininkų valdžia pa
darė su Romos papa konkorda
tą, kuris Lietuvos mokyklas ati
davė klerikalizmo kontrolei. Ir 
ar da jie vis nėra geri “kata
likai”?

Jeigu tautininkai yra maso
nai, tai kaip gali bažnyčios vy
riausybė leisti kanauninkui Tu
mui ir daugeliui kitų kunigų 
priklausyti prie jų partijos?

Mykolas Juodasis pasakoja 
niekus, gąsdindamas' Lietuvos 
ūkininkus “masonų valdžia”. Tą 
valdžią jisai pats pirma visomis* 
keturiomis (“besąlygiai”) rė
mė. Jisai ir jo partijos’ drau
gai su tautininkais susipyko 
tiktai tuomet, kai šie nesutiko 
atiduoti krikdemams didesnę 
dalį valstybinio ragaišio; bet 
ėmė juos dagi traukti atsako
mybėn už visokius “griešnus” 
darbus.

Ūkininkų Sąjunga, kuriai 
kun. Krupavičius parodė savo 
simpatiją, siųsdamas sveikini
mą* yra 'taip susitepus, kad vi
sus stambiausiuosius jos vadus 
teismas pasodino į kalėjimą už 
apgavystę ir valstybės iždo iš
naudojimą. Visa eilė kitų tos 
“katalikiškos” organizacijos šu
lų dar laukia naujų bylų.

Krupavičius netiesą pasakoja 
ir apie kitas šalis. Visų; pirma 
nėra nė vienos šalies Europoje 
ar kuriam kitam kontinente, 
kur butų susiorganizavę į vie
ną partiją vi«i katalikai. Tiesa, 
kad Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje ir Ispanijoje tėra tik vie
na “katalikų” partija, bet ne
tiesa, kad prie jos visi katali-

no jau galime padaryti išvadą,! 
kaip “L. Aidas” stengiasi orien
tuotis vidujinėse žydų kultūros 
problemose.

Tryliktam numeriui pasiro
džius laikraštis komendanto į- 
sakymu, motyvuojančiu, kad ta
sai laikraštis “skleidė neteisin
gas' erzinančias visuomenę ži
nias”, yra uždaromas.

Ar nėra Lietuvoj gana auto- 
retingo teismo, kuris galėtų 
teisti laikraštį, jei butų įrody
tai neteisingumas’ arba “erzini
mas” kokios nors žinutės?

Ir toj šalyj—Lietuvoj, kurios 
spausdintas žodis per dešimtme
čius buvo slegiamas ir gniau
žiamas, dabar taip išjuokiamas 
ir niekinamas rimtas laikraštis.

Dega veidas iš gėdos, matant 
kaip “Folksblat’o” užjautėjai 
priversti griebtis’ juridinių išsi
sukimų, leidžiant kasdien tokio 
pat formato ir turinio laikraš
tį, vadindami jį vienkartiniu 
leidiniu. Tas man primena pra
eities laikus, kuriuos' man net 
koktu pavadinti...

Kam traukiate be naudos 
žmonių energiją ir siekimus?

Tu r būt atsinešime prie liau
dies spausdinto balso Lietuvoj 
yra dabartiniais laikais kitas iš- 
rokavimas. — Matyt, suprato, 
kad uždėjus dar 500 lt. pabau
dos' bus nustelbtas noras kurti 
dabartiniais laikais nepriklau
somą perijodingą organą. Or
ganą, kuris išskyrus nušvietimo 
žydų vidauš gyvenimo, geidė 
susipratimo su lietuvių demo
kratija. '

Šiandien aš gavau tryliktą 
numerį žydų dienraščio “Folks- 
blat”, leidžiamą Kaune.

Visi trylika numeriai guii 
prieš mane. Kodėl laikraštį už
darė (Vėliausios žinios prane
ša, kad tam dienraščiui vėl leis
ta eiti
500 litais? Pamatęs 500 lt. pa
baudą aš iš karto nesuvokiau 
kas kam turi mokėti. Ar tai 
turi mokėti Karo Cenzūra val
džiai, o gal ir uždarytam laik
raščiui už padarytus nuostolius. 
Juk kiekviename numery stam
biomis raidėmis lietuvių ir žy
dų kalbomis atspausdinta: “Ka
ro Cenzūros' leista”. Bet pasi
rodė, kad “Folksblat” kasdien 
Karo Cenzūros peržiūrimas, da
bar uždarytas, pats turi tą pa
baudą mokėti
pats turėtų už virvę užmokėti, 
—aš pirmą sykį girdžiu.

Visus laikraščio numerius aš 
perskaičiau nuo pradžios ligi 
galo. Kai išėjo pirmas nume
ris, aš jį gavau aitsiųstu trijų 
mano gerų draugų po egzemp
liorių ir kiekvienam iš jų aš 
buvau dėkingas už atsiuntimą 
ir nujautimą, jog tas laikraštis 
taps' taipogi ir mano laikraščiu.

Pora desėtkų straipsnių, pa
talpintų “Folksblat” numerių 
skiltyse, įstrigo mano atminty]. 
Straipsniai rimtai apgalvoti ir 
atsakomingai rašyti: apie kul
tūrines problemas', liaudies švie
timo reikalus, kalbos tyrinėji
mą, apie žydus-amatninkus ir 
žemdirbystės platinimą žydų 
tarpe; straipsniai apie tikrai 
menišką žydų teatrą, romanas 
iš Lietuvos' žydų gyvenimo, ei
lės, platesnės visuomeninio po
būdžio korespondencijos; kul
tūrinės žinios, kaip nuoširdus 
paraginimas' istorikui, jam mo
nografiją “Lietuvos žydai Vy
tauto Laikais”, ruošiant; Kau
no senovės liekanų nagrinėji
mas; Žydų Mokslo Instituto 
darbuotės įvertinimas'. Medici
niški patarimai gerai žinomų 
ir gerbiamų gydytojų Lietuvoj. 
Patarimai nesensacinio pobū
džio, bet tikra užuojauta vargs
tančiai Lietuvos .liaudžiai. Ar 
tai buvo juridiniai pasikalbėji
mai, ar paveikslėliai iš teismo, 
ar naujienos' atėjusios iš Pietų 
Afrikos, kur įvedama tokia 
griežta emigracijos kvota, 
smarkiai paliečiančią Lietuvos 
liaudį. Viskas rašyta su saiku 
ir be triukšmo.

tą antrojo namo
Ponia apie tai kalbėjo. Tik i.; 
ten dar reikia poną Gulbą iš 
krapštyti.”

“Poną Gulbą? Na. neapgausi 
To jie negaus. Ponas Gulbė tu 
ri ryšius ir įtaką.”

“Su visais jo ryšiais ir įtaka 
Ponas Primanis pats dirba apy
gardos teisme
kraustė iš septynioliktojo? Po
niai Shiokai reikėjo buto plas
tikos mokyklai.”

“Ponia Sluoka ponios Tom
berg pusseserė. Primaniui už
krovė tokią nuomą, kad jis' ne
begalėjo mokėti. Aš žinau. Man

Kas tų straipsnių autoriai? 
Rašytojai, kurie tikriausiai ne
gavo honorarų, nes “Folksblat” 
neišgali mokėti honorarus' pri
tinkančius tokiems bendradar
biams.

Tarp rašiusių viršuj išvardy
tus straipsnius buvo tokie ra
šytojai kaip: žymiausias žydų 
literatūros kritikas Nigeris, be
letristas Apotošu. “idišp” tyri
nėtojas kalbininkas' Kalmanavi- 
čius, nuolatinis Lietuvos Seimų 
atstovas ir juridinės komisijos 
pirmininkas paskutiniame seime 
adv. Finkelšteinas, Lietuvos žy
dų švietimo draugijos' pirmi
ninkas Dr. Sudarskis, populia
riausias žydų mokyklos veikėjas 
Lietuvoj ir Latvijoj Markas’ ir 
mono kritikai Lietuvoj Dr. Es- 
fir Elijoševaite ir Dr. Veisbar- 
tas, dar ir dar kiti.

Matyt, kad apie “Folksblat” 
susispietė visa Lietuvos žydų 
liaudies inteligentija, kad su
kūrus nepartinį, visapusiškai 
nušviečiantį visuomenės proble
mas organą. Visiems jiems' yra 
brangi žydų liaudies atgimimo 
kultūra ir jos kalba “idiš”. Ir 
greit jie, įgavo užjautėjų už
sieny, net tolimoj Amerikoj.

Toksai rimtas' organas tokio
mis menkomis lėšomis, turėtų 
būti visų remiamas ir palaiko
mas.

Bet štai... “Lietuvos' Aidas” 
lyg paruošdamas dirvą laikraš
čio uždarymui, vadina 
blatą” savo atsiliepime 
ei jų laikraštuku”. Iš to termi

kai priklauso. Vokietijoje, sa
kysime, katalikų Centras per 
rinkimus į reichstagą gauna 
apie 3 ar 4 milionus balsų, 
kuomet, balsuoja viso koki 30 
milionų piliečių. Tai argi ka
talikai sudaro tik dešimtą dalį 
Vokietijos gyventojų ?'

žinoma, kad ne. Voketijoje 
yra daug daugiau katalikų, ne
gu trejetas ar ketvertas milio
nų, bet dauguma katalikų bal
suoja už kitas partijas, o ne už 
Centrą. Tas pats dedasi ir ki
tose šalyse. Katalikai priklauso 
įvairioms politinėms partijoms, 
kadangi katalikų 
ir kitų tikybų žmonių 
lai; yra labai nevienodi 
kas darbininkas 
darbininkiškos partijos, 
kas fabrikantas dedasi prie ka 
pitalis'tiškos partijos 
ūkininkas—prie 
jos, ir 1.1.

“Katalikiška” 
yra absurdas, 
das yra ekonominis, o 
ginis. Sulig tikybomis 
organizuoti į partijas, 
kia paversiti bažnyčias politikie
rių įrankiais ir iššaukti vals
tybėje karą tarp įvairių reli
ginių sektų.

Katalikų partija, žydų parti
ja, protestonų partija—tai da
lykai. seniai atgyvenę savo am
žių. Tik labai tamsus žmonės 
šiandie dar gali tokias partijas 
remti.

Dzintarnieks išlėto atsistojo 
Akiniai žaibavo 
siog į akis.
stvėrėsi josios

“Pui-kus, tu
Už ką jis 
jis' tau —

Amalija 
notaip jau 
Ir kol jie 
durys ir įėjo Robertas Neikė.

Amalija užkaito ir išsitraukė 
Sekretorius liko taip pat, pei 
stalą ištiesta ranka. Bet redak
torius vos pastebėjo pro jį sku- 
binčią Amaliją, 
savųjų minčių.

Atsistojo prie 
niškai pasikniso

“Na — kaip 
tvarkoje? Ryt po pi et 
atiduoti spaustuvei. Pirmas 
meris neis jau taip greit.”

Sekretorius padavė 
mėlynuose viršeliuose 
tą gniužtą.

“Viskas tvarkoje, 
gramos ryt vakare.

Friešbuty Robertas Neikė ne
skubėdamas apsimovė kaliošus 
ir lipo laiptais žemyn, į antrą 
aukštą. Ten jam laikinai buvo 
įrengtas trijų kambarių butas. 
Buvusį nuomininką, rašytoją 
Dzintarnieką, ponas Tombergas 
buvo norėjęs, remiantis parėdy
mais, visai išvaryti. Robertas 
Neikė jo pasigailėjo, priėmė jį 
savuoju ir redakcijos' sekreto
riumi su keturiais tuksiančiais 
algos mėnesiui ir paliko ten 
pat prieškambary. Tuo budu jis 
įsigijo dar vieną ištikimą dar
buotoją daugiau.

Uldis Dzintarnieks' sėdėjo sa
vo buvusio kiemo puses buto 
prieškambaryje tarp savo lovos, 
senos kanapos, dėžių su kny
gomis' ir prausiamojo staliuko. 
Priešais jo stalas buvo nukrau
tas laikraščiais ir rankraščiais. 
“Pelikano” rašalo pusbutelio 
vienas tik kaklas spoksojo su 
įkištu plunksnakočiu iš po po
pierių glėbių. Bet/ kaip tik šiuo 
metu sekretor 
pino 
šioji 
jon, 
virš

Kun. M. Krupavičius iš už
sienio pasiuntė Liet. Ūkininkų 
Sąjungos suvažiavimui Kaune 
sveikinimą, kuriame tarp ko ki
to sakoma:

“Viso pasaulio susipratę 
katalikai turi vieną partiją 
susikūrę: taip į vieną partiją 
yra susiorganizavęs visi Vo
kietijos, Austrijos, net Itali
jos, ir Ispanijos katalikai. Kur 
katalikai turi vieną partiją, 
jie yra stiprus' ir įtakingi. 
Kur katalikai vienos partijos 
neturi—jie savo krašte be į- 
takos, juos kiti valdo. Eu
ropoj katalikai susiskaldę! tik 
(? “N.” Red.) Prancūzijoj, 
Lenkijoj ir Lietuvoj. Ir tuo
se kraštuose katalikus’ maso
nai ar jiems panašus valdo, 
daug jiems blogo darydami.”

Škerbelis dar nėra atnešęs sa
vo atsišaukimą tautiniai nusi- 
stačiilsiems valdininkams. A. 
taigi! Tamstos programinis 
straipsnis...”

“Taigi... Tą mes šiandien ap
tarėm centro komitete.”

Robertas Neikė pasikniso 
portfely ir ištraukė aprašytą 
lapą. Tą Dzintarnieks jau buvo 
matęs ir jis laukė daugiau. Ro
bertas Neikė išplėšė tris’ lape
lius iš blanknoto. Dzintarniekui 
dar neužteko.

Andrėjs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenicks

“Taigi, bet... Juk čia tiktai 
pastabos, geriausiu atveju, kon
spektas arba eskizas. Progra
minis straipsnis privalo turėti 
gerą, ryškų antspalvį.”

“Na — priduok Tamsta jam 
tą antspalvį! Juk čia Tamstos 
pareiga.”

“Atsiprašau... Juk aš — re
dakcijos sekretorius, taip sa
kant. grynai techniška jėga... 
Kaip man priduoti antspalvį 
tam, ką aptaręs centro, komite
tas? O be to, aš dar visai ne- 
siskaitau tautinių patriotų par
tijos nariu.”

Robertas' Neik 
vuotis.

“Narys 
visviena? 
mečiau 
kant

Uišsakymo kaina 
Chicagoje — paštui

Metalus ____________ i—
Pusei metu ............ ............
Trims mėnesiams---------
Dviem minesiam_______
Vienam minėsiu!_______

Chicagoj per išnešiotojusi
Viena kopija --
Savaitei . .------ , —-----
Minėsiu! ■ . ............. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštus

Metams _____
Pusei meta____—
Trims minesiams
Dviems minesiams
Vienam minėsiu! .

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------------
Pusei metu_____
Trims minesiams
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Maskvai ir jos apmokamiems agentams tas atsi
šaukimas labai neskanus, bet niekas negali užginčyti 
tą, kad jisai yra paremtas tikrais faktais. Ar socialis
tai Rusijoje gali gyvuoti, kaipo legalė partija? Ne. Ar 
jie gali tenai leisti savo laikraščius? Ne. Ar jie gali 
vesti agitaciją už savo idėjas žodžiu? Ne. Ar jie gali 
kritikuoti valdžią? Ne.

Taigi socialistai Rusijoje neturi nė vienos teisės, 
kuriomis piliečiai naudojasi visose šalyse, išimant Ita
liją. Jie neturi nė vienos teisės,. kuriomis patys komu
nistai naudojasi beveik visur.

Sakysime, Amerikoje: ar komunistams kas drau
džia organizuotis ir žodžiu bei raštu skleisti savo pro
pagandą miniose? Ne. Jie čia ne tik turi pilną laisvę 
veikti, kaip ir visų kitų partijų žmonės, bet jie reika
lauja sau da ir daugiau. Jie kelia smarkius protestus, 
kuomet policija neleidžia jiems daryti netvarką; ir 
triukšmą gatvėse.

Taip pat ir kitose šalyse. Anglijoje, Francijoje, 
Vokietijoje, Danijoje Švedijoje ir visur kitur, išimant 
trejetą diktatoriškų valstybių Europoje, komunistai tu
ri visas pilietines ir politines teises. Niekas jų agitaci
jos nevaržo. Jie net dažnai surengia kruvinas riaušes, 
išprovokuoja ginkluotus susirėmimus su policija, kurs
to savo pasekėjus prie smurto, 
nebūna atimtos 
mus valdžia nubaudžia, bet komunistų partijos 
daromos, jų spauda gyvuoja, jų atstovai stato savo kan
didatūras i įstatymų leidimo įstaigas ir tose įstaigose 
veikia, kaip ir visų kitų partijų atstovai.

Tuo gi tarpu Rusijoje, kurią komunistai valdo, nie
kas neturi jokių teisių!

Rusijos valdovai komunistai grudžia į kalėjimą ar
ba sušaudo kiekvieną, kuris tik drįsta prieš juos pasa
kyti žodį. Ir žiauriausiai yra persekiojami Rusijos so
cialistai. Katorgose, kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose, trėmimo vietose kankinasi tūkstančiai socia
listų. Daugybė jų jau yra nužudyta. Dar daugiau nu
mirė Sibire ir Soloveckose salose.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Visko po truputi

Dailioji musų apielinkč bujo
ja. Štai ve Narvido kepykla 
šią savaitę atidarė naują sky
rių ant Western Avė. po no. 
6558 S. Western Avė. Kepyklos 
skyrius labai dailiai, švariai į- 
rengtas. Atrodo viskas “up-to- 
date”.

Sužinojau, kad ir chicagie- 
čiams mėgiamas štukorius A. 
Vanagaitis atsidaro “Margučio”

KŪDIKIAI EINA SVARUMON
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“They Learned about
Women”
dalyvaujant

VAN ir SCHENCK, ir 
BESSIE LOVE

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai 

__________________________________S

raštinę ant 69 gat. prie Arte,- 
sian Avė. Labai sveikiname 
malonų svečią Vanagaiti ir lin
kime jam pasekmių jo darbuo
tėj.

Jurgiš Skobis, žymiausias 
musų apielinkūs siuvėjas, guo
džiasi, kad sunkiai dirbą su 
savo pagelbininku p. Geležiniu. 
Ir 'turbut galvoja atidaryt nau- 

| ją siuvyklos skyrių, nes ant 
Marųuette Rd. negali apsidirbt, 

tiek daug darbo turi.
čia neseniai lankėsi kažkoks 

kunigas iš Lietuvos su misijo
mis. Jo tikslas buvo: pasakyt 
musų apielinkūs moterėlėms, 
kad pasiutusiai gimdytų daug 
vaikų, nes. turbut, kunigų biz
nis labai sumažėjo. Kitas mi
nėto kunigo užsimojimas buvo, 
—velnius iš šios apielinkūs iš
vaikyt, nes čia miesto kraštaš 
ir pievos netoli, tai esą velnių 
buvę daug privisusių ir jie daž
nai vesdavę nuodėmingus para
pijomis į “pelkes”. Bet velniai 
išvyt gal jam nepavyko. ’ Ve„ 
kad ir aną dieną du geru ka
taliku vaikėzai, velnių apsėsti, 
prie 68 ir Artes'ian Avė. baisiai 
snukius skaldėsi.

Kitas atsitikimas. Vienas 
“zdraica”, nieko nebodamas, sa
vo apšepusioj Teiberių Pliur- 
ziaus ližėj visu greitumu lėk
damas įvažiavo kitam motoris
tui prie 71-mos ir Western Avė. 
i šoną, ir kaip velnio apsėstas 
norėjo pabūgti, bet prie Camp
bell Avė ir 68-tos tapo pagau
tas, ir nuo velnio apsėtų žmo
nių gavo gerai i kailį.

Beje, dievai žino ką laike mi
sijų minėtasai kunigėlis tokio 
pakuždėjo musų moterėlėms. 
Nekurtos iš maldingų mamelių 
dar vis dabar kalba: “Tai, šir
dele mieliausia, kad bučiau ži
nojus tą nors 25 metai atgal, ką 
kunigėlis aną dieną bažnyčioje 
sakė”.

—Bastūnas.

“Žemaičio Ažinoji 
Aukso Knyga” pas 

joniškiečius
Joniškiečių L. i,r K. Kliubas 

maloniai atsiliepė i nepcrsenai 
šiose skiltyse įdėtą atsišauki
mą dėl perėmimo atsiųstos Tel
šių pužangaus laikraščio “Že
maičio” Amžinosios Aukso Kny-

[Atlantic and Pacltlc l’hotol

Rochester, Minu. — Charles II. (po* kairei) ir William J. Mayo 
broliai, garsus Amerikos chirurgai, kurie aukoja $13,000,000 

kovai su ligomis ir tyrinėjimams

gos. Ta knygiai buvo tuojau 
ptasiųsta ir geulb. B. šiliuko 
pranešime “.Naujienose” skaitė
me, kaip greitu laiku Joniš- 
ikiečiai surinko būrelį para

šų į Aukso Knygą ir aukų 
“žemaičiui” pa,re m t i.

Pereitą sekmadienį po Įvy
kusio Joniškiečių IKliubo su
sirinkimo teko asmeniškai su
sitikti LSS. koncerte gerb. 
Kliubo prezidentą .p. Balautį, fi
nansų sekretorių p. R. Šiliuką 
ir trečią Kliubo veikėją, pa
vardės nebepamenu. Kliubo 
veikėjai maloniai sutiko tą kul
tūros da.rtbą visiškai perimti ir 
■betaupr.'i susisiekti su “Žemai
čio” leidėjais Lietuvoj ir su'

1 i e t u v i a i s-ž e ma i č i a i s Amerikoj.
Kadangi Joniškiečių L. ir K. 

Kliubas yra visoj Amerikoj ir 
Lieluvoj žinomas savo veiklu
mu. rimtumu ir palankumu lie
tuviškos liaudies .švidtimui, ir 
nokautą yra padėjęs Lietuvos 
kultūros reikalams (Skuodo 
gimnazijos knygynui įsteigti ir 
lt.), įbutihiSl ištarti Kliubui ir 
jo veikliai Valdybai viešą ačiū 
už šį naujojį žygį. Geresnių 
draugų Amerikoj Žemaičių 
laikraštis všrigu butų radęs.

hillciresuoti padėti 'tam vie- 
nin'teAiui pažangiam žemaičių 
laiknlčiui, prašomi kreiptis į 
Joniškiečių Kliubo Valdybą, 
adresais:

Prezidentas J. Butautis, 
7126 So. Ar lesia n Avė., Chi
cago, III.

Finansų sekretorius P. šiliu
kas, 4208 iSo. Wash'tena v avė., 
Chicago, III.

Sekretore p-le A. AnČiutč, 
1447 So. Kedzie Avė., Chica

go, III. J. Pronskus.

P-nas A. Kinkoms 
pasveiko

Buvo seniau rašyta “Naujie
nose”, kad žinomas Bridgepor- 
to reales'tatininkas, p. A. Kru- 
konis, buvo auto nelaimėjo 
skaudžiai sužeistas. Dabar jau 
yra kiek pasveikęs, pradėjo po 
biski bizniauti. i

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 

— Pirm. K. Mcliauskicnč, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pageli). Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfiehl Avė.; kasos globėja M. 
Kezicne, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockwell St.; pirm. pag.

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh 
Kaulakis, 3342 S. Union Avė.; fin. 
rašt. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną menesi 

kas pirmą penktadieni, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 

’ Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541. S. Hcrmitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St.,

Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienj, 1 vąl. po piet, Davis 
Square parko svetainėj. Priima j 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 

į iki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

I GaisuiKiles Naujienose

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais ' meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 Wcst 71st St

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

LAIVAKORTES
Aplankykit savo tėviškę šį pavasarį ar vasarą. 
Mes atstovaujame visas laivų kompanijas' — čia 
jus galite pirkti kelionę tiesiog į Klaipėdą. Nė

ra jokių extra kaštų už musų patarnavimą.
Pirkite musų Travelers Cheąues, kad kelionėje 

apsaugoti savo pinigus

šis bankas yra atdaras visą dieną Subatoj, nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir Sercdos vakare nuo

6 iki 8 v. v.

Central^^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 West 35 * Street 
AStatcBank ♦ • • • AClearing HouseBank

BarskisFur niture HouselI, Siunčia jums , j

Velykii Linkėjimus Į
ir širdingai kviečia jus jj

Apsilankyti jų naujai padidintoj ir pertai- 
sytoj sankrovoj laiko

Gegužes 3 d. savaitės
Tada eis

Didelis Pavasarinio Atidarymo 
Išpardavimas

Kiekvienas atsilankęs gaus brangią dovaną

BarskisFurnitureHouse
“The Housc of Fine Furniture” Į

1748-50 W. 47th St. H
Tel. Yards 5069 h*     —41

Dos lwgo? Penties Ir Subalos

TIK KELI

u z

9xl2EXTRA HEA- 
VY ,Quality Velvet 
Fr.nged KAURAI, 
naujų spalvų, spe-

Ė'.,$47.50

GAUT? IR IŠMOKĖJIMAIS

Robinson
“Sveikatos

Sienos”

9x12 TAPESTRY 
KAURAI, nauji pa- 
tternai, naujos spal
vos. Rcg u 1 i a r ė s 
$19,50 vertės, kol 
įu išteks

$12.95

k 9?;12 SEAMLESS 
D E 'LUXE MAR- 
SIIALL FIELD au- 
dinyčių Garantuoti 
Kaurai extra storo 
i ludimo, Oriental pa- 
tternai. Reguliarūs 
$80 vertes, e x t r a 
“!;ccia,iai $55

27x54 NAUJŲ 
PATTERNŲ

VELVET FR IN
GEI) MAŽI 

KAURIUKAI, 
specialiai
UJ $1.95

69.50 7 šmotų Valgomojo Kambario 
setas ............................ ..............

109.00 7 šmotų Valgomojo Kambario 
setas ..........................................

99.00 3 šmotų Miegamojo Kambario 
setas ..........................................

225.00 3 šmotų Miegamojo Kambario
.setas ................................................

69.50 2 šmotų Seklyčios
setas ................................................

165.00 3 šmotų Seklyčios
setas ..............................................

39.50 innerspring Matrasas
už .....................................................

17.50 Quilted Bedspread autfitas
už .................... .................................

12.50 Velveto Piešiniai
už .....................................................

9.50 Bovelninis Matrasas
už ....................... . ............................

9x12 SEAML E S S 
FRINGED VELVET 
KAURAI. Mus $55 
vertė, specialiai tik
tai už

Pavyzdinis pasirinkimas Alexand- 
cr Smith and Sons nepaprasto 
gražumo ir ilgo devejimosi kaurų. 
Jeigu jums reikia naujo kaure, 
būtinai pasinaudokite šiais sutau- 
pimais. Jus dar niekad nematėt 
tokių bargenų. Pirkite sau naujus 
kaurus DABAR. Skirtumas, fcurj 
jus sutaupinsite, nupirks jums ką 
nors kita. 1 mokėkit mažą depozi
tą. MES PALAIKYSIME BILE 
KURJ KAURĄ PASKESN1AM

MUSŲ SPECIALŲ
9x12 PLUSH AX- 
M1NSTER KAU
RAI, gerai atsiūti; 
ų a u j i patternai. 
$49.60 vertės, sne- 

š- už $35.00

$48.00
$72.50
$79.50

$146.00
$49.00

$115.00
$27.50
$10.95

$7.50
$5.95

Padaryta iš plieninių blėkų, už
baigta Standard spalvų kombina
cijomis. Slidc-a-way nubėgimo 
bliudas. Devynios insuliaciįos sie
nos, jy tarpe 1 ’/i col. korkų len
ta. 9 coliu Queen Anne kojos. De
koruotos durų panels. Specialiai 
įkainuota laike šio 
išpardavimo

Ateikite Anksti. Kiekis Apribotas — Depozitas Palaikys bile 
kurį Daiktą Vėlesniam Pristatymui.

M0W fURNITUSE HOUSE
4127 Archer Avenue, arti Francisco

ATDARA KIEKVIENA VAKARĄ PARANKUMUI PIRKLIAUTO.IU VAKARAIS
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CHICAGOS
ŽINIOS

Iš Chicagos Universite
to “kempės”

Anekdotai apie prof. Michelsoną

mažėjęs. Diskusijose studentai 
smarkiai kritikavo prohibiciją. 
ir davė suprasti, kad dabar ir 
dudentai ir studentės kur kas 
daugiau geria, kaip pirma, ir 
kad to nematą tik tie, kurie 
abelnai nieko nemato.

Gubernatorius Emmer- 
son apie Chicagos 

taksas

Garsusis Chicagos universite
to profesorius, fizikas. Al bert 
A. Michelson, šviesos greitumo 
išmatuotojas, apdovanotas Lon
dono Fizinės Draugijos medaliu * 
už pasižymėjimus mokslo išra
dimais.

Baimė lik, kad profesorius 
greit tą dovaną pamirš. Apie 
jo užmarštingumą stačiai anek-| 
dotai vaikšto. Neseniai jis bu 
vo sukvietęs i savo namus sve 
čių, ir prieš pat svečiams at-i 
vykstant, užmiršo visai apiei 
juos ir išvažiavo I. C. trauki
niu į miestą. Laimei, išvažiuo
damas užmiršo namie savo aki
nius, ip grįžęs akinių pasiimti, 
nustebo radęs namus pilnus sve
čių.

Sąryšy su prof. Michelsonu 
vaikšto ir tikras anekdotas: 
būdamas kaži kada dar jaunas, 
profesorius susimanė apsivesti. 
Susirado ir savanorę, kuri su
tiko su juo į koplyčią eiti—su
sirišti. Besipuošdamas ir be- 
vilkdamas marškinius, profeso
rius pametč sagutę, kuri parie
dėjo po lovos. Palindęs po lo
va, jis rado kampe apdulkėju
sią knygą, ir čia pat pradėjo 
vartyti, o pavartęs skaityti. 
Skaitė, skaitė, ir, vestuves’ visiš
kai užmiršo. Nuotaka laukusi, 
nesulaukusi, pasiuntė žmones 
pažiūrėti; tie įėję prof. kam
barin, i 
ir ji nutarė nebelaukti.

Sherman viešbuty gubernato
rius Emmerson pasakė susirin
kusiems 500 biznieriams, kad 

I Chicagai einant susitvarkyti sa
vo finansus ir peržiūrėti taksų 1 
ėmimo Įstatymus, reikia žino
ti, kad taksų ėmimas Chicagoj ■ 
yra vienas iš neteisingiausių ir j 
ypatingai sunkiai krinta ant 
real estate savininkų. —Dabar
tinė sistema yra taip neteisin
ga, kad real estate savininkai, 

1 kurie tepadaro vos 10 nuošim
tį viso Illinois’ gyventoji} neto 
pajamų, turi sumokėti po 90 
nuošimčių taksų, 
■ėmimo Įstatymu 
busią daroma 
farmerių. miesto 
laikytojų, biznierių, tarnautojų 

I ir samdytojų. Nebebusią glo
bojami} nė skriaudžiamų— visi 
busią reikalaujami lygiai 
kėti savo privalomą dalį, 
kad taip iš gubernatoriaus 
pų Į pondievo ausi.*

Nauju taksų 
projektu ne

skirtumo tarp 
nuosavybių

mo-
0,

Chicagra atsikerta vi
soms pusėms

šimtmečio Progreso parodos 
komiteto nariai rimtai ėmėsi 
reklamuoti Chicagą, norėdami 
ligi 1933 metų Sudaryti nors 
tiek gerą opiniją apie miestą, 
kad parodos lankytojai nebūti
nai tik armoriniuose trauki-

neradę apsisukę išėjo, njuoge armotomis apsiginklavę

Trylika žymių žmonių 
išrinkta

Samuelis Insull. Stuyvesant 
Peabody ir Harold II. Swift 
tarpe trylikos žymių žmonių iš
rinkti i Chicagos Mokslų Aka
demiją visam amžiuj nariais.

O studentai girkšnoja 
ir šypsosi

Aida Noyes Hali Įvyko dis
kusijos prohibicijos klausimu, 
dalyvaujant kalbėtoju pačiam 
anti-salunų lygos superinten
dentui G. B. Safford, kurį stu
dentai iš sykio pasitiko gardžiu 
juoku, ka jis išsitarė, kad jo 
žiniomis dabar prohibiciją Įve
dus, kolegijose girtavimas su-

čiau galime pasakyti, kad žmog
žudysčių skaičiaus pirmenybė 
priklauso 18 kitų Amerikos

miestų pirmoj eilėj... Del Ry
tinių valstybių pašaipų, mes 
chicagiečiai “do not. mind”.

Vasarinės Ekskursijos

į Lietuvą

VELYKŲ ŠOKIAI
— RENGIA —

Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas 
NEDĖLIOS VAKARE, BALANDŽIO 20 d., 1930 

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ,
I4th Street ir 49th Court, Cicero 

MUZIKA BUCK JONĖS HARMONY KINGS # . ...
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50c su drabužiu pasidėjimu

BB1

s.s. s.s. s.s. s.s. s.s. 
s.s.

3
7

13
14
21
28

ir 24 
tą 
tą 
tą 
mą 
tą

PRADEDANT NUO ŠIANDIE

važiuotų. Be kitko skelbiama: 
Al Capone yra 
gos nuosavybė, 
tė ant žmogaus 
Chicagiečiai ir
pirmutiniai visose

tik tiek Chica-; 
kiek yra šunvo- 
kuno. Nors mes 
mėgstame būti 

srityse, ita-

Gegužės mėn. išplaukiniai
" ........... . ...... .........................■■■■■... — , ■' — !■ 1

Leviathan ...............................Gegužės
America .................................. Gegužes
Republic ............................... Gegužės
Pres. Harding ........................Gegužės
George Washington .............. Gegužės
Pres. Roosevelt ......................Gegužės

Išplaukiant į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg

Grįžkit i tėvynę, bet kuriais šių plaukimų ir jus keliausit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos praleidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalips turto—ir jus gėrėsitės neprilygstamais 
parankamais kuriais visi šie laivai yra pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., kreipkitės į jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentą arba rašykit į

UNITED STATES LINES
110 S. Dearborn St, Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Pilnos smulkmenos ir visos kai
nos nuo iusu vietos atstovo arba 

E. A. KENNEY, 
Steamship General Agent, 
E. Jackson Blvd., Chicago, III.

Tel. Wabash 1904

St. Lawrence Kelias Tiesiai į 
HAMBURGĄ - į Visas Vietas

LIETUVOJE
Tik 4 dienos didžiojoj juroj, plau
kiant iš Montreal gražiuoju St. 
Lawrence keliu! Patogus geležin
kelio susisiekimas iš Hamburgo 
su visomis vietomis Lietuvoje. 
Trečia klesa, ant Canadian Paci
fic laivų, yra pasižymėjusi rui
mingomis kajutomis, pastebėtinai 
geru maistu ir dideliais, saulėtais 
deniais. Round trip vos tik $181 i 
Klaipėdą. Greitieji tiesus trauki
niai j Montrealą. Nėra susitruk- 
dymo—nėra kotelių išlaidų.

Jos. F. Budrik Pasiūlo

Už jūsų seną Victrolą ar Radio perkant naują

Victor=Radio
ELECTROLA KOMBINACIJĄ

“Muzika iš Oro ir Rekordu71

Reguliarė kaina $275
Nuolaida už jūsų seną Victorą ar Radio .... $76

$350
Nuolaida už jūsų seną Victrolą ar Radio .... $76

S274
BE TŪBŲ

$199
BE TŪBŲ

Canadian Pacific
Pasaulio Didžiausia Keliavimo Sistema.

:Y:

B

Šale pietų, dar su valgy- 
davo 4 ar 5 svarus 

žolės S
Persivalgymas parodo nenormal 

apetitą. Žmogaus smagenys prade

išmoko būti nuosaikus valgyme ir 
gėrime.

Lucky Strike išdirbėjai dėl labai 
publikai pasitarnauja kada jie nuo-14^ 
latos primena savo apgarsinimuose, 1 mS 
kad reikia būti nuosaikiems valgy- 
me, gėrime ir rūkyme. Vieton per- 
sivalgymo, “siekite Lucky”, sako jie.

Vienas iš didžiausių rijūnų, tik-'^v 
rai žinomu istorijai, buvo Charles 
Domery, franeuzas, kuris pateko ne- j 
laisvėn anglams ir liko uždarytas Li-■ UJ 
verpool kalėjime vasary, 1799 m. A4

Jis buvo vienas iš devynių brolių,'^ 
kurie, kaip jų tėvas, buvo dideli ri- 5^ 
junai. Kiekvienas sūnų buvo dar 
visai jauni pasiųsti i armiją, kad & 
nereiktu jįj maitinti. Armijoj jam 
davė dvigubą porcija, kurią dar pa-113 
pildydavo valgymu ką pastverdavo. : S*

Kada karo kampanijoj būdavo ma- 
žiau maisto, Charles Domery suval- Į 
gydavo ir 4 ar 5 svarus žolės.

Dieninė nelaisvių porcija Liver- 
pool kalėjime buvo 26 uncijos duo
nos, 8 unc. žalumynų ir 2 unc. svies
to ar 6 unc. sūrio. šalę tos porci
jos Domery tankiai suvalgydavo ža
lias jaučio kepenis, 3 svarus žvakių 
kelis svarus žalios jautienos. Jis 
taipgi išgerdavo vaistus kitu ser
gančiu nelaisvių. Jis buvo 6 pėdų 
3 coliu augščio ir gero budo žmogus.

štai jo vienas dienos valgis: 
vai. ryte 
tešmens. 9:30 v. 
lios jautienos, 
vyno; 1 v. po piet — 5 svarai jau
tienos, 1 sv. 
vyno.

Dabar žmonės. kurie 
Lucky Strike patariamo 
mo. pasitenkina vaisiais ir 
ryčiams ir negali įtikėti, 
gus galėtu pusryčiams suvalgyti 5 
svarus žalios jautienos.

Vienas dalykas tikras: darbą, ku
ris reikalauja smagenu ir protavimo 
"ali atlikti tik nuosaikiai valgantys 
žmonės.

4
4 svarai žalio karvės 

svarai ža-
12 žvakių ir bonka

r.
:Y:

žvakių ir 3 bonkas
prisilaiko 
nuosaiku- 
kava pus- 
kad žmo-

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon
Gegužio 24 dieną

Dideliu Laivu

Oscarll
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDĄ 

be jokio persėdimo.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietij liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius. Už pervežimą iki Klaipėdos $120.00.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

1739 So. Halsted St., Chicago, III

VICTOR-RADIO ELECTROLA 
RE-45

VICTOR-RADIO ELECTROLA 
RE-75

Reguliarė kainą

Šis pasiūlymas daromas tik aprybotam laikui. Veikite dabar iki 
pasiūlymas nebus atšauktas. Atsikratykite savo senojo fonografo ar 
pasenusio radio ir įsigykite vieną iš šių neapsakomo gerumo instru
mentų už mažą įmokėjimą ir lengvius mėnesinius išmokėjimus.

JOS. F. BU DRI Line
Didžiausia Lietuviu Radio Krautuvė

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705
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Penktadienis, bal. 18, 1030

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apipiešė P. Vaičiūno 
krautuvę ir ji patį
Balandžio 16 d. atsilankė 

juodi svečiai (nigeriai) į p. 
P. Vaičiūno grosernę, kuri ran
dasi 1800 So. Peoria St. ir pan 
prašė pinigų. Kadangi tos ma
lonės nenorėjo jiems suteikti, 
tai jie pavartojo prievartą. Pa
siėmė ^185.00 iš registerio ir 
iš krautuvės savininko kišenio 
laikrodėlį. Nuostolių padaryta 
iki $300.

Cicero Naujienos

jos rengėjai buvo Visuomenės 
Darbo Sąjunga.

Po 'piet 2 vai. toje pat sve
tainėje (buvo pamokslininko 
Morkaus Verbų misija temo
je: “(Sūnūs Dievo ir du asi
lai“. Kaip visados, jis savo 

pamoksluose, daip ir dabar 
klausytojus prijuokino iki aša
rų. Publikos buvo pilna svetai
nė, nc't stačių pilni pasieniai 
prisikimšę.

Vaikare šiešta vai. Lietuvių 
Auditorijas svetainėje įvyko 
Liet. Socialistų metinis kalius. 
Programas buvo įvairus, turi
ningas ir didelis. Po programo 
buvo šokliai. Suaugę ir jau

nuomenė smagiai iir gražiai 
linksminosi, kaip senais laikas, 
kaid Turner Hali kad links
mindavosi.

— Žinias.

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.y

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139

Tom Mix

Antradienį, pietų l.iike, Wės
tom Electric Co. dačbinnkai 
turėjo progos pamatyti garsųjį 
Amerikos “’kauboi” — Toni 

Mix. Jo demonstravimo tikslas 
buvo garsinti Seis-Floto cir
kų. Del balandžio 21 ir 22 d. 
šios kompahijos darbininkai 
minčiau cirkai) gauna 
gimtus likietus. Dauguma,■ 
kasi net po kelis tikietus, 
“kauboi” karalių gavus 

matvti.

(Pacific and Atlantic Photol

London. — Malcolm McDo
nald, Anglijos premjero sūnūs, 
kuris bal. 7 d. parlamente 
pasakė pirma kalbą. Kalba bu
vo labai vykusi, ir jis susilau
kė ovacijos.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negulėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išcgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums eugryfl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

ojai

DR. VAITU SH,
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste it toliregystę. 
Pritengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vak Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vak po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O----------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.----- O-----

Offeo Telefonas Virginia 0030 
Rea. Tol. Vnn Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedėliom nuo JO iki 12 die

ną. Namų-ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 9:30 vakaro
• O--------

A. MASALSKIS

papi- 
per- 
kad 
pa

Westei n Electric Co.

Western Electric Co. dar vi. 
alleidinūja naklnius darbinin
kus. Sakoma, kad šilų mene
si pakus visus senuosius dai-l 
bininkus. Bet yra manoma ir
gi, kad vėliau bus p. .'(Įeitami

• imti nauji darbininkai. Kitaip 
ir būti negali, nesant šioj kom
panijoje darbų visas Cicero 
miesto gyvenimas sustotų. Kr. 
<ta šitoj kompanijoj darbai ei 
na gerni, tai vis 
kami, — kaip 
ir darbiu inkai, 
geresnių laikų.

jauc.insii lin- 
biznieriai, taip 

Nūnai, lankiam

Vakaras

Aš noriu pastebėti, kad tai 
labai nemalonus 
kad tiek mažai 
kilią suprasi, kitą 
jaust.

Pasižiurėjus į

apsireiškimas, 
mes mokame 
nei iimeje at-

doros veidro
dį, mes gal kiekvienas ant sa
vęs surastume nuodėmės taš
kelį. Tai ko čia mums gare
lis iš nelaimingos mergelės tra
giškos mirties? Nežinystės lop
šyj užliūliuota; pakliuvus j pil
nų pinklių ĮKUs^ulį, 
dama pasukt, savo 
laivo vairų gerojon
[ riejo vargše mergaitė loki 
laimingų gyveninio taškų, 
nai tą pamatė ir pati, kad 
venimas beviltis, kad per 
.'inj '.tę, pi r ncišauklėjimų '
toli nuėjo“, ir tos audringos 
minties verčiama rvžosi ramy
bę surast šaltam vandens dum-

galutino iSegzaminavimo—kae jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų ------- O--------

yra

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
------------ O------------

Įvai.^. Gydytojai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10

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

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

20 St.

po

Lietuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies- 

ir miestelių da- 
Modemiška 

veltui.
Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

nesugehū- 
gyvenimo 
pusėn, ir

nc-

ne-
pcn1

Phone
Heinlock 9252

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt. 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

Velvku vakare, Lietuviu 
Liuosy^bčs svetainėje, Lūs šau
nus šokis; rengia Raudonos Ro
žės KHubo orkestras. (Iros sa-j 
vi muzikantai. Ai!sižvėlgi.uit Į

Nebimingois mergaitės mo
tin’i irgi bandė iš” "gailesčio, 
iš sueiki imt imu nusiskandint ten 
pat, kur jas duktė žuvo, 
tina kartais neapkęsdavus 
vo velionę dukrelę ir ne 
išvijusi iš namų už Iri, 
uitkljusvu i\ tįsi, dykaudavusi

M o-

UncTė^iflcii^ Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

tiktai po 50 centų.

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN

Graborius ir 
Balzajįriuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai

lai bus
Kaip kas metą, taip ir šiemet 

šokiai turės būti sėkmingi.

01 Kuopa

^ęumi-is \aikus auklei, o iš 
dalies ir gyvenimo painumas. 
Visa tai \argšė molina pama
čius, b norėjo ten pati ramy
bę surasi, kur ir jos dukrele

Graborius ir 
Balzamuotojas

DYKAI KOPLYČIA

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikSčiodami iš namų j 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rcz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų.
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd.
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomii 

ir šventadieny 10—12 dienų

Advokatai
Phone Canal 2118

Valandos: 6—8 vakare
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4193 Archer Avė.

Rezidencija:
4193 Aruher Avė.

Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Lietuviai Gydytojai __

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo G iki 8 vakare.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 va), kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergę.
Ncdčliomis nuo 9 iki 12 ryto

~—O   ■

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
——O——

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: I-—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mai>lewood Avė.

Telefonas Republic 7868----- O-----

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

S.L.A. 301 kuopos susirinki
mas extra bus balandžio 23 (i., 
p-nios Lukšlienžs svetainėje. 
Balsuosime Pildomątją 'Karybų 
;r rinksime delegatus į seimų. 
Reikės išrinkti 3 delegatus, 
taipgi apkalbėsime naują kon
stitucijų. Viena pas musų kuo
pos draugus yra yda, k.id ma
žai naujų narių gaunam. Drau
gai, turime kiek subrusti šita
me darbe.

raito.
Aš reiškiu gilios simpatijos 

tekiems nelaimingiems žmo
nėms. Nei vienas gyvenimu pa
tenkintas žmogus prie šavižu- 
(įvsilūs neina, žudosi tie, ku

li es u v pj! < to m a and ra 
ligi juos ir reikia 

Bastūnas.

Persai n dome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Velykų Kareiviai

Kristaus karsto kareiviu 
(tiro ‘“mancbracijas” — 
giasi kaip geriau Kristaus kar
sta sau g neiti, kad neatsiliktų 
t. is, kas devyniolika šimtmečių 
atsiliko. Reiškia, velykų nak
tis pas mus ibns iškilminga. Da
vatkos. kareivių “mamebraei jo
mis” labai didžiuojasi.

— “N.” Rašėjas.

rcn-

Mažai žmonėse už 
uojautos

Kiek laiko slgal, vilties gy
vent /netekus, nusižudė pasi- 
skandy(|ama Stcck Vardų sru
tyne .jauna lietuvaitė Janušau
skui tė. Tai buvo pilietė garsios 
Bridgeporto lietuvių kolonijos, 
ir ją dauguma lietuvių pažino. 
Daugumas kalba, kad velione 
įbuvusi truputį padykus. Na, 
kad taip ‘kalba, lai nieko to
kio. Bet ve, ką aš pastebiu, 
4ai kad pas mus labai mažai 
tėra užuojautos bei kito su
pratimo. Dauguma
kalbant (ypač moteris) su 
sigėrlėjimu, net ir apie 
mergaitės tokią nemalonią 
gišką mirtį. Esą: “Ištvirktus 
vo, tai jai ir gerai.”

girdėjau 
p>

tra-

nų sic 
siaučia, 
ai jaus t.

Balandžio 13
dienųTą 

įdėjimuose, 
svetainėje, 
tas skaitė

teko būt šiuose šti
li 0 v. ryto Mildos 

i’en inž. K. Augus- 
prclekciją temoje

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174

S K YRIU S:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

.padarydamas palyginimus įvai
rių pran2išų, legendariškus apie 
ju( ; ^padavimus, kurie pilna*! 
Matinka ir Jėzui Krislui. Pa
skubta 'buvo įdomi, isiiški ir 

leirgvai supi ardama. Prelekci-

Tikėdamas prohibicijos 
žlugimo, užsisakė sau 

alaus
MoAnheuser-Busch, St. 

šiomis dienomis gavo 
Schrocdor. 4960 Mafitt 
Louis, laiškų, kuriame 
sau 5 keistis tikro alaus, kurie td- 
ri būti jam pristatyti j namus, kada 
nrohibicija bus panaikinta ar pakeis
ta.

Schroeder yra narys St. Louis mo
kyklų tarybos ir prezidentas Table 
Quee.ii Products Co., kuri išdirbinė-' 
ia sodų ir kitus minkštuosius gėri-j 
mus. Savo laiške jis sako, kad sa
vo užsakymų siunčia pasitikėdamas, 
jog žmonių nusistatymas privers at
šaukti ar pakeisti prohibicija. Esu 
dabar daromieji šiaudiniai balsavi
mai parodo žmonių nusistatymų ir 
nors ji legaliai reikšmės neturi, 
betgi ,eo parodo, kad prohibieija tu
rės būti atšaukta ar pakeista.

Schroeder priduria, kad bravaras 
galbūt bus priverstas laikyti jo už- 
akymų gal ir keletu metu, bet vis

it: jis pasitiki, kad ilgainiui vistiek 
.ii galima bus išpildyti.

Louis, 
iš Henry P.

Avė., St.
jis užsisako

PETRAS’ BEITAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 dienų, 11 valandų 
vakare, 1930 m., sulaukės 42 
m. amžiaus, gimęs Tauragės 
aps^r., Vainutos parap. ir Gcr- 
vites kaime. Amerikoj išgyve
no 20 metu. Paliko dideliame 
nubudime broli Aleksandrų, se
serį Marijonų Norgeriene ir 
švogeri Juozapų Norgerį, pus
sesere Juzefų Vaitkienę, švo
geri Juozapų Vaikų, o Lietuvoj 
moterį Domicėlė po tėvais 
Raištutis, sūnų Juozapų, dukte
rį Marijona, broli Vincentų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi EŽerskio koplyčioj, 
4603 So. Marshfield Avė.

Laidotuvės ivyks panedūly, 
balandžio 21 dienų. 8 vai. ryte 
iš koplyčios i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnvčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos 
velionio siela,, o iš ten bus 
lydėtas i’ šv. Kdzlmiero 
prnes.

Visi A. A. Petro Beitos 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-

u z 
nu- 
ka-

gi-

jam r-askutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Prolis, Sesuo. Pussesere, 
švogeriai ir Gimines.

I nidntuve e patarnauja gra- 
borius l 'žerskis, tel. Yards 9277

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Mihvaukce Avė. 

Corn. North Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street 

—-o------

A. A.’OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI ]]

11 S. La Šalie Street,
>•'' Room 1701

Tek Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis -r- Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pčtnyčios v. 

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

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dienų

ir naktį.
. KOPL

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Hilsted St.

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

Nedėlioj nuo 10' iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
II III ■ <■ O’IIlTr" -M*.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedelioj pagal sutarti

J. P. WAITCIIUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.’
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

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

•Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakate 
Žekmadienials nuo 10 iki 12

........ . . v* .......................... ..

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L 

tiETuns ' 
GYDYTOJAS ifc CftfRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — virŠbj BelskioTĘakščio atlie
kos) pp nr. 24123 tFeist, Marc|u*tto Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
46(rt So. Ashland A ve. Valandos: nuo 
6 jki 8 vakare. Tek Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany AVe. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tari^.

, . i. - ę- —-- ■ - ■■----------- --

A. MONTVID, M. D.
157S Mthnnikee AreWe; Room 209 
Kampas North Avė: ii* Darnen Avė. 
Vai.; 1 iki, 3 -po pietų, 6 iki 8 vak.

Tet Brtmswrck 4983
Namų telefonas Brimawick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki G

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst tVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South AsKancF Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. 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

Telefonas 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. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-4
Rezidencija G158 S. Talman Av.

Tol. Prospect 3525

Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cųpler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tek Canal 1713-0241 

Valandos: Panedčliais ir Ketvergais
3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 

Petnyčipmis 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldft

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30—4

Vakarais 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pet. 5-6. tel. Canal HM



« 8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, bal. 18, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

I mėnesį ir tikrą dangaus mi- 
1 nialiurą.

iM išiną atatinkamai suki n ė- 
jaml itr tam tikras sagutes spau
dant, galima padaryti, kad dan- 

visai tuo 
jie daro 
skirtumu, 
laukti 21 
apie save 
apie suu-

laikį — “overtime”. Jo darbo 
viršlaikis buvo ypatingas. M r.

Šiaudinės skrybėlės 
pabrangs

gaus kūnai keliauja 
, p ..jin ruožtu, kaip 
danguj, tiik su tuo 

Greitu laiku Chicagojj^ J (langui reikia 
turėsime savo dangų

nezi

eze-

Beabejo, daugelis nė 
no, kad jau nuo pernai metu 
Chicaigoj prie Michigan 

ro krimto, tuojau už Field Mu-
seum ir Aquarium, ant salu- 
kes yra statomas Planetarium. 
Tai y u nesenas astronomijos 
ir fizikos mokslų išradimas. 
Planetarium yra didelė tamsi 
salė, kur tam tikra mašina pa
daro lubose žvaigždes, saulę,

valandas kol žemė 
epsivdčia, metus kol

L lę, o Planetariume visa lai ga
limu padaryti per kelias minu- 

’Plandtariu- 
kaip išro- 

ir tulkstan- 
kaip išro-

i los. 
me

Dar daugiau, 
ujalima matyti 
langus šimtai 
metu atgal ir

m. ir ilki praeito lapkričio mė
nesio (rei’šlkia, laike 6 metų) 
ne<lirbo “overtime”. Bet kada 
praeitų melų lapkiiėio mėne
syj jis apsivedė su antra pa
čia 1; r i ėda, suteikdamas jai pa- 

įBonert, lai pra- 
nuolaitinį “over- 
iš vienos mote- 

išeidavo ir grįš- 
į kilos [moteries

namus. O kita diena vice-versa. 
Reiškia, ė/jo nuolatinis “over- 
■lime”. Moterims pradėjo dary
lis gaila, kiad vyras taip sun- 

bandė atkalbinėti 
sakė, k'.id tas 
sveikatai, bet 
po senovei ir

vaidę 'Mrs. 
dėjo dirbti 
time”. Ryte 
.ries namų 
davo vakari*

Pakelta tarifas1 
padarytų 
$3.50 UŽ 
centų ad 
šiaudinių 
tuzino ir 
rem.
po 90 centų ad valorem.

šiaudinių 
tuziną ir 
valorem.
skribčlių

ant gatavų 
skribelių: 

dar po 50 
Ant siutų 
$4.00 nuo

po 60 centų ad valo- 
Pigios skribėlės apdėtos

Garsus

1930 Modelio Chassis
8 tūbų Screen Grid, arba

Vėliausio modelio, 9 tūbų 
□E

O p e n today 
and tomorrow 
until 9 P. M.

SpeciaI for Today, Tomorrow and 
Sunday

Formerly Sold for fl* *7 C
B 165.50—Now You <■» • *>
Can Buy It Com- —
pieta for..................

COMPLETE

Pamąstykite apie tai! Ką jus gau
nate—Balkeit First National 1930 
Screen Grid Chassis, 8 tūbų, arba 
Steinite, 9 tūbų Chassis. Jensen 
Dynamic kalbėtuvas. Gražus dvie
jų spalvų riešuto kabinetas $49.75. 
Balkeit ir Steinite Chassis ir Jen
sen Dynamic kalbėtuvai parsida- 
vinėja atskirai.

Radio Tubes
Nationally Known, Guar- 
anteed Tubes. I.lcensed 
L'nder R .C. A. Patents.

At 75% Off at 
Standard Price

—was $11.00.
—was 
—was 
—was 
—was 
—was 
—was 

171 A—was 
226 —was

Kiekvienas 
nigų grąžinimo garantija, 
esame vienatiniai, kurie pardavi
nėjame tubus už šią kainą.

Middle West Distributors
605 W. Wa»hington Blvd. Room 516 
Open today and tomorrou) until 9 p. m. 

Open Sunday until 3 p. m. 
Hayrnarket 1859

82.75 
2.25 
1.75 
1.00 
0.75 
0.83 
0.05 
0.55 
0.15

250 
210 
281 
221 
280 
215
227

now 
now 
now 
now 
now 
now 
now.
now 
now.

tūbas išbandytas. Pi- 
Mes

9.00.
7.25, 
4.00, 
3.00.
3.50,
2.50,
2.25,
1.75,

Business Service 
Biznio Patarnavimas Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
PATENTAI, copyrighti — Išradimai 

aokiva rųšies.
B. PELECHOWICZ

2800 W. Chicaco Avė.
Brunawlck 7187

e;ai 
dys

Prie progos, kaip šiandien 
atrodo dangus: Ką tik Kalifor
nijos lastronomijos profes. R. 
.1. 'frumpler aplamai apskaill- 
liavo, kad dangaus (pasaulio, 
universo) didumas yra apie 
vieną šinutą trilijonų šviesos 
melų nuo vieno krašto ligi ki
to...

Pabandytkite susiskaityti: 
Šviesa keliauja po 186,000 my
lių į vieną sekundę, lai rei
kia lik padauginti, ir turėsi
te aiškų unive.rso dydžio su
pratimą. 'Būtent, reikia 180,000 
paimli 60 kartų (tiek sekundų 
minutėj), gautą skaitmenį pa
imti dar kartą 60 kartų (tidk 
minučių valančioje), 
imti 21 kartus (tiek
paroje), ir !tada 365 
(tiek dienų metuose), 
gautą sumą padauiginli 
100,000,000,(XK),000. Ar 
gva ?

Musų Paukščių Takas turi 
1‘Mik” 10,000 šviesos metų sker
sai, arba 180 kvadrilionų my
lių skersmasčio. iBe lo Paukš
čių Takas yra susirietęs for
ma suplokštinto disko (lanko), 
-kuriame žvaigždės sugrupuo
tos spirališkai (grąžtu). Tokiu 
budu musų Paukščių Takas tu
ri gilumo apie 18,000,000,000,- 
000,000 mylias...

Tame Paukščių 'lake yra 
381 atskiri žvaigždynai. Viena
me 'tokių žvaigždynų, taip ma
žame, kad jo nė neužmatylu- 
me, randasi musų saulės siste
ma. — Tai šitokį dangų 'buro
sime ant salukės Michigan eže
re tuojau už Field Museum!

tada pa
valančių 

karius 
Ir tada 
lik ant 
ne len-

Dvi pačios su vienu 
vyru

Charles C. ('heli buvo 
darbštus vyras — dir

bo dieną ir naktį ir vis virš-

M,r.

S Y RUP 
0 THEFULL 

< 3 LB.CAN
of Excellence

MALT MELLOS 
The delicious MaltCandv

Velykų Bargenai
Velykų šventėms turiu parsitraukęs daug paukščių ir 

kiaušinių tiesiai iš farmų

Nupeštos antys po 22c
Nupeštos žąsys po 21

Su kožna žąse tuzinas kiaušinių veltui

Nupešti kalakutai po 25c
Svvifto šinkos po 24c
Rūkyti šolderiai 181/jC
Švieži kiaušiniai po 25c 
ir viskas % pigiaus.

3631 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3180

k,i ai
nuo “ovortime”, 

ikenkti jo 
('heli, dirbo 
“overtime”.

M r. 
vis

Pirmai moteriai, Mrs. Chell, 
velnias galvon įnešė blogą min
ti lapie tą nelemllą “overtime”. 
Sako, Chaflie, jeigu tu kas
dien dirbi “overtime”, tai tu
ri uždirbti daug pinigų, kur 
jie yra? Apie tą pati laiką ki
tą moterį, Mm. Benori, velnias 
irgi pagundė, kad pirktų auto
mobili]. Sako, kasdien dirbi 
“overtime”, tai kodėl neįsigyli 
giažią mašiną? Chartini kas
dien vis darėsi blogesni popie
riai, bet visgi dar reikalai bu
vo 
ėjo 
tai

pakenčiami, — “overtime” 
po senovei. Bet štai kieno 
įkalbėta Mrs. C heli prade- 
tyrinėti savo vyro “ovcr- 

dir- 
Bo- 
bu- 
Bo- 

ir 
vyrą 

Charles, pamatęs savo 
o. 1, bėgo kaip padu- 

o

savo vyro 
time” ir suranda, kad jis 
ha “overtime” pas Mrs. 
neri. Kokiu tai misterišku 
du, Mrs. Chell, gavus iMrs. 
nert adresą pas ją aitvyko 
atrado savo 
Charlie 
pačią ? 
kęs per užpakalines duris, 
Imoterys sulojusios išsikalbėjo, 
kad jos abi yra Charlio pa
čios. Charles su Auna gyveno 
1855 Orchard Avė., o su Frie- 
da 903 N. Ridgetvay Avė.

Teisėjais Thomas J. Lynch, 
išklausęs dviejų moterų istori
ją, davė abiem atsiskyrimą nuo 
Charlio. O vargšas Charlis nuo 
bos dienos, kai|a pamatė savo 
manąją pačią antrosios pačios 
lamuose, — dingo, kaip kam
paras be pipirų.

Gera žinia dėl besbolo 
mėgėjų

Nuo balandžio 15 d., pilnas bes
bolo skoras abieju, American ir 
National, lygų, taipgi smulkmeniškos 
žinios apie visus Cubs ir Sox loši
mus, yra paduodamos per radio kas- 
die 6:30 vai. vakare iš MWAQ sto
ties, Chicągoj. Tai daroma 
gomis Blue Ribbon Malt 
daugiausia parsidaviliejančio 
koj molto. šis kasdieninis 
mas yru žinomas ksi 
Malt Sport Report.
H ai Totten,
sporto skelbėjas, 
šįvakar.

pastan- 
Etract, 
Ameri-
progra- 
llibbon

Skelbėju yra
Chicago Daily News 

Pasiklausykite

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

New

*Digestible I 

as milk 
itselfl

delight in
i . - •'

Cheese flavor
Štili another Kraft-Phenix 
triumphl New digcstibility,1 
hcalth qualities and delicious 
ncvv flavor added to cheesc.

In Velvecta all the valuablc 
prpperties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for every^ 
one, including the children.

Vclvceta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound packagc today.

KRAFT

V/elveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pelnyčio j
ir Subatoj, Vasa

rio 17, 18 ir 19
Visas kalbantis didysis 

veikslas

“Show Boat”
Labai gražus' veikalas

pa-

Dalyvaujant
Laura La Plaute, Joscph 

Schildkraut, Otis Harlon, 
Alma Reubens

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Big Jewel Case
Kalbančio* kinio*.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom mc<|žio. «elcžies, fsedy- 
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.
Drillings Auto 

Body 
834 W. 35th St, 

Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL,

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

CLASSIFBED ADS
Baby Chicks

Vištukai

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO
------ O-------

REIKALINGOS 2 patyrusios vei- 
terkos; darbas nuolatinis, gera mo
kestis. 34Įį7 S. Halsted St. ---------

REIKIA patyrusių moterų sor- 
tuoti skudurus.

1820 W. 14 St.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokoj imo.

1633 Milwaukee Avė.
-------o-------

148 akrai ant State Highv/a^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų sų upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste. 

------ O—

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Late
1929
1929

C. CZEPUKAS,
Malevojam, popieruojam flatus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131 
---- o-----

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black $495 

Tudor; clean as new ....... $335
Fordor sedan, side mount.

trunk .................................. $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ................... $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr

$335 ir augš. 
Packard 26 sedan, 6 cyl. 
Buick 27, 
Nash 27, 
$20 iki ’A 
nėšių. 90

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

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

$395
4 door sedan ........... $275
coaęh ...................... $265
įmokėti, likusius į 18 me
dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J. Kelly. 4445 W. Madison St. 

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

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, Ilk

Financial
Finanaai-Paskolo*

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr, 
809 W. 35 St. 

----o----

2%.

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARI) CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

TIK PAGALVOKITE

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičicui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

b

1) 5 kambarių namas 7 metų se
nas ant loto 50x123, netoli Kedzie 
ir 107 gatvės, tiktai $2,800.

2) 2 aukštų po 3 kamb, fornisu 
DIDELI BARGENAI UŽ CASH lapSildomą cementini-- blaksų rezi- 
2 Šmotu drožtas seklyčios setas dcncjja lotas 3714x125, 1 mrapto

$59; 3 Šmotų riešuto miegamojo ®.000, kaina $4.800, netoli 63cios ir 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo- am ln Avt*
jo kamb. setas $55; velouro kauras 3) J20 akrų farma clear, verta 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. $14tooo, netoli Westville, III., mai- 
rakaEįal $??£• „ nytų ant nebizniavo namo Chicagoj
VICTOR STORAGE WAREHOUSE su mažais morgičiais. Ant farmos 

KraustimaS“! akavimas-Gabenimas duotu morcičius
4811 W. Lake St., ų K
tel. Columbus 0467 . 4) Daug kitų bargenų kaip “Cot-

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis tage” taip ir bizniavų jjamų.
iki 6 vaL vak- 1 V. MISZEIKA,

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Furniture & Pianos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Paskolos suteikiamai 
į viena diena,2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Misceilaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taip0! ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolių Mateušo ir 
Juozapo Račaičių. Paeina iš Prie
nų, Mariampolės apskr. Juozapas 
atvažiavo 1912 m. į Ameriką ir gy
veno Divernon, Ilk, paskui, girdėjau, 
gyvenęs Pittsburgh, Pa. Yra svar
bus reikalas. žinančius apie juos 
prašau pranešti. C. M. Raczaitis. 
806% E. Washington St., Spring- 
field. III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt patyręs, unijis- 
tas, nevedęs. Kreipkitės į beizman- 
tą, 1136 Independence Blvd.

GREITAM PARDAVIMUI. Parsi- -------------------------------------------------
duoda 2-jų kambarių furnišiai, iš- SOUTH WEST SIDE BUNGAL0W 
važiuoja Lietuvon. Antanas Razmi- 
nas, 1'718 So. Union Avė., 1 lubos. už dideli sutaupimą

5 dideli šviesus kambariai, naujai 
PARDAVIMUI restauranto ra- dekoruoti, jaukus ir švarus, šis na- 

kandai, po viena ar visi kartu. Lunch mas yra beveik naujas ir yra par- 
counteris 16 pėdu, marmoro viršus; I duodamas už kainų. kuri tikrai j 
užpakalinis 10 pėdų marmoro vir- trumpa laiką parodys dideli pelną, 
šus, registeris, cigarkeisis, stalai ir Randasi 5537 S. Trumbull Avė., 
krėslai. 3252 S. Halsted St. Tel. greitai augančiame lietuvių distrik- 
Yards 6751. ) te; mokyklos, bažnyčios, busų ir

Kedzie Avė. gatvekarių transporta- 
cija. Garu šildoma, visi pagerinimai 
suvesti ir užmokėti. Piano baigimo 

. medžiai, cedar išmušti klozetai, gra-
PASIRENDUOJA: $15 į mėnesį,— I žiai ištaisytas lotas.

gražus, švarus, šviesus 3 kambariai; Savininkas NĖRA statytojas ir 
gasas, elektra, toiletas, 913 W. 20 NĖRA real estate biznyje. Greitas 
Street. | pardavimas yra būtinai reikalingas.

Priimsiu $8250 su $500 įmokėjimu, 
arba jei jus turite dautnau pinigų, 
kaina bus sumažinta. JUS TURITE 
VEIKTI DABAR. Telefonuokit tuo- 
jaus. Mr. Bagdonis, Central 4804.

For Rent

Furnished Rooms
LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS
Naujai išdekoruotas ir išfornišiuo- 

tas. šviesus kambariai, garu šildo
mi, šiltas vanduo dieną ir naktį; 
maudynės, elektros šviesa. Pirmas 
namas prie didelio teatro ir visi ki
ti patogumai. Atvažiuojantiems iš 
kitų miestų patogu sustoti, nes prie 
leikos ir beveik Chicagos širdy. 
Kambariai pasirenduoja $3.50 į sa
vaitę ir augščiau.

CHARLES DANIELS
1832, So. Wabash Avė,..

Chicago, III.
Tel. Calumet 1395

BARGENAS
Parsiduoda 4 ruimų namas, 3 lo

tai ir biznis yra — medžių. 
Parduodam medžius tonais ir 
karlodėmis; nėra kreditų. Yra gera 
mašina medžiams piauti, geras tro- 
kas ir daug medžių, 
siu už 3 tūkstančius, 
stantį įmokėti, o kitus kaip

JOHN BAGDON, 
134th St. and Woodland 

Blue Island, III. 
Telefonas Blue Island

Viską parduo- 
Vieną tuk- 

rendą.

Avė.

2051

Business Uhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė grosemė 
ir fixturiai. 
pagyvenimui, 
dynė, gasas ir elektra, 
metai. $800 cash.

1377 E. 70 St. 
kampas Dorchester Avė. 

Tel. Midway 1572

4 šviesus kambariai 
Renda $45.00. Mau-

J s teigta 4

ST. MARTIN PARAPIJOJ
Bargenas. Reikalingas kiek pa

taisymo. 2 flatai, 5 ir 6 kambarių, 
concrete blocks pamatas. Elektros 
šviesa, parceliano maudynės. Ran
dasi 5624 Princeton Avė. Kaina 
$4,900. Išmokėjimai.

MARTIN
230 W. 63 St. Tel. Englewood 1600

PARDAVIMUI pigiai Chilli Par- 
lor. Priežastis — apleidžiu miestą, 
Stella Bockienė, 7521 Belmont Avė.

PARSIDUODA ar išsimaino biz
niavęs vieno augšto mūrinis namas, 
keturi rūmai pagyvenimui, 2 karu 
garadžius. Randasi 4442 S. Fairfield 
Avė., Brighton Tark.

PARDAVIMUI pulruimis, 5 nau
ji stalai, cigarų, kendžių, sodos ir 
visko kas reikalinga. 1838 S. Hal
sted St.

Iš PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti garažo biznį; talpina 50 
karų. Republic 0234.

GERIAUSIAS SOUTH SIDĖJ
11 akru žemės, V pavydalo, su di

deliu priekiu ant Archer Aye. ir 
Tjemont kelio. Visi pagerinimui su
dėti; gasas, elektra, suros, Šaltinio 
vanduo.

Peter Pilitarski
4601 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI 4 ir 4 kambarių 
medinis namas, Southwest sidėj. su 
muriųiu beismentu, ant 1 % loto. 
Pigiai. Atsišaukite po G vai. vaka-

GROSERNŪ, saldainių ir mokyk
los reikmenų sankrova. Tiktai cash.. 
4157 St Albany Avė. La f ay e t te 9788. re adresu 4412 S. RocktVell St.


