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Kas Kaltas Del Gegužės “ ’ “ 
Riaušių Berlyne

Lietuvos Naujienos
IT’ jiine kcrespon-

iScbuIlz, pi ancšdamas apie diri-
Šančiai norima perkrL Lenkų kareivių užpul

dinėjimai pasienykštyti “Vytautaičiais”
1 mą kelionėn p
j tinęs. Vaistyk':

Policijos viršininko paskelbtas prieš Ge-!':,iv',\|USažie.ri'J e _ v ! r.n inimmnc nsmr
gūžes pirmąją įspėjimas rodo, kad už
gynimas demonstracijų gatvėse buvo 
padarytas tikslu kraujo liejimo išvengti

KALNAS. — Balandžio 13 d.
paduoda ir or- 

į. Jų lar- 
' po minimas toks asmuo: Alek- 
sander R. von Kryha, I.:thu- 
anian inventor.

L: b : įtariamas, mums atro
do, tas lietuvis “Kryha,” ir dar' 
“ve J.”

BERLYNAS, geg. L
— Balandžio 28 diena Berlyno 
“Vorvvaerts” išspausdino poli
cijos prezidiumo atsišaukimų, 
kuriuo miesto g y v e n t o- 
įai buvo įspėjami, kad Gegu
žės pirmąją dienų visokios de
monstracijos mieste yra užg.in-

Vokiečiu komunistų 
viršila šaukiamas i

€

Maskva aiškintis
Jas įspėjimas aiškiai parodo, 

pirma, kad netiesa yra, busią 
lik komunistams policija užgy- 
nus demonstruoti. Demonstra
cijos buvo užgintos visoms par
tijoms ir organizacijoms.

Antra, užgynimas rengti de
monstracijas Berlyno gatvėse

Paštu.] gyvybių, aš buvau pagaliau pri
verstas užginti demonstracijas 
gatvėse ir turėjau išleisti už
draudimą demonstruoti Berly
ne Gegužės pirmą dienų.

“J’as ..uždraudimas yra. išleis-;
tas visoms partijoms be skirtu-' 
mo. Aiškus dalykas, kad aš ne-j
galėčiau ir negaliu Gegužės pir- Thaelmann turės duot Komin- 
mosios šventėj duoti leidimų ternui apyskaitą ryšy su kru 
demonstruoti kaip tik toms par- vinomis riaušėmis Berlyne 
lijems, kurios savo elgesiu pri-' 
vertė mane .išleisti tam tikrą B b 
p?,tvailkymą ir užginti visokias susis 
demonstracijas.

“To nežiūrint, komunistų par- tapo

(Atlantic and Pacific Photo)

dyti kruvinus susikirtimus, ku
rių Berlyne nuolatos įvykdavo 
tarp komunistų ir fašistų. Prieš

vo tik atkartotas.
Iš viso matyt, kad komunis

tai laukė skerdynių Gegužės 
pirmąją ir kad jie patys plana-

proklamacija

LYNAS, geg. 16.—“Gar- 
Thaelmann, Vokiečių ko 

j munistų pertijos pirmininkas, 
Komioterno pašauktas į 

tija ragina savo sekėjus neboti • Maskvą duoti savo raportą apie 
uždraudimo ir liepia jiems Go-1 kruvinus įvykius Berlyne, šven ! 
gūžės pirmąją masėmis rinktis č:anl Gegužės pirmosios švon- 
dcmonstracijoms gatvėse. Ji, tę.
daro lai ne savo iniciatyva ir Sako, kad Maikva esanti sti- 
ne savu noru, bet komunistų1 priai nepatenkinta vokiečių 1 
internacionalo liepiama. Mas-1 munisfu lakt.i.<a ir išprovoka-! 
kves išleistame Gegužės pirmo-i'imu kraujo liejimo. Mano-' 
sios kampanijai manifeste be ma dagi, kad dėl toThaelmann| 
kita ko sakoma: ‘Ten, kur ma-j turės pasitraukti .iš partijos; 
sinės demonstracijos yra polici-Į pirmininko vietos.
jos užgintos, komunistų parti- ---------------- -
ja luri daryli visa, kad• ’>ežn<- Midi. gUbematOriUS| 
rmt draudimo, tokios demon-1 . • j* i
slracijos gatvėse butų sureng- VCtftVO HlirtlCS DUlIS 
tos ir įvykintos.’ mgS JjjJjy

Minyška Maria Concepcion Acavedo de la Lala, kuri tapo 
išvežta i Tres Marias prasikaltėlių koloniją. Meksikos teismas 
rado ją kaltų esant dėl nužudymo gen. Aivaro Obregon. Esą 
ji prikalbinusi Josse de Leon Toral’ų, kad tasai nužudytų nau
jai išrinktą prezidentą. *

KALNAS. — Miesto staty
bos komisija norėtų pavadinti ' lenkų kareiviai Sadauskų kar- 
šančiu.3 Vytautaičiais, kaipo at-jdone perėjo per administracinę 
skirą priemiestį, kad kitais me- į linijų į 'Lietuvos pusę ir, atėję 
tais įvyksiančiu 509 melų nuo į Gražiškių valse., (Ilgino kai- 

i jo mirties sukaktuvių proga to- mų, užpuolė O. Katačiuskaitę, 
; kiu Ludu pagerbtų didžiojo ku- 
Inigaikčio Vytauto vardą. Jubi
liejui ruošti komisija siūlo pa
vadinimą Vylautogala. Be to 
numatoma viena iš Kauno mie
sto galvių, kuri susisiekia su 
Vytauto pr., būtent Smėlių gat-

Dar 100 tekstilinin- 
l ku areštuota
Milicininkai, daboją į m o n e s, 

prieš streikininkus vartoja 
“ašarines” bombas

Jaikliną smaugė, 
šaukti, susirinko daug žmonių 
ir lenkų kareiviai pabėgo.

Naktį iš balandžio 13 į 14 d. 
atėjo lenkų kareiviai į Gražiš
kių valse., Blynų kaimą, pabel
dė į Skaurano langą ir sakėsi

tekti i Vilkaviški. Duriu ati
daryti išėjo 16 metų mergaitė. 
Jų kareiviai pradėjo draskyti. 
Kilus triukšmui, kareiviai pabė
go.

Šiauliai nori turėti sa
vo teatrą

Graf Zeppelin” diri- Olevelando ligonines 
žablio kelionė per gaisro aukų skaičius 

ko i Atlantą nepavyko siekia 126

mo išleistas įspėjimas prkš 
pat Gegužės pirmą dieną skam
ba šitaip:

‘'Per keturiasdešimt metų vi
sų kraštų darbininkai švenčia 
Gegužės pirmą dieną kaip sa
vo šventę. Ir šiemet Berlyno 
darbininkai rengiasi tų tarptau
tinio darbininkų solidarumo 
šventę švęsti garbingu būdu.

“Šiuo tarpu betgi Berlyne yra 
Įstatymas, kuriuo demonstraci
jos gatvėse yra užgintos. Ber
lyno darbininkų profesinės są
jungos darbo unijos] todėl 
nutarė šiemet gegužinę šventę 
švęsti masiniais milingais į vai

I ELIZABETHTON, l enu., geg. 
16. — šiandie milicija suėmė 
vėl apie šimtų streikuojančių 
American Bamberg ir Ameri
can Glanzsloff tekstilės įmo-

1 darbininkų, pikietavusių 
’mene^. Prieš streikininkus, 

■ kurie bandė sulaikyti vežamus 
j įmones streiklaužius, milici
ninkai pavartojo 
bombas.

Suimtieji tapo

ŠIAI LIGOSE ruošiamasi su
organizuoti nuolatinį teatrų. 
Numatoma statyti jam namai- 
Trupe 
Dramos

organizuoja Valstybės

Nulėkęs iki Ispanėms, milžinių
kas orlaivis buvo priverstas — Del įvykusio vakar sprogi-
grįžti atgal, motcranis su-1 mo ir gaisrb Cleveland Clinic
gedus ligoninėje iki /šio] nuo 1

—-------- 'ir nuodingų dujų mirė viso jau j Trjs valandas

i (i dar

internuoti ro-

lietuviu spaudosPrie 
atgavimo jubiliejaus

KALNAS. Ryšy su spau- 
,dos 25 melų atgavimo sukaktu- 
Į vėmį.s yra gauta pasiūlymas pa- 

paminklą Lietuvos knyg- 
ir inž. Petrui Vileišiui, 
numatoma Laisvės Ale- 
J'olslojaus gal. sodely, 

v ... .. . _ Anglijos karalius, pą-;P?li Tolstojaus gatvė norima
S ' "iviiHu sveikęs, grįžo namo | Pratęsti per tą sodeli iki Lai-

pal,,ų ’ -.vės Alėjos ir sudaryti du ma
žus skverukus, kuriuose .ir bu
tų geriausiai pastatyti šiedu 
paminklai. Įsikūręs sumanyto
jų būrelis jau yra pradėjęs 
šiam

ugnies tušės kieme.
___ __ prieš taj buvo!

NEW YORKĄS, geg. 16.—j 126 asmens. Daugelis dar kan-I dinamituota vandens rezorvua 
Columbia Bioadcasling kompa-1 kinasi, pritrolškę nuodingomis i ras, aprūpinąs miestą vanile 
nija gavo iš savo koresponden- Į dujomis, ir ‘kai kurie jų tur niu. 
to dirižably “Graf Zeppelin,”]' 
Franko E. Nicbolsono, šitokį 

j trumpą pranešimą: 
Du motorui 

veto legislaluros 1 Vokietija, 
kuriuo atstei- ’ palėkti. ’

- -• ■ • i Radio 
vo lokį 

gulbernalo-H'jasi jį

Į nėšiui
■ Vieta
! jos irPer gaisrą, nuodingais 

žais nu troško ir 
sulūžo. Grįžta-1 gydytojų štabo nariai 
Negalime grei-Jligų specialistai.

“Demontracijoms įvykinti, ko-' -----------
munislų internacionalas palei-1 LANSING, Mieli., geg. 16. 
kė dar ypatingų nurodymų. • ; Gubernatorius Fred W. Greon |

“Tai lok’ yra komunistų pla-į padėjo savo 
nai Gegužės pirmajai. Tų šven-į priimtam biliui, 
lę jie yra pasirengę išnaudoti giama mirties bausmė Michiga-' 
vokiečių darbininkus, kurie dėl j no valstijoje, 
to turėtų dagi savo gyvybėmis] Savo pranešime 
pamokėti. Nes vokiečių komu-Irius sako, kad dėl atsteigimo 
nistų partijos išleisti lapeliai. mirties bausmės turėtų 
tiesiai sako: ‘Tų dienų visame (kyli valstijos piliečiai 
pasauly, ypačiai Vokietijoje, tu- niu balsavimu, 
rėš įvykti aštrių susikirtimų, 
kuriuose žus gal nemažas skai-i 
čius musų draugų.’

“Komunistai, vadinas, yra I 
iš anksto nusprendę, kad Gegu
žės piuną dienų Berlyno gat-i 
vėse turi lietis darbininkų krau- ’ 
jas! Bet to nieku būdu ne-i 
turi atsitikti. Todėl dar kartų 
kreipiame visų ypatingą dėnic-

pasisa- i 
visuoli-'

Jauni komunistai <----
nizuoja žydų pogro

mus sovietijoj

korporacija gaMarine
pat pranešimų ir sten- j)a . vjenas SUkllimilS
patikrinti. > _z,

. .. „rft .. Kinuosenuskridęs 650 mylių

VVINIDSOH, Anglija, kovo 16. 
— Karalius Jurgis, kuris po 
sunkios ligos keletą mėpesių 
praleido Bognore, taisydamas 
savo sveikatą, vakar, visai pa- tikslu; rinkli lėšas.

Buvo
bTU'EDRICllSUAEENAS, Vo-Į HONKONGAS, Kinai, geg. 16.
etija, geg. 16. — Dirižablis Praneša, kad Svatov, Kvantun-
Iraf Zeppelin,” kuris šį rytą go provincijoj, sukilo prieš tau- Vokietija nori gaut pa- 

. išskrido kelionėn per Atlanta į tinę Nankino valdžių, kuiVos gal- 
sugedolva yra. gen. čiang Kaišek, 

• įsteigė naują valdžią.
•J is —------ —

Org’a- Jungtines
• (savo motorus ir grįžta namo

Graf Zeppelin,” išlėkęs

ir

Wiindsore. Kauno aikštelė

skolos $125,000,000

BERLYNAS, geg. 16. Mas-;. nd 
kvc.s “Komsomols'kaja Pravda,” ^jn 
jaunųjų komunistų organas, ] Barwlolli!> ispanijoj, 65(1 mylių 
praneša apie antisemdinius "<-;(olumO( ir lskė toliau Poringa-1 
ramumus sovietų fabrike Kaza-;|ij()s link(|. Netrukus po lo 
nėj. Pasak laikraščio, jauni gau|a pranešimas, kad dirižab-. 
komunistai organizavę fabrike ,)j(> ln()t<)rai 5mg gę.sti it. kad 

... „ . i žydų pogromų, prieš tai išleidę1
lyra užgintas ir kad tas uzgym- a|sjfcaukjmiis Sll kurstymais:1 . 
mas buvo išleistas daugiausu; ..Mll'škit žydus! Gelbėkit Rusi-. ’

Bet jei, lo nežiūrint, sleng-, 
ir kas yra teisė, netuii sis kas Gegužės pirmų dieną | 

pavortoti gatves politinėms 
aistroms ir bandys sukelti ne
ramumų, jie tik patys save ir 
kitus statys į didelį pavojų.

“Del to aš prašau Berlyno j 
gyventojus, ypačiai moteris ir' 
vaikus, Gegužės pirmų dieną lai
kytis nuošaliai nuo gatvių triuk
šmo ir padėti man išlaikyti mie- 

' ste ramumą ir tvarką.” 
Atsišaukimą pasirašęs Berly

no policijos pirmininkas Zer- 
; giebel.

kiokas nė nemano užginti 
darbininkams Gegužės šventę 
iškilmingai demonstruoti dėl 
savo reikalavimų ir idealų; pat- sį į tai, kad yra išleistas pa
šei aš esu visų paskutinis, ku- tvarkymas, kuriuo visokios de- 
ris norėtų kėsintis prieš kon- menstraeijes .Berlyno gatvėse 
stituciją, kuri garantuoja de
monstracijų ir susirinkimų tei
sę. Bet daiktas, kuris turi pras- tik dėl komunistų 'kaltės, 
mę, neturi būt paverstas nesą
mone, 
būt paverstas neteise. Yra ne
leistina, kad kraštutinės organi
zacijos 
susirinkimų ir demonstracijų 
teisę, kurią konstitucija patik
rina, pikiai išnaudotų kruvi
noms riaušėms ir ramių gyven
tojų terorizavimui.

“Del tokių nuolatos atsikar
tojančių kruvinų susikirtimų, 
kainojusių jau nemaža žmonių

ryto, 2 valandų ir 35 Išvyko dar ieškoti diri- 
po pietų buvo pasiekęs žablio “Italia” žmonių 

atšiaurėj

BERLYNAN, geg. 16.—Reich
stagas priėmė vyriausybės pro
jektų gauti 500 milionų mar
kių (apie 125 milioiuis dolerių)

Žiema Michigane

komunistai ir fašistai]

|£O RSS5

Tarakonų eksportas

BERGEN, Norvegija, geg. 16.
Šiandie išplaukė iš čia į 

iaurę italų ekspedicija dar ieš-
orlaivis yra priverstas grįžti at- ];oti šešių dirižablio “Italia” įgu

los žmonių, kurie po įvykusios 
! katastrofos liko nesurasti. Eks- 
! pedicijai vadovauja Giannini

Buvęs Graikų diktato-' Aibertini.
. rius bus vėl atiduo

tas teismui

SA11L STE. MARIE, Mieli... 
geg. 16. šioje šiaurinėje Mi-

ma. Visų praeitų naktį snig

Kaune yra viena ir gražiau
sių vielų, nuo kurios matoma 
kaip musų platusis Nemunas, 
taip lygiai ir visa Neries įlan
ka ir jų dviejų susiliejimas j 
viena galingų upę. Ši vieta lai 

i nedidelė aikštelė ant kalnuoto 
iškyšulio tarpe Benediktinų ir 
Malūnų gatvių.' Miesto Valdy
ba. yra sumaniusi išpirkti dalį 
sklypų ir sutvarkyti tų visą 
aikštelę. Ateityje galima ma
nyti apie pastatymų čia pamin
klo nors ir tam legendariui 
Kaunui, kursai yra Kauno mie
stą įkūręs.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

I

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Rinkimų komisijos
SSSRBolševikų “Krasnaja Gazie- 

la” praneša, kad SSSR Ekaleri- 
.nudaro srity kredito draugijos 
žaliavos dksporteris pranešė 
vietos valstiečiams, kad užsie
nių rinkai reikalingi tarakonai, 
kuriuos jis sivpirkinės.

Valstiečiai patikėjo, 
jo gaudyti tarakonus, 
ant siūlų ir džiovinti.

Kai žaliavos eksporleriui bu
vo pristatyta labai daug pana
šių prekių, jis jas pripažino ne
tinkamomis, nes, girdi, tarako
nai esą netaisyklingai išdžio
vinti. Esą tarakonai reikia per
verti siūlą per kaklą ir 1.1.

Į Pagaliau valstiečiai suprato, 
įger, Holhnvoodo pajamų tak- kad komunistas iš jų tyčiojasi 

. Ji kaltinama dėl ir padavė skundą. [LŽ] 
filmų “žvaif 

income tax” popierių

Hollywoodo taksų eks
pertė inkriminuota

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

Veikiausiai bus gražu .ir šil-i^. ekspertę, 
ciau; vidutiniai mainųsis vėjai, falsifikavimo

LOS ANGELES, ('.ai., geg. 16 
Federalinė grand jury inkri

Pradė
si! vert i

ATĖNAI, Graikija, geg. 16.
Parlamento komisija, kuri ti- 

rinėjo buvusio Graikų diktato
riaus gen. Teodoro Pangaloso, 
valdžios darbus, išleido įsaky
mų areštuoti gen. Pangalosą ir 
du buvusius jo kabineto na
rius.

bęs diktatorium 1926 m. sausio 
3 diena, bet tu pačių metų rug
pjūčio 22 dienų buvo nuverstas.

Gen. Calles, sukilimo 
nugalėtojas, susirgo

Kas priklauso ir kas nepri-1 
klausp prie darbo žmonių

Vakar temperatūra įvairavo !(|žjų 
tarp 38° ir 48° F.

šiandie saule tvka ^:-8, lei- ranO artistams artistėms nerei-■ ticnal Banik of iLukeland. Tą 
džiasi 8:01. Mėnuo leidžiasi 5 kėlų mokėti valdžiai didelių tak- pačią dieną Polk kauntėj užsi- 
val. ryto. Sų ,dare dar keturi kiti bankai.

I-AKELAND, Fki., geg. 16.- 
mažinimo jų pajamų, kad ek- Vakar čia užsidarė First Na

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
16. — Gen. Phitarco Calles, bu
vęs Meksikos prezidentas ir da
bartinis karo m.inisteris, kuris, 
likvidavęs generolų sukilimą, 
praeitą sekmadienį grįžo į Mek
sikos Miestų, dabar susirgo. Jo 
liga, sako, nepavojinga.

M ASKVO.S “Pravda” paša-! 
koja apie įdomius kuriozus, ku
rie turėjo vietos ryšy su rinki
mų į sovietus kampanija.

Barabino apygardoje rinki
mų komisija išbrauko iš rinki
mų sąrašų visus bernus, kaipo i 
‘‘nedarbo elementų.” Motyvai 
buvo tokie: “Kokie gi jie yra| 
darbo žmonės Nei žemės, nei, 
arklių neturi. Daugelis ne tik
tai gyvulių, bet ir pačių netu-| 
ri. Ką gi jie gali dirbti?”

Penzos apygardoje kaimo' 
ustevui buvo atimtos rinkimų ! 
teisės. Motyvai: “Koks gi yra f 
ustovo darbas? Visa dieną sė

groja ant dūdelės ir pliauškina 
botagu... Tai ne darbas. Tai 
moka kiekvienas (kvailys.”

-- ----------- - - ......
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Detroit, Mich
Dzinidzių vakaras.

Windsor, Ontario
Gegužės 5 d. VVindsoro lie

tuvių komunistų kuopa suren
gė paskaitai Ukrainiečių komu
nistų salėje. Pakaita, buvo te
moje: “Darbininkų Sveikata”. 
Paskaitą laikė Dr. Palevičius 
iš Detroit’o. Kalbėtojas Dr. Pa
levičius po paskaitos apie svei
katos dalykus dar ragino Wind- ♦
sor’o lietuvius prisirašyti •ko
munistų kuopon, sakydamas, 

I kad lengviau bus įvažiuoti į
Indiana Harbor, Ind. Jungtines Valstybes, nes ir ten 

yra tokių kuopų; bet Windsor’o 
j lietuviai į lai žiuri neigiamai, 
' sakydami, kad* esaift komunis
tu lengviau gali 
tuotu Rusijon, o 
apsigyventi.

Paskaita mažai
VVindsor’o lietuviai, mažai bu
vo klausytojų; buvusiems pa
skaita nepadarė jokio įspūdžio.

— Girdėjęs.

kų darbų paroda ir koncertas, 
tapo atspausdinta klaidingos 
pavardės. Turėjo būti: antrą 
dovaną laimėjo p-ia M. Stras- 

Klaidingai taip pat pa- 
pianisto pavardė. Turėjo 
Vytautas Darmaitis. ,

— M. M.

Vėl dienė. 
duota 
būti:

Balandžio 17 d. mus ir 
buvo aplankę dzimdzi drim- 
dziai, kurių linksmas' vakaras 
įvyko Lietuvių Svetainėj. Ma
tomai.. šio vodevilio įkūrėjas 
art. A. Vanagaitis vėl surado 
galimybes atgaivinti dzimdzius. 
Mes, kurie girdėjome origina
lius dzimdzius prieš ketvertą 
metų, vėl turėjome prdgos gė
rėtis jų puikiomis ir malonio
mis dainelėmis.

Dabartiniai dzimdziai 
jau daug patobulėję. 
nuoja naujas dainas 
naujus juokus.

Dzimdzių vodevilis 
iš trijų asmenų: komp. A. Va-Į 
nagaičio, art. J. Olšausko ir| 
naujo dzimdziuko Akiro-Biržio, l 
atsargos karininko. Reikia pa-j 
sakyti, kad p. Akiras-Biržys: 
yra gabus artistas ir puikus 
komikas. Jo lošimas ] 
daug juoko.

Kai suskambėjo J. Olšausko dau«iausia lietuv"‘ 
naujos kanklės, tai ne vieno American
klausytojų akyse pasirodė net dauguma
ašaros. Jo galingas ir malonus 
balsas tiesiog sužavi publiką.

Apie komp. Vanagaitį nėra j 
reikalo daug kalbėti. Jo vienas 
tik pažiūrėjimas iššaukia pub- dirba.

1 ten pasireiškia 
darbininkų 
mas.
Mašinistai gauna 
daugiau valandai, 
dirba visaip nuo 
tų per valandą.

Abelnai kalbant, 
bėdos pas muš nėra. _____
kad ir iš kitur atvažiavusiam;siunčia Lietuvon bado pąliestie-

I siems žmonėms.
žinoma, yra ir bedarbių. Dau-{ Todėl ir mes V innipego lie- 

giausiai tokių, kurie nori gauti j Įuv*ab kaip senai gyvenantieji 
gerą darbą, o dirbti jo nemoka

Tai tiek šiuo kartu.
. —šapos darbininkas.

į Lietuvą yra išrinktas komi
tetas iš sekamų asmenų: 1) 
Kazys Beniušis išrinktas pir
mininku; jis yra W. L. D. P. 
D. prot. sekr. ir A. L. D. L. D. 
217 kp. prot. ir fin. sekreto
rius; 2) Povilas Joniškis iš
rinktas iždininku; jis yra W.

P. D. iždininkas ir 3) 
Vytas išrinktas pagelbi- 

jis taipgi yra buvęs 
D. P. D. fin. sekr. Vie- 

į komitetą yra iš-
tokie asmenys, kurie

Kaip sekasi 
Dzimdziams?

Mums rašo dzimdziai apie sa
vo pasekmingas gastroles. Esą 
pirmais metais neturėjo tokių 
pasekmių, kaip dabar. Amerikos 
lietuviai myli Dzimdzi Drimdzi. 
Akiras-Biržis dideliu pasisekimu 
groja armonika ir “fones” kre
čia.

Malonu girdėti apie geras pa
sekmes. Palinkėsime laimin
giems sugryžti i Chicagą ir mus 
palinksminti.

Biue
Rifehon

Malt ■
L. D.
Kazys 
ninku; 
W. L. 
nu žodžiu, 
rinkti
aukščiau paminėtų, draugysčių 
nariams yra gerai žinomi. Au
kų rinkimo ir jų pasiuntimo 
Lietuvon raštvedybos darbą 
tvarkys pirm. K. Beniušis.

Todėl jei kas iš vidurinėj 
KANADOJ gyvenančių lietu
vių atjausite savo tautiečius, 
šiaurės Lietuvoje badaujančius 
lietuvius, ir siųsite musų iš
rinktam komitetui piniginių 
aukų dėl persiuntimo į Lietu
vą baduoliams, tai pageidauja
ma, kad siuntėjai, ne visai ma
žą sumą siųsdami, išrašytumė
te money orderį ant iždininko 
P. Joniškio vardo adresu: 351 
Magnus Avė., Winnipeg Man., 
Canada, ir kad tą orderį laiške 
pasiųsti pirm. K. (Beniušui ad
resu: Fort VVhyte Man., Can
ada. Kas siųsite tik vieną-kitą 
dolerį ir kam nebūtų paranku 
money orderį parašyti, tai pra
šome siųsti tiesiog iždininkui 
P. Joniškiui aukščiau nurodytu 
adresu.

Darbai

Detroit, Mich.būti išdepor- 
ne lengviau

senai, senai besimato 
iš musų kolonijos 

žinelių. Tiesa, buvo 
bet vis tai kažko ne

vienas giria,

i Jau
l “Naujienose
“rimtų0

į rašoma, 
vykusios. Vienas giria, kitas 
peikia; vienas sako, kad taip, 
—kitas, kad kitaip. Skaitydamas 

I žmogus nebežinai kuriuo tikėti.
Man tatai nesvarbu. Man la- 

' biati rupi pranešti apie darbus. 
! Su šių metų pradžia darbai vie- 
' tos plieno 
i gana gerai 

pagimdė leina serylb 
| imsiu vieną

yra
Jie dai- 

ir krečia

susideda

liejyklose pradėjo 
eiti. Ir kas kartą 
Pavyzdžiui, aš pa- 
kitą dirbtuvę, kur 

. Dar- 
Steel Foundry, 
vietos lietuvių 

dirba, eina visai gerai. Darbi- 
I ninkai dažnai net viršlaikį dir- 
’ ba.

Inland Steel Co. irgi gerai 
Man teko girdėti, kad 

kvalifikuotų 
(mašinistų) truku- 

Mokama neperblogiausiai.
78 centus ir 
Molderiai už- 
10 iki 85 cen-

Man teko būti įvairiuose 
koncertuose ir parengimuose, 
bet tokio linksmaus vakaro, ko
kį surengė dzimdziai, neteko 
matyti.

žmonių buvo apie 400. Dau
giau nebegalėjo tilpti į svetai
nę. Po koncerto buvo vakarie
nė, kurią surengė vyčiai p. Ol
šausko išleistuvėms. Vakarie- ! nebūtų sunku darbas gauti, 
nėj dalyvavo apie 200 žmonių. 
Po vakarienės tęsėsi visokie ki
ti pasilinksminimai.

Kadangi dzimdziai dabar lan
ko įvairias lietuvių kolonijas ' 
tai aš patariu visiems juos pa
matyti. Po šio maršruto jie į 
vėl pakriks: p. Olšauskas išva-i 
žinos į Lietuvą, o Akiras-Bir-j 
žys važiuos pėkščias aplink pa-

su darbais 
Manau,

Rockford, III
SLA. 77 kuopas vakaras

domėjosi

Winnipeg, Kanada
Atsišaukimas į Vidurinės 

Kanados Lietuvius.

Brangųs tautiečiai lietuviai 
ir lietuvės. Nuskambėjo po pla
čią Amerikos lietuvių spaudą 
—laikraščius aimanavimo gar
sai su liūdnomis ir apgailestau
jančiomis žiniomis, kad ŠIAU
RĖS LIETUVA esanti paliesta 
BADO PAVOJAUS; kad daug 
žmonių iš priežasties badavimo 
Įvairiomis ligomis pradeda sirg
ti ir todėl be laiko su šiuo pa
sauliu turi skirtis; kad Ame
rikos lietuviai per įvairias or
ganizacijas jau yra pradėję 
jiems (šiaurės lietuviams) pa
galbos — pa s i gailoj imo rankas 
tiesti, sudarant tam tikrus ko
mitetus. kurie renka aukas ir

Pranešimas.

Nedėlioj. gegužės 19 d., dar- 
bipinkų namo svetainėj, 1343 
E. Ferry avė., Detroit, Mich., 
įvyks Pasaulio Pramonės uni
jos koncertas. Pradžia nuo 3 
vai. po pietų; po koncerto šo
kiai. Programe dalyvaus tarp
tautinės dailės spėkos, kurių 
tarpe taipgi dalyvaus ir Atei
ties Choras nuo lietuvių. Todėl, 
kurie mylite linksmai laiką pra
leisti ir paremti I. W. W. Uni
ją, tai bukite visi koncerte ne- 
dėlioj, gegužės 19 d. virš minė
to j svetainėj.

~ Rengėjų pritarėjas.

Amerfca’s 
Biggest 
Seller

I________________

Kitehen 
ĮENZER

JUOKAI
SUSILYGINS

—Sakyk, Vincutį, — klausia 
vaiką kaimynai, — tu ar tavo 
broliukas vyresnis?

—Dabar, — atsako vaikas, — 
esu už broliuką vienais metais 
vyresnis, bet jiems prabėgus, 
busime abu lygus.

Be to, pageidaujama, kad vi- 
ši aukų siuntėjai parašytų nors 
trumpą laišką, pažymėdami, jog 
siunčiami pinigai yra dėl šiau
rės Lietuvos baduolių šelpimo; 
ir kad aiškiai (išskaitomai) bu
tų pažymėta aukotojų vardai, 
pavardės ir adresai. Mes visų 
aukotojų vardus, pavardes ir 
adresus paskelbsime Amerikos 
lietuvių laikraščiuose. Del viso 
norėtumėm priminti, kad šis 
komitetas atsišaukimo laiškus 
pasiųs nekiltiems savo drau
gysčių nariams (kurių adresus 
žino), gyvenantiems tokiose 
vietose, kur randasi ir daugiau 
lietuvių, prašant jų, kad ir jie 
pagelbėtų mums parinkti au
kų dėl šiaurės Lietuvos baduo
lių šelpimo. Tad jei kas iš mu
sų draugų bei šiaip lietuvių pa
gelbės parinkti aukų, tai musų 
komitetas ir jų pasidarbavimo 
pasekmes paskelbs Amerikos 
lietuvių spaudoje.

Aukos Lietuvon bus siunčia
mos su pilna atskaita kas ir 
kiek bus aukavęs, kad ne .tik 
Kanados lietuviams butų aišku, 
jog jų aukos tikrai yra pasių
stos Lietuvon, bet kad ir Lie
tuvoje badaujantieji ir gaunan
tieji pašalpas galėtų žinoti, kas 
ir kiek jiems aukoja. Ir Lietu
voje susitvėrusių baduolianjs 

.šelpti komitetų musų komite
tas prašys, kad ir Lietuvos 
spaudoj butų paskelbta kas ir 
kiek bus aukavęs.

Vienu žodžiu, 
darytasis
visa—kaip aukų rinkimą, taip 
pat ir jų pasiuntimą Lietuvon 
daryti be jokių 
vėliaus nebūtų 
komitetui jokių 

sis komi lėtas 
įvairių pažiūrų 
—laisvamanių, 
ninku 
jokio
partijas.

Jodei brangus tautiečiai, vi
durinės Kanados provincijose 
gyvenantieji lietuviai-ės, su- 
bruskime ir mes kiek kas ga
lime su aukomis, prisiminda
mi, jog badaujantiems minutės 
ilgiau yra skaitomos, negu 
mums soliems dienos. Ir įsi
vaizdavę sau baisią ir sunkią 
pa.dėtį šiaurės Lietuvoje, stoki
me visi be pažiūrų skirtumo ir 
kuogreičiausia ištieskime savo 
pasigailėjimo ranką dėl bado 
pavojaus patiktų tautiečių lie
tuvių.

Taigi atsikreipdami į visus 
vidurinėj Kanadoj gyvenan
čius lietuvius-es nuoširdžiai 
kviečiame prisidėti prie šio mu
sų pradėto darbo.

Vidurinės Kanados Lietuvių 
šiaurės LIETUVOS BADUO- 
LfŲ Šelpimo KOMITETAS.

•įURlS ONLY DIRT E 
5į£ANS-SCOURS į 
^Rubs* POLisHgkj

Every Day 
Finds 

New Uses 
for 

Kitehen 
Klenzer

Autobuse, pagyvenusi kaimie
te, stengiasi įduoti savo krūtį 
mažam vaikui.

Prieš ją. stovėjęs ponas, tai 
pamatęs, mandagiai nusisuka.

—Imk, kvailiuk! Juk alkanas! 
Nenori! Na purėk! — grąso 
jam pirštu, — o tai dėdei ati
duosiu.

Kanadoje—Winnipege, taip ir 
į nauji šios šalies gyventojai— 
į imigrantai, priklausydami prie 
esamų VVinnipege lietuvių drau- 
gyščių, k. t. Winnipego Lietu- 

i vių Darbininkų Pašei pi nes 
, Draugystes nariai ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugystės 217 kp. nariai 
gegužės 5 d., susirinkę j Win- 
nipego Lietuvių Darbininkų 
Pašelpines Draugystės mėnesi
nį narių susirinkimą vienbal- 

i šiai nutarėme, kad ir mes pri- 
i valom skaityti sau už pareigą 
ištiesti—paduoti pagelbos ran
ką savo tautiečiams, badaujan
tiems šiaurės Lietuvoje.

Badaujantiems pagalbos ran
kos ištiesimą mes numatėme 
tik vienu atveju, būtent: paau
koti kiek kas išgalėdami pini- 
giškai ir pasiųsti tiesiog Lie
tuvon į tokias vietas, kur yra 
iš vietinių (šiaurės) lietuvių 
gyventojų susidarę dėl badau
jančių pašelpos priėmimo ir iš
dalinimo komitetai.

Kadangi VVinnipege i 
ir daugiau lietuvių, km 
priklauso prie aukščiau 
notų VVinnipege Lietuvių 
gyščių;

Kadangi dauguma iš

. . ! Balandžio 28 d. š. m. SLA.
Muzi os o mys. 77-ta kuopa statė scenoje trijų

P. S. Mano korespondencijoj, veiksmų komediją “Palangos 
kur buvo aprašyta moterų ran- Ponaitis”. Lošime dalyvavo se

kanti lošėjai: Alf. Savickas, 
i p-ia Šimaitienė, p-ia —žolynie- 
■ nė, p-ia Sinkevičiene, p-ia Iva
nauskiene, J. J. Petraitis, J. M- 
Bacevičius, p. Kiela ir K. Juo- 

I zapaitis. Visi minėti lošėjai ir 
' lošėjos jau ne pirmą kartą sce- 
1 noje pasirodo, tai lošimas išėjo 
■gerai, ir publika liko užganėdin
ta. Ypač reikia pastebėti, kad 

I p-ia žolyniene Pempytės rolę 
i atliko labai gabiai. Taipgi p-ia 
Ivanauskienė tik antra karta 

| scenoje pasirodo, bet jai energi- 
!jos ir drąsos netrūksta.

Be lošimo, pertraukose pro-, 
I gramą išpildė sekanti jaunuo-| 

Vytautas širvinskas pa-i 
skambino piano solo; p-lė Ona 
•širvinskiutė (Vytauto sesute), 
du kartu padeklamavo; maža 
4-ių metų mergaitė Milda Sin-j 
kevičiutė (lošėjos p-ios Sinke
vičienės duktė) padainavo ang-j 
liškai. Publiką labai užinteresa 
vo savo drąsa. Pagaliau, kvar 
tetas—p-ia Šimaitiene, p-ia Sin-' "į 
kovičienč, J. M. Lacevičius ir J- (jallgį nebemažas skaičius lie- 

_..j padainavo keletą, |uvjy—imigrantų yra pąsisklai- 
Publika juos išašukė poj(^iusiy p0 vidurinės KANADOS 

provincijas prie įvairių darbų, 
... t. ant farmų, prie miškų kir
timo, geležinkelių taisymo, auk- 
so, vario, geležies bei anglių 
kasyklose ir šiaip įvairiuose

Specialistas gydymo cbronlAkų ir naują U 
KU. Jei kili negalėjo jumis Išgydyti, atšilau 
kykit pas mano, Mano pilnus išegzatniuavi 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsl- 
Imsiu juo gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų j ij ; . 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pe lieti . 
galutino iAcgzaminavitno—kas jums yra,

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rv!° iki 1 po pietų.

St

1 P<

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo 
jinias. Geriausias automobilių taisy 
mus. Musų pataisytas jūsų autoino 
bilius išrūdys kaip naujas.

1612 So. VVestcrn Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Nuo
Gy-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: 
Ugnies, lątngij, Automobilių; 
vastiea (Life) ir kitokią atlieku
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESI ATE: Turiu xerų 
barmenų visose Chicago* dalyse.

V. M1SZEIKA
Naujienos

1739 So. Haleted 8't 
Tel. Kooeevclt

GARSINĖMS “NAUJIENOSE”

Aš vartoju jas dėl 
vis\| indy 

Plovimo

e ne- 
pami- 
Drau-

šis musų sų- 
komitetas stengsis

esamų 
VVinnipege lietuvių draugysčių 
narių yra išvažinėję į įvairias 
Kanados provincijas. Ir be to, 
kadangi vidurinės Kanados pro
vincijose yra jau nuo senai 

i išsisklaidžiusių ir apsigyvenu
sių ant farmų lietuvių; ir ka-

Aš per ilgą laiką vartojau American 
Family Flakes dėl viso indų mazgoji
mo. Be greitos riebalų paliuosavimo ir 
abelnos valymo American Family Flakes 
ypatybės, yra dar švelnu s malonus 
kvapsnis ištirpstančiame muile.
Rankos išrodo dar švelnesnės po išplo
vimo drabužių, indų ir stiklų minkš
tose, tyrose putose. Aš radau, kad ge
riausia yra pirmiausia mazgoti puodus 
ir sudynus. Mazgojant švelnesnius indus 
paskiausia, rankoms duodama proga pa
sinaudoti pataisomomis jūsų lustelių 
ypatybėmis.

Mrs. Marijona Petrulis, 
’ 3159 Lowe Aveniu?, 

Chicago, 111.

j M. Stružas padainavo keletą1 (.uvj*u.
i dainų. T 
kelis sykius. Pianu akomponavoj.

I p-lū Užubaliutė. Taip pat, p. K. įc 
Beržinis su savo gražiai pa-
grojo.

Taigi, visiems dalyviams loši- fabrikuose bei dirbtuvėse, 
me ir išpildyme pl’ogramo vai

j de SLA. 77-tcą kp. ir rengėjų,'A. 1
Todėl mes W. L. D. P. D. ir 

. D. L. D. 217 kp. nariai 
tariu širdingą ačiū, o ypač lošė-i nutarėme: atsišaukti ir į kitus 

'joms p.p. Sinkevičienei ir Iva-lpo vidurines KANADOS pro- 
nauskienei ir p. Kielai, kurie ne-ivincijas gyvenančius lieluvius- 
budami kuopos nariai, kuopai es, kviesdami juos prisidėti 

i patarnavo. Taipgi p.p. Savic- prie šiaurės LIETUVOS BA- 
kienci ir žoiynienei už pagami- DUOLIŲ ŠELPIMO, prisimi
nimą lošėjams pietų. čiant piniginių aukų kiek kas

—P. A. Deltuva. gali musų išrinktam komitetui.
Kaip po Winnipego miestą au- 
kų rinkiniui, taip pat ir iš pro- 

i vincijos prisiųstų aukų priėmi
mui ir jų (aukų) persiuntimui

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS

slaptybių, kad 
galima daryti 
priekaištų.
yra išrinktas 

žmonių, k. t.,
katalikų, darbi- 

biznierių ir kitokių—be 
atsižvelgimo į- politines

Kas gali rasti kokį malonumą indų 
mazgojime, jei nežiūrint’ nušutusių 
rankų ir begalinio šveitimo, stiklas 
vistiek nespindi, farforas n e rodo 
blizgėjimo, o ir sidabro daiktai iš 
rodo apmusiję? .

Jokis kitas muilas taip greitai ne
nuvalo kaip Kirk’s American Family 
Flakes. Nežiūrint kokis jūsų van-

sako: “Jei Anie
du syk daugiau 
jas vartočiau.” 

šiltas — jus galite

f

i
P-ia F. G. W., Oak I’ark, 
rican Family Flakes ir 
kainuotu, tai aš vistiek 
duo — šaltas ar
tikėtis greitų, didelių putų, kurios 
išvalo nepažeisdamos indų ar 
ra lik ų.

Pamatykit kaip jos padaro jūsų 
bužius baltesni us, švelnesnius, 
resnius.

jūsų

dra- 
šva-

Užsusakykite šiandie nuo jūsų 
pardavėjo

KIRK’S
American Family 
Flakes

Pigiau yra Pirkti Gerą 
, Muilą, Negu Naujus

Drabužius
Gaunami trijų dydžių: 

l()c, 25c ir
Didelis šeiminos 60c Pakelis.



3

jau

$

s afišose “Karališku tigru". 
>et iškilo revoliucija.

geg. 17, 1929

jos reikia

liudininko.
turi seną pasportų
turėti

kur 
ii’ kada tapo naturalizuotas, ii 

apsigyvenusių jeigu buvo išvykęs užsienin,

Aplikantas, kuris tapo natu- 
' ralizuotas, turi pažymėti, kada

NAUJIENOS, Chicago, III

Pasportai Amerikos 
Piliečiams

Amerikos pasportai išduodami 
tik Suv. Valstijų piliečiams. 
Pasportas, išduotas vyrui arba 
levui gali inimti ir nepilname
čius vaikus, jo žmoną, jeigu ji 
yra Amerikos pilietė. Apsigy
venę ateiviai, vykstantys Eu
ropon, turi išgauti “sugryžimo 
leidimus”.

Keliavimas užsienin yra vie
nas puikiausių pasilinksminimų 
amerikiečiams gimimu arba pa
sirinkimu, kaip ir imigrantams. 
Kas met apie 500,000 Amerikosatvažiavo į šią 
piliečių vyksta Europon, praleis-j išgyveno Suv. 
darni nuo 800 iki 900 milionų 
dolerių. Kaslink 
ateiviu vientik 1928 metais apie 
118,000 prašė “sugryžimo leidi-

mento agento. Tarp kitų daly-i 
kų, a-pli kantas turi pranešti) 
dieną ir vietą gimimo, kaip il
gai ketina pasilikti užsieny, iri 
kelionės tikslą. Prie aplikaci- 

pasiųsti dvi fotogra- 
plonos popieros su 

parašu ir afideivitu;
Kuomet aplikantas) 

jam nereik ■
liudininko afideivito.

Nacionalis tigras 
parašyti afišose.

mų”. \
Amerikos. pasportai išduodami 

vien tik Suv. Valstijų piliečiams. 
Tik Valstybės Sekretorius gali

cija turi pasiųsti jo natūrali
zacijos certifikatą arba kopiją. 
Ateivė moteris, kuri įgijo pi

Berlynas. — Policija puola užsibarikadavusius komunistus Neukolina, Berlyno priemiestyj

se ir jo vai 
kalni esant.

darni vientik Suv. Valstijų pi
liečiams“. žmogus, kuris pa
reiškė norą tapti Suv. Valstijų 
piliečiu, kitais žodžiais, kuris 
išsiėmė pirmas popieras netur 
teisės prašyti Amerikos paspor-

n

lietystę ištekėdama už vietinio | čių, 
arba naturalizuoto piliečio prieš! Z1£U> 
rugsėjo 22 d. 1922 m., turi pa- Į Meksiką 
siųsti vyro pilietystės darody-1 S1O8‘ is 
mus. Kuomet vyras nori inim-

nasnortai duo- žmoną savo pasporte, jeigu - . k
apsivedė po rugsėjo 22 d. 1922; $2.10 vizos mokestį), Panamai $10. 
m., jis turi pristatyti 
lietystės darodymus.

Ateivė moteris, kuri
jo už Amerikos piliečio po rug
sėjo 22 d. 1922 m. neįgijo sa
vo vyro pilietystę; pasportas 
iai nebus išduotas ir jos vyro|za ’r pasportas nereikalaujama 
pasportas ją neapima, jeigu su l,uo buvusiu Danijos pavaldi- 
juo keliauja; ji turi pati įgy- I,,lD-
ti pilietystę. Jeigu neįgijo ’A-I Beveik kiekviena šalis reika- 
merikos pilietystę atskirai pas- jauja vizos mokestį. Suv. Val- 
porto reikalu turi kreiptis prit stijos padarė sutartį su net 30 į 
savo šalies konsulo. Yra atsi- svetimų šalių,
tikimų, kur tie konsulai nega- mažintą vizos mokestį neimi-1

kalaujami nuo Amerikos piliė^bGraikfja, Vengrija, Airijos Ne- Vokietė, pradedanti mylėti, JUMORISTAI APIE MOTERIS 
kurie vyksta į Kubą, Dan- priklausoma Valstybė, Norve-yra valdovas aukaujantis vaini- --------—

Dominican Respubliką, gija (viza ir pasportas ncrci- ką. —Ponia Colgn 
(kuomet vyksta tie-i kalaujama nuo buvusių paval- 

Suv. Valstijų), Uru-|dinių, jeigu išbūna tik tris mė- 
, Egiptas, Lietuva ir 

vizą ima 
Lenkija 

Luksem- 
Austrija, 
Čekoslo-

! guay (nereikalauja nuo pirmos I nesiūs), 
klasės keleivių, kiti turi mokėti j Latvija už pasporto 

. Turkija $6.00, 
jos pi- (ieieu Amerikos pilietis ketinai $4.00 Ispanija $2.72, 

įdirbti Panamoj, reikalaujama i burgąs, 
$10 už vizą) Norvegija (uorei

i kalauja nuo
, nių, jeigu jie ketina apsistoti! 
ant trijų mėnesių, Danija (vi-

Jugoslavija, 
Bulgarija po $2.00 ir 

buvusių pavaldi-1 vakija $1.
Pervažiavimo vizas 

dykai Čekoslovakijoj ir Finlan- 
dijoj, kuomet kitos šalys rei
kalauja mažą mokestį,—prade
dant nuo dvidešimts centu iri 
dauginus. (FLIS.)

išduoda

LIETUVIŲ POSAKIAI
APIE MOTERIS

n i, negu pažinsi moters būdą. 
—Lietuvių posakis.

“Belskite, o bus jums atida
ryta” — sako šventas Raštas.' 

i šokinėkite, o gausite geriausiai j 
apvogtą moteries širdį. M. K.)

Alus be apynių, sviestas be 
druskos, arklys be uodegos, mo-l 

I turis be doros — visi vienodos] 
vertes. —Lietuvių posakis.

Moteries grožis, tai yra reko
mendacinis lapas, kurio kredi-l 
tas nelabai tvirtas.

--Praneš, anonimas.

METAMORFOZA
(Istorinis anekdotas)

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais i visas dalis

LIETUVOJE
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju- 

j romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence juru keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dvieju musų la-

1 biausia populiarių laivų, 16,400 to- 
i nu. Net Trečia Klesa turi visus 
1 hotelio patogumus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus I 
maistas. Specialė domė Vokietijos; 
pasaž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė į Hamburgą, taip- į 
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi m a i n a n t y s 
traukiniai iš Chicago i uostą su- 
taupina hoteliu išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir 1.1., iš 
jusu vietos agento, ar iš

R. S. EIAVORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas, 

71 E. Jac'kson Blvd.,»Chicago, III. 
Telefonas Wabash 1904

Canadian
I

World’B ■TN • 4T6
System CĮĮ^Į Į ĮIL> I

* * * Vienas Paryžiaus žvėryno sa-
Negirk dienos be vakaro, ojvininkas, įgijęs iš Bengalijos 

marčios be metų. —Liet, posak. milžinišką tigrą, reklamavo ji
Siųskit pinigus per

NAUJIENAS

aprūpinant su-Į MINTYS APIE MOTERIS

meti

orte
levų

at-

kaina*

kainuoja $1

m

turintys 
išsiimti

.SU

pa-

namei 
•t i s brolis Ii išduoti tokioms moterims 

pasportų, nes sustojo būti tos
nu
ti už

tie 
rykštę bučiuoja ir

) aplikaciją 
Už kiekvieną 
$9.00. Pinigų

(as), brolio arba 
gali būti užvardin- 
giminės, 

siunčiama
velijimas.

Šeinę,
v i rš 21

nas nariai, 
metų, turi 

skitus pasportus.
Paspiri»

areivių ir jūreivių pa- 
užsienv, jeigu tos gimi-

šalyse moters pilietystę seka 
vyro pilietystę. Tuose atsitiki
muose konsulai joms praneša, (jeigu

jų kapus. ' smo rekordo.
Reikia mokesti pasiųsti pini-' Keikia atsiminti, 

gaiš arba krasos piniglaiškiais, met pilietis išgyv 
su kiekviena aplikacija, 
nepriimami.

Pasporto aplikacijos. Paspor
to aplikantas turi pristatyti 
rašytą aplikaciją (blankos tam

00.
ortą
nuo giminių Am-a-’ ^Racijoj paduoti 

tikrą dieną ir turi 
tėvų natūralizacijos

Kuriuos asmenis paspirtas 
Ii inimti. Pasportas vyrui ar- 

trvui išduotas gali inimti 
pilnamečius vaikus ir žmoną,

jeigu ji yra Amerikos piliete. 
.Moters pasportas gali inimti ne- 

ius vaikus. Nepilna- 
a sesuo gali bu- 
senesnio brolio

im—

ar bus galima vizas gauti tau
tybės afideivitams. Tokius afi- 
dei vitus reikia išpildyti prie 
notaro. Ir tą turi daryti atei
vis, kuris dėl kokios nors prie- 
žasties negali gauti pasporto 
nuo savo šalies konsulo.

Asmenys, kurie tampa pilie
čiais tėvo pilietystę, turi ap- 

atvažiavimo 
pristatyti 
certifika-

Satyrų rašytojai niekina at ' 
minimus gražiosios lyties, mei- i 
lingos giminės ir moteris vadi- 

Finlandija' na £)ievo rykšte, bet jh kaip ir 
braminai, tą I 

nū valandū- 
s apsieiti ir

nimą. Sekančios šalys nereika
lauja vizų ant Amerikos pas-i 
portų—Albanija, (Lošta Pvica,; 
Danija, Estonija, 1 „

i išbuvimas nedaugiaus 
šešių mėnesių, $10 reikalauja
ma už ilgesnį išbuvimą), Vo-į 
kietija, Japonija (jeigu ilginus :gyvent negali, 
metų, $10 reikalaujama) Š.ve-| *.

, Italija ir 
reikalauja vizų.

Francija, Didžioji Britanii

Šveicarija ne-| Tuštybė daugiau žudo moto-1

kad kuo-

Čekiai rius metus užsieny arba dve- 
į jus metus šalyje, kur gimė, jis 
nustojo būti Amerikos pilie
čiu.

Pasporto vizos. Norintieji 
Valstybės Sekretoriaus; aplankyti svetimą šalį, priva

lo turėti tikrą legališką paspor- 
ta, savo valdžios išduota, ir tu- 
ri gauti vizą nuo diplomatiško 
arba konsulinio valdininko tos 
šalies, kurią ketina aplankyti. 
Tik kelios šalys nereikalauja 

Departa- vizų. Vizos ir pasportai nerei-

pristatytos), tinkamai prisiek
tą ir išpildytą prie federalio 
teismo raštininko arba valsti
jos teismo raštininko, jeigu tas 
teismas įgaliotas naturalizuoti 
ateivius, arba gali būti išpildy- 

prie Valstybės PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiama visu Amerikos Lietuvių laivakorčių agen-

*■* tų Ekskursija tiesiai
I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
BIRŽELIO 18 DIENĄ,. 1929 M.

Garbes dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
iŠanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 351h St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago.
.Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, III.
Univėrsal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., 

Chicago.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

A. A. Appanaitis, Westville, III.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., Waukegan, III.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
...May 29 I “LITUANIA” .... June 18 
June 12 I “ESTONIA July 3

“ESTONIA”
“POLONIA”

Su Ženkleliu rsiškia genimi}

NAUJIENŲ SPAUSTUVEh

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip, kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jusŲ draugystei reįkes ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

NAUJIENOS
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL



4 -

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nowa 

Publishcd Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy

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

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

TIKYBOS LAISVĖ RUSIJOJE

kų” sąjungas.
1 Šitą savo nusistatymą, kaip ir savo politiką dauge

liu kitų klausimų, sovietų valdžia pamatavo Markso pa
sakymu, jogei “religija tai — opiumas”. Ir, kaip papras
tai esti su bolševikais, šitaip darydami, jie pavertė di
džiojo socializmo mokslininko mintį biauria nesąmone! 
Marksas, žinoma, buvo religijos priešas, bet jisai niekuo
met nemanė, kad religija turi būt persekiojama. Jisai 
Kovojo prieš viešpataujančias klases, kurios panaudoja 
religiją, kaipo svaiginantį “opiumą”, darbo žmonėms 
pavergti; bet jam nė į galvą negalėjo ateiti tokia min
tis, kad tikinčiam žmogui privalo būt varžoma sąžinė.

Po priedanga apsaugojimo žmonių proto nuo “reli
gijos opiumo” bolševikai panaikino sąžinės laisvę. Ir, 
Suprantama, iš šitokios jų politikos nieko gero neišėjo. 
Dvyliktuose metuose savo valdžios bolševikai, pagaliau, 
ii- patys suprato, jogei religijos klausimo yra išmintin- 
giaus, kad valstybė užimtų neitralę poziciją, t. y. paliktų 

patiems žmonėms spręsti, ar jie nori tikėti, ar ne. Bol
ševikai, vadinasi, dabar priėjo to nusistatymo, kurio vi
suomet laikėsi socialistai ir kiti pažangus žmonės.

Ėmė daug laiko, kol j kietas bolševikų galvas įsi
skverbė sveika idėja. Bet, anot tos patarlės, “geriau vė
liau, negu niekad”.

GEMBLERIŲ KARALIUS IR KOMUNISTAI

Kai prieš kiek laiko buvo iškeltas aikštėn nuosta
bus faktas, kad komunistų lyderiai New Yorke, kovo
dami prieš siuvėjų unijas, naudojosi paskilbusio gemb- 
lerio ir šmugelninko Arnoldo Rothsteino patarnavimais, 
tai komunistų spauda baisiai smarkiai protestavo ir va
dino tą žinią “šmeižtu”. Bet byloje, kuri dabar eina New 
Yorko teisme tarpe dresmeikerių unijos lokalo 22-o ir 
komunistų, pastarieji buvo priversti prisipažinti, kad 
jie turėjo santykių su užmuštuoju New Yorko pogrin
džiu karalium!

Taigi vis dažniau ir dažniau komunistai pasirodo 
kriminališkų elementų kompanijoje. Jų metodai tikru
moje dažnai nieku ir nesiskiria nuo kriminalistų darbų.

KIETAS RIEŠUTAS

Tarptautinė ekspertų konferencija Vokietijos repa
racijų klausimui galutinai išspręsti jau praleido Pary
žiuje apie keturioliką savaičių ir dar nepabaigė savo 
darbų.

Paskutinės žinios sako, kad susitaikymas tarpe buv. 
Santarvės valstybių atstųvų ir Vokietijos esąs jau be
veik užtikrintas. Skirtumą tarp to, kiek sutinka kasmet 
mokėti Vokietija, ir to, kiek reikalauja jos kreditoriai, 
sudarą viso tik $14,280,000. ši suma busianti kaip nors 
išlyginta.

Ir negalima abejoti, kad ji galų gale bus išlyginta. 
Butų stačiai juokai, jeigu dėl keturiolikos milionų skir
tumo negalėtų susitarti daugiau kaip pustuzinis vaisty
ki! i, kurios išleidžia daugiau kaip dešimtį miliardų dole
rių kasmet!

Visos sovietų sąjungos kongrese, kuris dabar yra 
susirinkęs Maskvoje, liaudies komisarų pirmininkas By
kovas pranešė, kad sovietų vyriausybė ketina netrukus 
pasiūlyti konstitucijos papildymą, kuriuo bažnyčia at
skiriama nuo valstybės ir mokykla nuo bažnyčios ir pri
pažįstama visiems sovietų sąjungos piliečiams teisė iš
pažinti bei praktikuoti kokį kam patinka tikėjimą ir 
taip pat pripažįstama teisė užsiimti prieštikybine pro
paganda.

Mes retai kada turime progos pagirti sovietų val
džią. Bet šį jos sumanymą laikome geru. Įrašiusi į so
vietų konstituciją tikėjimo laisvės principą, Rusijos val
džia žymiai pataisys savo krašto reputaciją protaujan
čio pasaulio akyse.

Tečiaus tas faktas, kad ji dabar dar tik rengiasi tą 
principą įdėti į sovietų konstituciją, rodo, jogei tikėji
mo laisvės iki šiol sovetų Rusijoje nebuvo. Ką sovietų 
konstitucija tuo klausimu sako, mes nežinome; bet prak
tikoje sovietų valdžia iki šiol vadovavosi, vietoje tikėji
mo laisvės iki šiol sovietų Rusijoje nebuvo. Ką sovietų 
bes lėšomis literatūrą, atkreiptą prieš tikėjimą ir tikėji- 
miškas organizacijas; vedė agitaciją prieš religiją ir re
ligines apeigas ir visaip rėmė anti-religines “bezbožni-

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... ..................... 3c
Savaitei  .......................... «... 18c
Mėnesiui ________________- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .......................... $7.00
Pusei metu  - .................. 3.50
Trims mėnesiams .............«... 1.75
Dviems mėnesiams  ............. 1.25
Vienam mėnesiui ..... ......... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

, Metams ................   $8.00
Pusei metų .......... ..................... 4.00
Trims mėnesiams .............. ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moneį 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Tečiaus sakoma, kad dabartinė sutartis dar vis tik 

nebusianti galutina. Vokietija pastačiusi sąlygą (ir< san
tarvininkai sutinką ją. priimti), kad už kiek laiko, jei 
pasirodytų, jogei reparacijų našta jai yra per sunki, jos 
metiniai mokėjimai butų dar sykį peržiūrėti.

Jeigu per tris su viršum mėnesius didžiausieji pa
saulio bankininkai nepajėgia išspręsti finansinį klausi
mą, tai jau kas nors yra bloga arba su tais bankininkais 
arba su jų svarstomu klausimu.

GAVO AUKĄ, NEŽINO IŠ KO

“Vilniaus šviesoje” Dr. Da
nielius Alseika įdėjo tokį prane
šimą :

“Dar š. m. vasario 14 d. esu 
gavęs iš Amerikos 100 dole
rių, bet lig šiolei negaunu 
laiško, kam ir kuriam tikslui 
pinigai mano vardu buvo 
siunčiami ir kas juos siuntė.” 
Tie pinigai veikiausia buvo 

pasiųsti cikagiečių Vilniaus Va
davimo Komiteto, nes tas komi
tetas siuntė Dr. Alseikos vardu 
kaip tik šimtą dolerių apie pa
baigą sausio mėnesio. Jie buvo 
skiriami, rodos, “Kultūros” 
draugijai. Negerai, kad nebuvo 
parašytas laiškas.

“SUKRITIKAVO”

“Naujienose” prieš kiek laiko 
buvo įdėta žinute apie tai, kaip 
Rusijos sovietų bibliotekose
žmonės “skaito” Markso veika
lus, kurie yra dažnai reikalau
jami atsilankančios į bibliotekas 
publikos. Sovietų piliečiai tų 
veikalų neskaito, o tik ima juos* 
kad įrodyti savo “blagonadiož- 
nost” (ištikimybę valdžiai). 
Vienas pilietis tai patikrino, į- 
dėdamas į Markso' knygą popie' 
rinį rubli: nors knyga perėjo 
per dešimtis “skaitytojų” ram 
kų, bei pasirodė, kad rublis liko 
neišimtas.

Brooklyno “Laisvė” šitą žinią, 
tuojaus “sukritikavo” šitokiu 
budu:

“Jeigu tos ‘dešimtys ran
kų’ turėjo Markso knygą ir iš 
jos neišėmė rublio, tai tuo tik 
parodoma, kad Sovietų skaity
tojai nelabai godus ant pinigų. 
Tas menševikui Grigaičiui iš
rodo keista, nes jis pats tai 
jau ‘more than sure’ rublio^ 
nepaliktų, nežiūrint kur jis jį 
užuostų.” 
Ai- ne “snuirt” vyrai L i o ko- 

munistų organo redaktoriai?!

LENINISTIŠKAI “IŠAIŠKINO

Angliškas Amerikos komunis
tų organas, “Daily Worker”, 
matyt, eina nesvyruodamas bol
ševizmo tėvo nurodytu keliu, 
kuris mokino, kad kovoje su 
priešingų nuomonių žmonėmis 
reikią vartot melą, šmeižtą, fak
tų iškreipimą ir tiesos užtylėji- 
mą.

Susidūręs su tuo nemaloniu 
faktu, kad prieš Vokietijos ko
munistų provokaciją, iššaukusią 
kraujo praliejimą Berlyno gat
vėse, viešai pakėlė balsą net są- 
žiningesnieji komunistų vadai ir 
rezignavo trys vyriausiojo ko
munistų organo, “Rote Faline”, 
redaktoriai, minėtasai “Daily 
Worker” sugalvojo šitokį “aiš
kinimą”. Du tųjų rezignavusių 
redaktorių, Karo ir Rabold, iki 
šiol, girdi, buvo “visai nežino
mi” (absolutely unknown). O 
vyriausias “Rote Fahne” redak
torius Keller (ar Koehler) tai 
buvęs ne redaktorius, o tik 
“techniškas” komunistų dien
raščio darbininkas, ir jisai pasi
traukęs apie gegužinių demon
stracijų laiką “matyt, dėl kito
kių priežasčių”.

Matote, kaip gražiai viskas 
“išsiaiškino”? Vieni “Rote Fali
ne” redakcijos štabo yariai pa
virto “visai nežinomais”, kitas 
iš redaktoriaus tapo pakeistas į 
“technišką darbininką”; o kad 
neišrodytų, jogei to “techniško 
darbininko” rezignacija turi ko
kios svarbos, tai “Daily Work- 
er” surado, kad jisai rezignaVo 
ne po kruvinų gegužinių riaušių, 
bet “apie gegužinių demonstra

cijų laiką”, ir ne dėl protesto 
prieš provokatorišką komunistų 
partijos darbą, bet “dėl kitokių 
priežasčių”. Ir atliktas kriukis!

“Daily Worker’io” fakyrams 
tečiaus dar negreit teks pasilsė
ti, iki jiems pavyks įtikinti, sa
vo publiką, kad vokiškoji Ko
mi nterno sekcija nėra kalta dėl 
pralieto darbininkų kraujo Ber
lyno gatvėse, štai dabar at
ėjo žinių, kad kriminališką ko
munistų provokaciją pasmerkė 
da ir visa eilė kitų stambių ko
munistų veikėjų ir net kai ku
rios ištisos Vokietijos komunis
tų organizacijos. Protestuodami 
prieš savo partijos kriminališ
ką taktiką, pasitraukė iš jos 
Wittenbergo komunistų organi
zacijos vadas Proschwitz, Wit- 
tenbergo apskrities darbininkų 
sąjunga, tos sąjungos delegatas 
Hildebrandt, metalo darbininkų 
sąjungos sekretorius Schoeffler

Kova Del Spaudos Atgavimo
Lietuvių spaudos atgavimas 

25 metai tam atgal, be abejo
nės, džiugina kiekvieną vadą ir 
eilinį kareivį, ir kiekvieną skai
čiusį lietuviškus raštus slapu
ką, kurių skaitlius didėjo ir di
dėjo iki laimėjome kovą.

Kova buvo labai nelygi.
Caras, Muravjovas ir legijo

nai žandarų, kuriems dar padė
jo pulkai išgamų, “prietelių”, iš
davikų dėl materialės naudos ir 
paaukštinimo, urėduose — buvo 
milžiniška spėka.

Lietuvių spėka, tai įgimta 
teisė, tik mažos mažumos su
prasta, pradžioje pirmojo Simo
no Daukanto, Motiejaus Valan
čiaus, vyskupo, paskui tik dau
gelio kitų, kada ūkininkų vai
kai neklausydami savo tėvų ei
ti į kunigų seminarijąs, nei 
paisydami grJįSų sulenkėjusių 
prabaščių, baigę gimnazijų mo
kslus pastojo į universitetus, 
kur Įgiję dau'gfiau žinojimo pra
dėjo darbuotis savo tautos dir- 
vonuose, šelpdami savo brolius 
mokslo trpinėlių, kas nuo 1863 
metų kietai užginta ir perse
kiota- bausta tapo.

Lietuvių ginklai—-tai knygos 
ir laikraščiai slaptai platinami 
ir skaitomi.

Simonas Daukantas pirmasis 
pradėjo rašyti ir leisti knygeles 
lietuvių kalboje ir visą savo gy
venimą paaukoja tautai, parašy
damas “Budą (papročius) Senor 
ves Lietuvių”. Tą veikalą pats ir 
išleido, o svarbiausia —tai “Lie
tuvos Istorija” nuo seniausių 
gadynių.

Motiejus Valančius, vysku
pas, rašė ir išleido daug knygų 
tikybinio turinio.

Nuo užgynimo lietuvių spau
dos Vilniuje, spauda tapo per
kelta j Tilžę 1864 metais per 
vyskupą Motiejų Valančių ir 
knygas daugumoje tikybines 
slaptai, naktimis, buvo gabena
mos į Lietuvą per 40 metų iki 
gegužės 7 d. 1904.

Lieuviai iškovojo savo spau
dą energišku pasiaukojimu. 
Kiekviena knyga buvo kaipo 
šrapneliu (kulka, kurios vidury
je yra daug kulkučių), o kurių 
skaičius buvo:

Nuo 1864 iki. 1876 metų pa
baigos išleista Tilžėje (ir Kara
liaučiuje) 70 tikybinio turinio 
knygų ir “Palangos Juzė” per
spausdinta tris kartus po 5,000 
knygelių, ir, po Kalendorių 1870, 
18^4 ir'4877;,metams.

1877 metuose išleista naujos 
tikybinės kyngos ir “Ūkiškasis 
Kalendorius” 1878 metams.

1878—išleista 8 tikybinės 
knygos ir “Lietuviškas Kalendo
rius“ 1879 m.

ir Leipzigo komunistų vadas 
Schirmer.

Kokiais “triksais” dabar ban
dys “Daily Worker” nuneigti ši
tų žmonių ir organizacijų pro
testus prieš komunistų partijos 
piktadarybę?

“VILNIAUS ŠVIESA” APIE 
VILEIŠIENĘ

Vilniaus lietuvių “Kultūros” 
švietimo draugijos organe, “Vil
niaus šviesoje” (bal. mėn. nu
meryje), rašoma apie p. Vilei
šienę, kuri dabar lankosi Chi
cagoje :

“1925 metais dėl nuolatinių 
‘Aušros Vartų’ bendrabučio 
auklėtinių skundų, kad p. Vi
leišienė labai žiauriai su jo
mis elgiasi, ji priversta buvo 
nuo tų pareigų atsisakyti, jos 
nervai jau tuomet buvo labai 
suirę, praeity yra pasidarba
vusi ir kovojusi, bet dabar jai 
reikalinga tik gydytis.” 
Vileišienė Amerikoje viešai 

kalbėjo ir rašė, kad pažangieji 
vilniečių darbuotojai draugaują 
su “plečkaitininkais”. “Kultū
ros” draugijos organas tuos kal
tinimus griežtai atremia ir nu
rodo, kad pati Vileišienė bendra
vo “su Vilniaus lenkų jėzui
tais”, kurie išmokinę ją skelbti 
netiesą ir šmeižt.

1879— išleista tik dvi tikybi
nės knygos.

1880— išleista dvi tikybinės 
knygos ir “Vitolio rauda” Višta- 
liaus.

1881— išleista 3 tikyb. knygos 
ir “žemaitiškas Katalikų Ka
lendorius” 1882 metams.

1882— išleista 6 tikyb. knygos 
ir 4 svietiškos knygos.

1883— išleista 3 tik. knygos, 
2 svietiškos, 2 kalendoriai ir 
AUŠRA.

1884 3 tik. knygos ir 9 svie
tiškos.

1885— 5tik. knygos ir 10 svie
tiškų.

1886— 4 tik. knygos ir 8 svie
tiškų, ir “Garsas”.

1887— 20' lik. knygų ir 3 svie
tiškos, ir “Szviesa”.

1888— 11 tik. knygų ir 4 svie
tiškų.

1889— 10 tik. knygų, 4 svie
tiškų ir “VARPAS”.

1890— 5 tik. knygų, 8 svie
tiškų ir "ŪKININKAS” ir ka- 

lalikiška “APŽVALGA“.
1891— -12 tik. knygų ir 16 

svietiškų.
1892— 15 tik. knygų ir 12 

svietiškų. .
1893— 10 tik. knygų ir 37

svietiškų. z
1894— 15 tik. knygų ir 32 

svietiškų.
1895— 10 tik. knygų ir 23 

svietiškų.
1896— 13 tik. knygų, 22 svie

tiškų ir katalikiškas “TĖVYNĖS 
SARGAS”.

1897— 1 tik. ir 9 svietiškos.
1898— ??? ir 16 svietiškų.
1899— 4 tikybinės1 ir 32 svie

tiškų.
Viso sykiu tikybinių ir svie

tiškų knygų-kpygelių tapo at
spausdinta arti 4,000,000 knygų 
arba kulkų.

’ Amerikoje nuo 1880 ki 1899 
metų pabaigos tapo išleista 178 
knygų svietiško turinio ir 8 ti
kybinio turinio. Priegtam Juo
zas Paukštys, Antanas Olševs- 
kis ir Kun. Antanas Milukas vi
sus savo leidinius cenlralei kny
gų krautuvei, Tilžėję, davė su 
75% nuolaidos, kuomi labai 
daug padėjo kovoje. Tik Ame
rikoje tapo išleista moksliškos 
ir stambios knygos— daugelis 
jų Adomaičio-Šerno parašytos.

Tolesnių skaitlinių išleistų 
knygų nuo 1899 iki gegužės 
mėn. 1904 neturiu po ranka.

Taigi kiekviena knyga buvo it 
kulka—šrapneliu paleista į stiprų 
priešą. Musų eiliniai kareiviai, 
tai buvo žinomi ir nežinomi 
knygnešiai, kurių daugelis ne 
tiktai savo turtą paaukojo, bet 
ir savo sveikatą, net gyvastį pa
dėjo ne tik Lietuvoje, bet ir
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ištrėmimuose tolimoje Rusijoje 
ir Sibire.

Man apsigyvenus Tilžėj 1889 
matais ir susieinant su knyge- 
nešiais, tuojaus pasirodė stoka 
centralinčs knygų krautuvės— 
arsenalo, kur knygnešiai galėtų 
gauti visas lietuviškas knygas 
ir laikraščius tiek iš Tilžės, tiek 
iš Amerikos. Mauderodė, išen- 
kė nei Jankus neturėjo tos nuo
monės; jiems rūpėjo tik savų
jų knygų pardavimas, o ne idė
ja. Aš ir Amerikon atkeliavęs 
1896 m. rūpinausi visą laiką 
centraline knygų krautuve. Jur
gis Lapinas, mano vietininkas ir 
atsakomasis “Varpo”, “Ūkinin
ko” ir “Naujienų” redaktorius, 
varė mano pradėtą darbą nuo 
1895 iki 1901, kur pasirodė ou- 
tinu reikalu padidinti Knygų 
krautuvę, ką apsiėmė Morta 
Zauniutė, iš Rckaičių, ir vedė tą 
krautuvę-arsenalą iki spaudos 
atgavimo. Toji knygų krautu
vė Tilžėje (Fabrik Strasse 27, 
arti katalikų bažnyčios) buvo 
tikru pašinu ir vokiškąja! val
džiai, kuri tenais ir manęs ieš
kojo, ir Zauniutę tardė, kam ji 
tą knygų krautuvę įkūrusi? 
Jurgį Lapiną kvotė, bene sve
timšalis esąs, bet radę Veino- 
čiuose giminių ir saldotu buvu
siu daugiaus nekliudė.

Tos centralinės knygų krautu
vės įkūrimu rūpinomės: Petras 
Vileišis ir aš pinigais, Dr. J. 
Bagdonas patarimais, Morta 
Zauniutė ir darbu ir pinigais. 
Knygyne turėjome 361 svietiš
kų knygų ir 74 tikybinių arba 
viso 435- Knygnešiai galėjo 
gauti tojo laiko visą literatūrą— 
knygas ir laikraščius.

Jurgis Lapinas apie tąją ga
dynę šiaip rašo: -“Jeigu p. Do- 
vas Zaunius (iš Rokaičių, miręs 
Birželio 25 d. 1921 m.) nebūtų 
mane į Tilžę atvaręs ir aš nebū
čiau Tamstos vietą užėmęs, tai 
šiądien Lietuvos nebūtų, bet 
Lenkija.,—

“Tas butų taip išėję. Kaip 
Tilžės latrai, tikriau sakysim 
žulikai, Tamstą, Angrabą ir 
Kriaučiūną iš Tilžės išpjovė, tai 
jiems rūpėjo su Didžiosios Lie
tuvos inteligentais susipažinti. 
Be abejonės Did. Lietuvos in
teligentai butų su jais derybas 
ir darę, kuomi jie inteligentus 
butų pasigavę, jų vardus ir ad
resus dažinoję.

“O kaip tie žulikai nesigėdėjo 
dėl ‘gešefto’ Tamstą, Angrabą 
ir Kriaučiūną denucieruoti 
(skųsti) ir iš Tilžės išpjauti, 
taip ji-e nebūtų gedejesi ir Lie- 

tuvos inteligentus maskolių 
(Rusijos) valdžiai už rublius iš
duoti. Mat, tiems latrams ne
rūpėjo Lietuvos labas, bet jų 
kišenius ir rubliai.”

Vonsiackis pas Lapiną

“Ir pas mane buvo atsilankęs 
maskolių policijos viršininkas 
Vonsiackis- Jis buvo pirma pas 
Mauderodę,. kuris jį atrodijo pas 
Šenkę, kuriam sakėsi esąs knyg
nešiu, gavęs nuo kunigų ir kitų 
inteligentų 2,000 rublių nupirki
mui knygų, bet bėgdamas per 
rubežių adresus pametęs ir da
bar nežinąs kam jis galėtų nu
pirktąsias knygas pristatyti, o 
be adresų jis negalįs nei knygų 
už 2,000 rublių pirkti. Šenkė 
norėdamas padaryti gešeftą už
siunta Vonsiackį pas mane į 
kambarėlį. Atėjęs Vonsiackis 
pradėjo apsakyti savo reikalą 
vokiškai. Man jo paklausus, ar 
jis nesupranta Lietuviškai? Jis 
sušuko: ‘A Tamsta esi lietuvis? 
Aš maniau esi vokietys. Aš ir 
lietuvis ir man malonu su Tams
ta pasipažinti’ ir pašokęs pada
vė ranką pasisveikinimui. Ran
ka minkšta kaip vilna. Tuojau 
supratau, kad jis yra šnipas, 
nes knygnešių rankos neminkš
tos. Jis dar kartą lietuviškai 
savo reikalą išpasakojo, kaip 
jam! atsakiau: ‘Aš nieko nežinau, 
ir jei nor adresų gauti, jis tur 
kreiptis prie pirklio Kiauše, 
Skaisgiriuose’. Vonsiackis buvo 
žemaitiškai apsirengęs su užli
pinta nosia, ir sakėsi, kad mas
kolių kareiviai jam nosį pra
mušę.

“Keletą savaičių vėliaus atvy
ko Dr. Stasys Matulaitis j Til

žę dėl “Varpo“ ir “Ūkininko“ 
reikalų, ir tuojaus manęs už
klausė, ar ne Vonsiackis pas 
mane buvęs? Atsakiau, kad bu
vo vienas šnipas, ale aš nežino
jau, kad tai Vansiackis.

“Mat, Vansiackis viename su- 
srinkime pasigyrė, kad jis bu
vęs Tilžėje pas Mauderodę, šen
kę ir Lapiną, ale nieko susekti 
negalėjęs.

“Ir pagalvok, Tamsta! Jeigu 
toks Vonsiackis butų pas Tilžės 
žulikus su rubliais atėjęs, be 
abejonės, tie žulikai jam (Von- 
siackiui) už rublius butų Lietu
vos inteligentus pardavę, o tada 
visi darbai dėl lietuvystės ir 
Lietuva butų žuvę, ir šiądien ne
būt nepriklausomos Lietuvos, 
bet Lenkija butų”.

Čionai reikia pasakyti, kad tie 
Tilžės žulikai-lakudros labai su
kosi patapti “Varpo” ir “Ūki
ninko” redaktoriais, o taip pat 
ir vedėjais centralio knygyno, 
kad sužinoti daugelio inteligen
tų ir tautiečių vietas ir jų vei
kimus.

Kitoje vietoje p. Lapinas apie 
tuos žulikus šiaip rašo: “Visi 
tie žulikai yra jau šauniai ap- 
trešę, o Tamsta ir aš dar gyvi 
ir sulaukėme Lietuvos atgijimo 
ir nepriklausomybės.” (—Jurgis 
Lapinas yra gimęs lapkričio 4, 
1855—73 metų senelis.)

Tiesa, Lietuvos atgiijmo su
laukta, laimėta kova už atgavi
mą spaudos 25 metai tam atgal, 
paskiaus laimėtos fizinės kovos 
su stipriais vokiečiais-bermonti- 
ninkais, bolševikais ir dalinai 
lenkais—tai išoriniai priešai.

Tačiaus kova toli dar nebaig
ta dėl laisvos spaudos su nami
niais-vidujiniais priešais, kos- 
mopolitais-klerikalais ir dikta
toriais, fašistais, kuriuos lieka 
dar nugalėti, ir tai su knygomis 
ir laikraščiais, kaip Rusijos val
džią. Reikia dar apšviesti Lie
tuvos liaudį, idant ji rūpintųsi 
savo labu ir Lietuvoje, rūpintų
si savimi, o ne svetimais die
vais, kuriems musų klerikalai 
tarnauja beje ir savo pilvui. 
Mat, pikta klerikalams, nes jie 
priversti tapo mokintis lietuviš
kai rašyti ir net laikraščius 
leisti.

Vos tik “Auszrai” patekėjus 
1883 metais, musų klerikalai- 
kunigai, perrugę lenkizmų, tuo
jaus primetė “Auszrai“ bedie- 
vingumą ir tam išleido net 
“Priešaušrį” 1885 metaais. Ka
talikams skaityti “Auszrą” buvo 
užginta po smertelnu grieku. 
’l'a.s pats buvo ir- su "Varpu” 
bei “Ūkininku“, kuriuodu kuni

gėliai tuojaus įrašė i “In- 
d*ex Librcrum Prohobitorum”. 
Visiems dar atmenama klerika- 
liškas smaugimas demokratines 
laisvos spaudos Lietuvoje per 
šešetą metų po atgavimui ne
priklausomybės, kurią kunigė
liai išmainė į fašistišką diktatū
rą ir taip suvaržė, kaip Musso- 
linis Italijoje.

Ir įsidekime ant visados, kad 
nuo katalikiškos klerikalijos su 
fašizmu laisvos spaudos nei ne
laukime, nes tos klerikalijos ti
kslai yra monarkiški-diktatoriš- 
kj; toji klerikalija savinosi vi
są žmoniją, kuri pirmiausiai su 
kunu ir dvasia priklauso kleri- 
kalijai-kunigijai, pirmiausiai tu
ri žmonija ir valdžios pildyti 
klerikalijos įsakymus, o tautos 
reikalai, šalies reikalai ir gyve
nimo reikalai klerikalijai neru
pi.

Taigi spaudos laisvė yra dar 
toli nelaimėta. Dar turime 
spaudos laisvę iškovoti nuo na
minių klerikalų-fašistų, dar tu
rime apšviesti liaudį, idant ji 
tiems vilkams apsimetusiems 
avių kailiais netikėtų.

Kaip su knygomis ir laikraš
čiais sumušėme carą 25 metai 
tam atgal, taip su knygomis ir 
laikraščiais kultūros, mokslo, 
laisvės ir demokratijos idėjomis 
sumušime ir klerikalizmo-fašiz- 
mo retežius.

Toks tai yra musų troškimas 
ir idealas- P. M i kolai n is.

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

Veteranų naturalizavimas.

nio 
kau

riu

Klausimas.—Aš tarnavau Suv. 
»tijų armijoj laike pasauli- 
karo. Tuoj po karo aš išvy- 

į Lietuvą, kur išgyvenau 
iki 1927 m. Kaip ilgai tu- 
laukB, kol galiu tapti Suv.

Valstijų piliečiu?
J. K., Brooklyn, N. Y.

Atsakymas.—Sulig Kongreso 
priimtu įstatymu, po kuriuo 
prezidentas pasirašė kovo 4 tą 
dieną 1929 m., tapo palengvin
tas naturalizavimas ateivių, ku-| 
rie tarnavo Amerikos armijoj 
ar laivyne per pasaulinį karą 
it kurie dabar gyvena Suv. Val
stijose. Jeigu ateivis buvo gar
bingai paliuosuotas iš armijos, 
tai gali tuoj paduoti natūrali
zacijos prašymą, nereiks lokiam 
išsiimti “pirmų popierų”, ir ne
reiks pristatyti gyvenimo vie
tos darodymus. kaip kad rei
kalaujama nuo kitų pilietybės 
kandidatų.

Išdeportuoti ateiviai nebus įlei
sti i Suv. Valstijas.

Klausimas.—Buvau laikinai 
Įleista į Suv. Valstijas ir mano 
viza išsibaigia pabaigoje šio 
mėnesio. Prieš kelias savaites! 
ištekėjau už Amerikos piliečio, 
ir mes dabar rengiamės vykti1 
į Kanadą, kad gryžtant atgal 
į Suv. Valstijas galėčiau būti 
įleista nuolatiniam apsigyveni
mui. Ar patariate dabar vykti 
į Kanadą arba dar laukti kelių 
mėnesių ?

tinę jį galės priversti tarnau
ti tos šalies armijoj ?

S. B., Albany, N.
Atsakymas.—Kuomet Siw.

Valstijų Buto Svetimų Reik$ 
lų Komitetas svarstė klausimą 
paaiškėjo, kad suvirs 4,000 
Amerikos piliečių kas met pri
versti tarnauti svetimų šalių 
armijose — ypatingai Italijoj 
ir Graikijoj. Gal tos skaitlinės 
per augs tos, bet vistiek Ame
rikos piliečiai, kurie vyksta 
Europon aplankyti tėvo gimti
nę, turi apsipažinti su tų šalių 
militariškais reikalavimais. Se
kretorius Kellogg savo laiške 

' Buto Svetimų Reikalų Komite
tui pareiškė, kad kasdien Val
stybės Departamento atyda 
kreipiama į atsitikimus vaikų, 
kurie yra Amerikos piliečiai 
gimimu, bet kurių tėvai yra 
svetimtaučiai, kurie priversti
nai tarnauja tėvo gimtinės ša
lies armijoj. Sekretorius Kel
logg sako, kad daugiausia tų 
atsitikimų įvyksta Italijoj, nors 
Lenkija, Graikija, Čekoslovaki
ja, Portugalija, Francija, Tur
kija ir Jugoslavija seka tą pa
vyzdį. 70tas Kongresas prašė 
prezidento vesti sutartis su vi
somis šalimis, “su kurioms tik 
neturime sutarčių” aprūpinant, 
kad asmenys gimę Suv. Valsti
jose, bet kurių tėvai vis 
svetimtaučiai
Ii piliečiai, negali būti imami 
tų šalių militariškon tarnystėm 
jeigu tie asmenys išbus tose 
šalyse tik dvejus metus. Su
tartis su Čekoslovakija tuo rei-

'(Pacific arui Atlantic Photo]

Didkunigaikštis Michail, bu
vusio caro pusbrolis, mirė Lon
done balandžio 26 d.

kaip reikia išgauti certifikatus, 
kurie parodytų, kad pajamų 
taksai užmokėti?

D. K., Amsterdam, N. Y.

šventę, žmones nešioja raudo
ną kvietkelę, jeigu motina gy
va, 'ir baltą, jeigu motina mi
rus. (FLIS.)

Centralės ir Pietų Amerikos 
pinigai.

Klausimas.—Ketinu vykti į 
Pietų Ameriką, prašau Tamstų 
pranešli kokius pinigus .tonais 
vartoja ?

K. L„ Kansas City, Kan.

Atsakymas.—Argentina, Co- 
lombia, Ecuador, Paraguay ir 
l’ruguay vartoja “peso”, Suv. 
Valstijų pinigais peso vertas 
apie vieną dolerį; Venezuela 
vartoja “bolivars”, verti apie 
19 centų Amerikos pinigais; 
Brazil vartoja “milreis” apie 

yra 54 centai Amerikos pinigais; 
arba" naturalizuo-! Panama “Balboa 

leris), Peru vartoja 
apie $4.86; Meksikos 
vertas apie 51 centą 
“peso” apie 12 centų.

Išvažiuojantieji ir pajamų 
taksai.

Klausimas.—Prašau pranešti,

(yienas do-
“Libra”
“peso”

ir Chili'

P-ia S. F., Flint, Mich.
Atsakymas.—Atidėk kelionę 

tik tada, jeigu Imigracijos Biu
ras Washingtone pailgins ilges
niam laikui tavo vizą. Jeigu 
Tamsta susinėsi su \Vashing- 
tonu ir prašysi, kad jie pail
gintų vizos laiką tikime, kad

Kaip imigranto užstatytas 
bonas sugrąžinamas.

Klausimas.—Buvau įleistas į

rėjau užsistatyti Boną iš $500, 
kuriuos aš pats ir užmokėjau.: 
Kadangi turiu išvažiuoti iš šios| 
šalies, malonėkite pasakyti kaip' 
aš galiu atgauti savo pinigus 
prieš išvažiuojant?

F. K., Ne\v York, N. Y.

Nerviškumas pra 
nyksta -- greitai, 

maloniai

kad tie taksai

Atsakymas.— Išvykstantieji 
ateiviai turi parodyti taksų už
mokėjimo certifikatą. Tokiu 
budu ateivis, kuris ketina iš
važiuoti iš šios šalies turi nu
eiti pas savo distriklo pajamų 
taksų kolektorių arba agentą 
ir jam darodyti, kad jo tak
sai yra užmokėti. Kuomet žmo
gus užmokės pajamų taksus 
arba parodys,
yra užmokėti, tad pajamų tak
sų kolektorius arba taksų agen
tas išduos certifikatą — form 
1040. Ir tą certifikatą ateivis 
turės parodyti taksų kolekto
riui , uoste prieš išvažiuojant. 
Taksų kolektorius randasi prie 
kiekvieno laivo, jeigu ateivis 
visus taksus nėi*a užmokėjęs, 
tai tam kolektoriui arba agen
tui galės užmokėti neužmokė
tą dalį arba visus taksus. Bet pa~l 
turtina kreiptis prie savo dis- 
trikto kolektoriaus 
reikalą aprūpinti 
žinosiant iš savo 
negaišins laiko.

ir tą 
prieš 
miesto.

visą 
iš va

tas

Motinos Diena.
Klausimas.—Ar man galite 

pasakyti, kada Amerikoje Mo
tinos Diena buvo pirmiausia 
įsteigta?

L. K., New York, N. Y.
Atsakymas.—Motinos Diena 

apvaikščiota antrą sekmadienį 
gegužės mėnesy. Kongreso į- 
steigta 1914 metais, šiandien 
visos mokyklos užlaiko šitą

Kai 
rėmuo, gasai, ar nevirškinir. ■ 
tai paprastai tai būna / ■ • 
kad viduriuose yra per 
rūgščių. Geriausias budus — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesni kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš' rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename 
tikrojo, 
tas gali

“Milk

jus pradeda kankin

pakelyje. Reikalaukit 
Ne tiek geras produk- 
neatlikti to paties.
of Magnesia” buvo J.

V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

K’ GOS
ai gerų knygų yra sukrauta 

: tjienų” knygyne dėl jūsų ant
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

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

jos gyvenimas* ir vargai po Jėzuitų letena. Nč vienas negali * 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauna mer
gelę patekusią Į klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vienų iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusk, 
kaina .................................................................................. .75

be pavelijimo pavojinga, nes! 
galės tave išdeportuoti. Byla, j 
kuri tapo įstatymu kovo 4 d.' 
1929 m., aiškiai praneša, kad! 
visi ateiviai; nepaisant depor-Į 
tavimo priežasties, negalės at 
gal gryžti į Suv. Valstijas, kuo 
met jau sykį išdeportuoti. Jei 

bandytų atvykti į šią ša 
peržiūrėjimo uosto, (ki 

gižiais, 
uimti,

Įėjimu dviem 
rėš užmokėti

š pat išva- 
kelioms die-l 

pranešk imigracijos vii-i

Naujienų
Atsakymas.—P 

žiavimą, sakykim 
noms, 
šininkams asmeniškai arba lai
šku, kad ketini išvažiuoti iš 
Suv. Valstijų, paduodant jiems 

j išvažiavimo dieną, vardą laivo 
ant kurio ketini išvažiuoti ir 

j laivo kompanijos vardą, taipgi 
I savo adresą svetimoj šaly, kur 
apsistosi. Bonai yra sugrąžina-1 

imi. kuomet ateivio išvažiavimas' 
i yra užtvirtintas ir pinigai su-;

.. .. . _ grąžinami, kuomet jis jau ai)-iarba nubausti abiem bausmėm. ?.V.leidžia šią 
Svetimtaučių Amerikoje girnų- reikalinga 
siu vaikų militariška tarnystei--------------

užs,eny< I kūdikis neina svaru- 
Klausimas.— 

tautis 
tų senumo, gimė

pirmas
gu jie

tais z nelegališkai) kuo 
bus nubausti k a 

metam arba tu 
bausmės $1,000,1

šalį, todėl būtinai 
paduoti A'dresą.

Piknikas

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

ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ................................75
32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 

Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramone, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musu dienu darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina ...........................$1.00

40. Žemaites Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaites Raštų ? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnele, kuri doge Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčių, šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų -adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ...................................... .............................................Z....... 75
34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi

ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knyga parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “Štokerdai”. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina ..........................................  $1.50
46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimų, mirtį ir prisikėlimų iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ........................ 25

No.

No.

No.

esu sveti m- 
bet mano sūnūs, 18 me

čioje šalyje, 
nori važiuoti Europon šią

galite pasakyti, ar

MON? DABOK JO
VIRŠKINIMĄ įvyks

Kūdikiai negali eiti svaru- 
inon, jei rūgstančios atmatosvasarą.

kuomet jis nuvyks į mano gim- užkemša žarneles, padarydamosI 
Igasų, kas gimdo dieglius, kon- 
I stipacija ir nesmagumus. Tik: *■
I pabandyk daktarų patariamą 
' būdą, jį žino ir milionai motinų' 
I ir pamatysite kaip jūsų kudi-1 
i kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa-l 
darys neramų, karščiojantį ku-| 
diki ar vaika kuosmagiausi. Ke-I 
lios dozos ir jis gerai virškins,) 
ir eis normaliai svarumon. Kad

1 gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Atneša gerą algą.
Išmokite dezaininti ir pasi- 
siūti gražiausius drabužius ak
dėl savęs ar dėl uždarbio.gM 
Musu asmeninis mokinimasV/^^B 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami.
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

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

AR JUMS REIKIA PINIGU?
1-2 ir 3MORGIČIAMS

Eightecnth Bond & Morlgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt KdL 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Sekmadieny, Birželio 9 d
Cernausko Darže

X

nos
Kaip ir paprastai, “Naujie 

lerengia siurprizą.
mykite pranešimus, kur bus 
plačiau paaiškinta apie Pik-
niko programą

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

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

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

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

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir/poezijos daly
kėlių prozoje, čia apart kilų* eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ........................... 35
70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinelių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip paisai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip' paukščių čiulbėjimas ir girios šiame- • 
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta.
105 pusi. Kaina ........................................................................... 50
71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ........................... 20
73. Rėplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina .......................................20

No.

No.

No.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted S t

CHICAGO, ILLINOIS



6 NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių•O

geg. 17, 1929

Mk D»n
Jos. F. Budrike Krautuvėje

Prasidės Gegužio 17 ir te
sis iki Gegužio 27, 1929

5

Bet tos bažnyčios įkūrėjaiĮ kučius ir pasekmės pasirodė 
kuopuikiausios. Cicero irgi nu
tarė neapleisti ir Lietuvos Ka
reivių Dr-ja suorganizavo vaiku
čių draugijėlę “Aušrelė”. Kad 
tas darbas yra svarbus ir duoda 
geras pasekmes, mes visi ga
lėjome Įsitikinti pereitą sekma
dienį pirmame “Aušrelės” 
kare. “Aušrelės

komitetu

m o. Visiem atstovam yra pa- j 
siųstos atvirutes, bet poros kuo- visgi deda didelių pastangų ją 
pu alsloai negaus, nes jų man- išgelbėti ir vėl pastatyti ant 
datai nėsą išpildyti ikaip reikia*, tvirtų kojų. Tuo tikslu lietuvių 

To\vn (jf Lake SLA. kuopos tautiškos bažnyčios rėmėjai su- 
veikčjai deda, pastangas, kad vi-: šita re su dabartiniu
akas kuoreikšmingiausiai sek- šaukia viešą susirinkimą ga
ilisi. Musų suvažiavimai būna gūžės 18 d., 8 v .v., bažnytinėj 

va-; s.wi ir smagus, nes nėra to ele-; svetainėj 3501 S. Union Avė.,
tikslas bus!rnen*()» kuris drumstų ir ardytų ]<ur tarsis kaip tą bažnyčią bu-

globoti ir auklėti vaikučius lie- £eril ūpą. lodei konto-1 tų galima išgelbėti ir ją sustip-
tuviškoje dvasioje. Darbuojasi , l cllc*ios -vra skaitlingos atslo- 
prie jos ir ją veda pasižymėję va’s» lį,r*rriu> nebūna lūšį’- 
darbuotojai J. Kuzmickas iii primenu išiįn-i
muzikas P. Sarpalius. Jųjų dėka K,*oms atstovams, kad visi al- 

i ir turėjom šį puikų Įkurtuvių vvktumėt Luku.
rojęs raštinę (ten ir gyvęnę.-,), vakarą, arba kaip Lietuvos kon-Į 
prie 4405 S. rairiield Avė. _ sulas p. Kalvaitis pavadino! 

Manoma, kad saužudystc.-> “Aušrelės” krikštynos.
priežastis buvo finansiniai keb-, Lietuvos Kareivių dr-ja, kai-: 
lumai. . po globėjai, pasirodė pilnoj uni-j

Vakar, kaip o.30 vai. po piet fornloj jr užėmė pirmas vietas, 
turėjo Įvykti koronerio tyrinę- j<a(ja pranešta, kad atvažiavo1 
jimas p. p. Eudeikių laidojimo [jetUvos konsulas, visi išmarša-jsirado 
įstaigoj 4605 S. Hermitage Avė.'vo jį pasitikti 

kiavę atlydėjo iki konsului pa-; pu ir galva kokio 
skirtos vietos. 

Dabar mes 
sveikindami

Nusižudė real estą 
tininkas Frank 

Stasulis
n u sis o-Vakar savo namuose

■* Brighton Park lietuviu real
statininkas Krank Stasulis, tu-;

Koronerio tyrinėjimuose visas 
Įvykis plačiau paaiškės ir rytoj

tai žinių.

Visiem ne piliečiam
Turbut visi dienraščio skai

tytojai žino, kad liepos L d. įeis 
galion nauji natūralizacijos Į- 
statymai, kurie reikalauja dau
giau formalumų ir pabrangina: 
pilietinių popierų išsiėmimą.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
dar nėra išsiėmę savo pirmų ari 
antrų pilietybės popierų ir kadi 
davus jiems progos pasinaudoti 
dabartiniai įstatymais, !
Court klerkas M. S. Szymczak 
prašo paskelbti, kad ateinanti 
šeštadieni, gegužės 18 d., natū
ralizacijos departamentas jo 
raštinėje bus atidarytas iki 3 
vai. po piet.

Tai bus puiki 
kurie negali išlikti 
eiti šį šeštadienį 
Szymczak raštine.

K. J. Semaška, apskr. sek r

Melrose Park
Pas mus, Melrose 

kolektorius, 
ir paskui išsiri- prisistato kokiuo lai

Parke, at
kurks buk

tautos bažnyčios, o 
ir 

žmonių dolerius.
Gerai

lai lietuviu r t 
kai kur ir 
kolektuoja

Ir automobilį apdaužė ir 
dar sumušė

P-as Dunkevičius, turys bu- I I
įčernę ir grosernę adresu 1125
W. 31 St., turėjo pasistatęs prie 
savo bučernės automobilių. An
tradienio vakare, apie 8 vai. j 
stovėjusį automobilių Įvažiavo 
taksi kabas, kuris gerokai au’o- 
mobilių aplankstė. Kuomet bun- 
kevičius išėjo pabarti neatsargų 
šoferį, kad jis Įvažiavo ne. iri 
prie ša’ygatvio stovėjus; aulo-

1 mobilių, tai taksikabo šoferis
• * • V 1 •

vieton atsiprašyti, dar miolė 
DunkeviČiU mušti ir ypač skau
džiai sužalojo ranką. Prieš to-

:ki šoferi Dunkevičius isvnbi va
idinta.—-R.

Cicero lietuviai, kitaip prisistaląs, 
užgimusią “Aušre-! 
:im ją remti viso-' 

mis savo išgalėmis, kaip kad ją' 
parėmė vietos biznieriai. Garbė1 
jiems. Nauda gi iš draugijėlės 
yra aiškiai matoma.

Ant rytojaus po šio vakaro iri 
mano Vincelis mamą visuomet! 
kalbino lietuviškai, vieton kad 
kalbinti angliškai. O kas bus,! 
kai jis pamatys daugiau tokių i nizuotoji lietuvių tautiška baž-i 
parengimų? i nyčia dabar yra ant mirties pa-|

Italo ir yra veik visai .marinama-,
■Eina gandai, kad biblistai jau ESTATE
dirbdina grabą ir rengiasi tą Ma|onus ir teisingas patarnavimas 
bažnyčia visai palaidoti. 2608 W. 47th St.

Tai bus didžiausi paroda ir išpardavimas naujausių radio. Kiekvienas atsi- 
. lankęs į šią parodą gaus Radiolog arba Termometrą

Žinąs,

Bridgeportas
Tautiška bažnyčia ant mirties

DYKAI
Kiekvienam užinteresuotam radio, bus proga pamatyt visus modelius geriau
sių išdirbysčių: Atwater Kent, Spartan Majestic, Bosh, Philco, R. C. A. Ra
diolas, Brunswick, Colster, Colonial, EarI, Freshman, 

Zenith ir kitus.
Steinite, Sonora,

P. Narbutas.

Superior g. £ Ą (j-Įo Apskri- 
n it CK r» O I ” f

čio Suvažiavimas
Bus septintadieny, gegužės 

d.. 4523 Sc. Wood St.

opų išrinkti delegatai-tės,1 
prisirengę prie šuvažiavi-i

proga tiems, 
iš darbo, at 
po piet i p.
437 kamba

ry pavieto name (County Bulid- 
ing 
gatvių, 
popieras arba gauti visas
kiamas žinias apie jų antras 
pieras-

kerte Washington ir Clark 
ir išsiimti savo pirmas 

rei- 
po-

Biblijos Studentų 
prakalbos

Cicero, III

Gegužės 12 d., Liuosybės 
tainčje, buvo Įkurtuvės 
vakaras mažų vaikučių draugi-

Temoje: Ar yra galima gauti 
amžinas gyvenimas ant žemes?) 
Penktadieny, Gegužės 17, 1929, 
Tautiškos bažnyčios svetainėje,; 
prie 35 ir Union Avė., Chicago, 
III. Pradžia nuo 7:45 val.,vaka-| 
re.

sve-
pirmas Kalbės S. J. Beneckas

Vakaras buvo su labai puikiu 
programų, prie kurio išpildymo 
prisidėjo ir North Sidės jauni-' 
mo dr-jėlė “Bijūnėlis”, kuri su
vaidino komediją “Kuprotas Ože
lis”. Taigi ir p-lė Sarpaliutė 
paskambino pianu porą kurinių,} 
už ką publika atsilygino gausiu 
delnų plojimu. O kiek dar buvo1 
deklamacijų, kiek gražių daine
lių! O čia jos buvo dar gražes
nės, nes jas pildė čia augęs jau
nimas, kuris vienok jiems kad 
ir sunkius lietuviškus žodžius 
labai gražiai ir aiškiai tarė ir 
viską išpildė kuopuikiausia. 
laip kad ir mamytės, sėdėdamos 
publikoje grožėjosi: O koks tas! 
berniukas gražus, o kaip daili 
mergaitė, o kaip gražus balselis 
—tiesiog negali atsigerėti.

Taip, brangios motinos ir tė
veliai, tai jūsų pražydęs jauni
mas ir vaikučiai. Visi buvom L, 
nusiminę, o ir lietuvių spauda ~ 
buvo susirupinusi, kad musų! f 
jaunimas sparčiai ištautėja. Bet 
štai kitose kolonijose kiek laiko 
atgal pradėta organizuoti vai-!

Kas tik Įdomaujate tais daly
kais, malonėkite ateiti šį vaka- •

Rengia ir kviečia T. 1

vos.

HAS MADE GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Vysk. S. Mickevičiaus suorga-i

Kelione

IETKIEVVICZ &(S

1929
10:35 vai. vak.

7:35 vai. ryto 
mainytis.

vagonai ir

Sekami vaikščioja iki birželio 2 d.,
Išeina iš Dearborn stoties 11:00 vai. ryto 
Ateina Ne\v Yorkan

(W. 23rd St. Station) 4:10 vai. vak.
Tiesioginis susisiekimas — niekur nereikia
Visi geležiniai Pullman miegamieji, paprastieji 
valgomieji vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu. 
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas

H. T. RARL0W, G. P. A.
Room 1330, 608 So. Dearborn St

Tel. Harrison 4160

Tik biski įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais

i

Phone Boulevard 4705

«-**•*•■

iolas, 7 tūbų, 5119

Jos. F. BudriL

Majestic, modelis 71, už......
Philco, 7 tūbų, su viskuo už 

Fada, 7 tūbų, su viskuo už .. 
Frashman, 7 tūbų už .........

Bosh, su gražių kabinę- T Lį 
tu, su viskuo, dynamic

Ir

Keliaukite Ene Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko
SHIP^W

HRVlCt

$30.70
Iš Chicagos Kasdie

R. C. A. Radiola 33, su dynamic 
speakeriu ir gražus kabinetas, 
su tūbomis..............C1 EO

Atwater Kent, dynamic spea- 
keris, su viskuo 5135

nebus rinklia

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

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

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................. 98c
žolei plaunama 
trim peiliais 14 
Plaunant galandas. 
už ..........................

mašina 
colių.

Tik
5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. KOCKWELL STREET 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
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 pergulejimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

Kiekvienas Lietuvis
važiuojantis vasarą j Tėvynę, aplanko vieninteli Lietuvoje 
juros kurortą PALANGĄ, kur nusiperka dovanoms gintaro 
išdirbinius. Atsiminkite, kad esanti Palangoje jau virš 50 
metų firma

S. GUTMANAS
Vytauto Gatvė 15

dirbtuvei išdirbįnius tiktai iš TIKRO GINTARO 
juos urmo kainomis. Tą Tamstai' patvirtins - pa
buvę Palangoje. \

kad ne pakliūti i firmą, parduo-

gamina savo
ir parduoda 
žystami, jau

Užsirašykite antrašą
dančią gintaro imitaciją.

Musu pavyzdžius galima apžiūrėti Lietuvos Generalinia
me Konsulate, NEW YORK, 15 Park Rovv.

Gum Dipped Tires
Jeigu norit žinoti ar yra skirtu
mo tarpe tajerių, tai atsiminkit, 
kad didžiausios lenktynės automo
bilių laimėtos visados buvo varto
jami Firestoųe Gum Dipped Taje- 
rai.

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

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

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

5110
574 
569 
559

Urban Tire Sales & Service
4071 Archer Avenue Phone Virginia 0915

3417-21 So. Halsted Street

IMPERFECT IN ORIGINAL 1
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ŽINIOS
“Karalienės Šebos 

antelopės”
Field gamtos muzejuje nese

nai tapo išstatyta grupė penkių 
kalnų nyala, kitaip žinomų kai
po “karalienės Šebos antelo
pės.” Tą grupę atvežė muze- 
jaus pasiųstoji ekspedicija į 
Abysinijų, Afrikoj.

Nyala yra viena iš didžiau
sių, gražiausių ir rečiausių Af
rikos anlelopų. Muzejans gru
pė susideda iš didelio vyriš
kio, jaunesnio vyriškio, dvejų 
moteriškių ir jauno vyriškio. 
Jie išstatyti tokiose aplinkybė
se, kokiose jie gyvena.

Nyala yra randama tik pieti
nės Abysinijos kalnuose ir gy
vena daug aukščiau kalnuose, 
negu kitos Afrikos antelopės. 
Jas galima rasti net pė
dų aukštumoj. Nyala nebuvo 
žinoma baltisesjems žmonėms 
iki 1910 m., iki ją surado Ang
lų medžiotojas lwr Bu x ton. 
Ją ląbai sunku sugauti ir da
bar ją galima matyti tik dve
juose muzejuose Jungtinėse Val
stybėse ir tik keliuose Europoj.

8- žmonės, niekurie gana sun
kiai. Pasirodė, kad jie užsi
nuodijo aršeniku. Betgi visi 
jie pasveiks. Visi jie užsinuo
dijo pavalgę kėkso. Keturi 
žmonės, Ikurie kėkso nevalgė, vi
sai nesusirgo. Išegzaminavus 
miltus, iš kurių keksas buvo iš
keptas, miltuose rasta nuodų. 
Sveikatos departamentas nuse
kė ir kur tie miltai buvo pirk
ti.

.Pasirodė,.' 'kad .sanlkro vi min
kąs, kad atsikratyti nuo žiur
kių, buvo padėjęs joms aršeni
ko. Aršenikas buvo netoli mil
tų. Žiurkės pragraužė miltų pa
keli ir čia pat besisukinedamos 
kojomis prinešė aršeniko ir i 
miltus.

Ką nugirdo Pasau
lio Vergas

Elziutė ir Zonelis

(Vaizdelis iš dabartinio gyve
nimo Chicagoje).

Projektuoja statyti til
tus virš geležinkelių

Grobikai nušovė 
detektivą

Ištruko iš jiems užtaisytų kilpų

Pora savaičių atgal Į buvusio 
bullegerio Philip Blumenthal 
namus 5322 W. Adams St., at
ėjo šeši žmonės, kurie prisista
tė esą valdžios agentai su va
ranti! j j areštuot i už butlegeria- 
vimą. Jis išvyko su jais į poli
cijos stotį, bet vieton to jie nu
vežė jį i kokią lai daržinę, už
rišo akis ir pareikalavo išpirki
mo. Per tūlą abejoms pusėms 
pažystamą Finkelstein, M oran 
saikus narį, patvertojo brolis 
Moses L. Blumenthal, 1316 N. 
Dearborn St., liko sumokėta 
•515,000 ir Philip liko paliuosuo- 
tas su įspėjimu, kad jis veikiai 
turi sumokėti dar $35,000.

I žvakar jam pranešta, kad jis 
turi tą pati vakarą sumokėti 
$10,000, o likusius jis sumokė
siąs kiek vėliau. Pranešta apie 
tai policijai ii- vienas detekti- 
vu Martin 'nusitarė užtaisyti 
tiems grobikams kilpas ir juos 
sugauti. Jis pasirėdė Moses L. 
Blumenthal drabužiais, užsidė
jo panašius akinius, įsirišo ran
ką, nes Moses turi pažeistą ran
ką, ir laukė pranešimo kur rei
kia vykti pinigus atnešti. Vė
lai vakare grobikai pašaukė 
Moses ir pranešė jam, kad jis 
turi pasiimti Checker taks.i ir 
atvykti aptiekon prie Laram ie 
ir Vau Buren galvių, kur jis 
gaus tolimesnių žinių. Tetek- 
livas nuvyko paskirto!) vieton. 
Neužilgo jį pašaukta telefonu 
ir jis išėjo pėsčias į šiaurę La
ram ie gatve. Paėjus pusę blo
ko prie jo privažiavo automo
bilius su grobikais. Bet jie tur
būt pažino detektivą Martin, 
kad iš automobilio tuojau pasi
pilė šūviai ir Martin mirtinai 
sužeistas. Martin dar paleido 
kelis šūvius į automobilius, bet 
ar ką sužeidė, niekas nežino. 
Grobikai tada pabėgo. Repor
teriai, kurie buvo ant vielos, 
bandė vytis, bet grobikų auto
mobilius greitai pranyko tarp 
kilų automobiliu. ivužeistasis 
gi deteklivas Martin liko nu
vežtas ligoninėn, kur neužilgo 
ir pasimirė- Jis buvo 30 me
tų amžiaus, tėvas dvejų vaikų. 
Gyveno prie 5058 Kedvale Avė.

Policijai yra įsakyta suimti 
ki lis žinomus piktadarius. Bro
lių Blumenthal'namai dabar y- 
ra saugojami policijos, o ir jie j 
palys rengiasi bėgti iš Chica-| 
gos.

Aršenikas miltuose už-i 
nuodijo 8 žmonės

Franlk J. Kuehlman namuose 
2139 Farragut Avė., buvo poki- 
lis, kuriamo dalyvavo 12 žino 
nių. Po pokilio veikiai susirgo t

Valstijos, geležinkelių ir vieš
kelių inžinieriai priruošė; pro
jektą pagreitinti automobilių 

judėjimą į vakarus nuo Ghica- 
gos. Dabar ten judėjimą la
bai apsunkina, geležinkeliai, prie 
kurių automobilistams tenka il
gokai palaukti, iki praleidžia 
traukinius. Tapo sutarta virš 
vienų geležinkelių tiesti dide
lius cementinius tiltus, o po ki
tais geleži nikeliais kasti apačia 
tunelius. Tai manoma padaryti 
iki 1930 m. Kai tai bus pada
ryta, lai automobilistams nebe
reikės praleidinėti traukinius, 
bet galės važiuoti virsimi, ar 
apačia geležinkelių.

Tas darbas kainuos daugelį 
milionų dolerių. 'Pusę tų kaštų 
padengs valstija, o kitą pusę ap
siėmė padengti geležinkeliai.

SVARBUS BIZNIO VADAS 
KREIPIASI Į PUBLIKOS 

„ PASITIKĖJIMĄ!

American Tobacco Kompanijos 
Prezidentas išleido pasirašyta pa
reiškimą. Sako: “JOKIA PIKTU PA
KUŽDU KAMPANIJA NEGALI AT
SILAIKYTI PRIEŠ ŠVIESOS TIE
SĄ.”

Tiesa yra Ralinga ir turi paimti 
viršų. Kad Raut pasitikėjimą tu, ku
rie ieško tiesos, jokia jėga nėra drū
tesnė. kaip asmeniškai pasirašytas 
pareiškimas.

Pirma karta istorijoj American 
Tobacco Kompanijos, gamininančios 
Lucky Strike Cigaretus, dabar išei
na pirmyn Prezidentas su skardžiu 
pareiškimu, po kuriuo padėta jo loc- 
nas parašas. Tatai įveda nauja ele
mentą nuoširdumo ir asmeniškos at
sakomybės j Amerikos bizni, kas ir 
suteikia įtikinimo kiekvienam, kuris 
tatai skaito. Tas yra ir įspūdinga 
ir nepaprasta. Visi, kurie žino Pre
zidentą American Tobacco Kompa
nijos, George W. Hill’ą, tuojaus ma
tys, kad jis atydžiai apsvarstė sa
vo žodžius ir turi mintyje kaip tik 
ta, ka sako.

Naujoje eilėje paskelbimu, kurie 
ka tik tapo išleisti dienraščiams ir 
kitakalbiu spaudai visose Jungtinė
se Valstijose, George W. Hill, Pre
zidentas American Tobacco Kompa
nijos, sako:

“Jokia piktu pakuždu kampani
ja negali atsilaikyti prieš šviesos 
tiesa; Lucky Strikes yra paga
minti iš puikiu-puikiausiu tabaku 
—tabako derliaus Smetonos. Vien 
tiktai Lucky Strikes tėra apke
pinami, kadangi apkepinimas yra 
slaptas procesas. 20,679 daktarai 
aiškiai sako, kad apkepinimas pa
šalina nešvarumus. O paskui vėl, 
jis prisideda' prie kvapumo ir su
turi nuo gerklės susierzinimo.
Todėl, nebijodami prieštaravimo, 

mes galime teisingai pasakyti:—
‘Jokie cigaretai, nežiūrint sa

vo kainos, nėra tiek geri, kaip 
kad Luckies, ar jie butų gami
nami American Tobacco Kom
panijos ar bile kurios kitos kom
panijos.’ ”
(Pasirašo) George W. Hill

Prezidentas, The American 
Tobacco Company.

Antrame ir sekančiuose paskelbi
muose Prezidentas Hill nurodo, kad 
prieštaraujanti argumentai nepajėgė 
suturėti sparčiai augantį publikos 
palinkima prisiimt' Lucky Striko, 
kaipo savo mylimiausius cigaretus, 
o apkepinimas iškelia Lucky Strike 
iki tokio gerumo laipsnio, prie ku
rio nei prisiartint negali jokie'' kiti 
cigaretai.

“Milionų žmonių pasirinkimas 
Luckies įrodo iu pirmenvbę, ir yra 
teisingas atsakymas į saumyliškus 
pagyrus.” *

Yra įdomu ir reikšminga , matyt, 
kaip ta nauja atsakomybe prisiima 
ant savos didieji Amerikos industri
jos vadai savo reikaluose su pub
lika.

Itehing Skin
Ouicfcly Relieved
Don't sufler vvith Dandrulf, Pimpio*, 
Blcmiehes and other annoying akin irri- 
tatjona. žemo antisepde liųuid is thc sale 
Sare way to relief. Itching often disippcarą 
©verai ght. Splendtd for Sunburn and Poiaoa 
Ky- Ali druggiats J5c, 60c, $1.00.

žento
FOR SKIN JHRITATIONS

Kaip kiekvienas žinome, ve
dusių gyvenime nuolatos būna 
karų. Pirmiau būdavo — pa
kariauja, pakariauja, bet vėl 
susitaiko ir gyvena. Dabar gi 
yra visai kitaip. Jei kilo karas, 
lai tuojau ir einama “divorso.”

Taip lygiai pasielgė ir visuo
met ištikima vėliausiai madai 
gražuolė Elziutė nuo Tiltporto. 
Tečiaus ji gavusi divorsą neieš
kojo sau kilo vyro, bet sau už 
duonpelnj pasilaikė savo bur- 
dingierių Žirnelį. Elziutė turė
jo kiek ir šeimynos, bet Žirne
lis užtikrino, kad jis t u rys dar
bų ir lodei uždirbsiąs gerą pra
gyvenimą visiems, skurdo nie
kam kęsti nereikės ir Elziutės 
ir jos viakučių rytojus esąs už
tikrintas. Elziutė irgi užtikri
no, kad ji ji mylėsianti ir jiedu 
gyvensią kaip Adomas su Ieva 
rojuje.

Zonelis turėjo kiek ir atsar
gos banke, tad su laiku Elziu
tė pasiguodė, kad vaikščioti 
pėstiems nepatogu, vargu ir 
nuobodu, reikia esą aulo. 
Zonelis paklauso, pasiima iš 
banko $1,200, Elziutė prideda 
$300 ir abu susidėję perka nau
ją gražų autą. Taip ji-e gyvena 
ir važinėjasi aulu apie tris me
tus. •

Bet štai Elziutei, o taipjau ir 
Žirneliui, nusibosta gerti Mielu
mą no ežero “valstybinę” ir jie
du ėmė virti naminę, patys ją 
gerti ir taipjau iš to ir biznį 
daryti.

Taip laimingai jiedu sulaukia 
ir šio nelaimingo pavasarėlio. 
Narni neles kaitinama Elziutė 
visai įkaista, užsidega visi jos 
nervai ir šiai vieną gražią die
ną tarp jos ir Zomlio užsilieps
nojo didelis karas. Karui pra-

tižią davė autas. Mat Elziutė 
sumanė ką tai vežti į vakarus, 
o Žirnelis pabijojo, kad jo Elziu
tė nepakliūtų nelabiesiems “dė
dėms” į belaisvę.

—Bet ar aš pirmą kartą ve
žu? Ir dar niekad nepakliuvau. 
Imsiu mat dabar ir pakliūsiu. 
Ar aš maža mergaitė? — pik
tai šaukia Elziutė. »

—Bet žinai, dabar labai ne
ramus čėsai. Geriau pabūk na
mie ir nevežk, — maldauja Zo- 
nęlis.

Žodis po žodžio ir užsilieps
nojo ikaras. Elziutė paslevria 
didelį geležinį pagalį, kuriuo ji 
maišydama “putrą“ ir taiko Zo- 
neliui į galvą. Zonelis nepano
rėjęs, kad ir iš jo galvos imtų 
tekėti putra, kuoskubiausia nė
rė pro duris ir tik tada alsi- 
gryžo, kai jau buvo toli nuo El- 
zytes namų, pačiame vidurmies- 
lyje. Elziutė gi nebesuras dama 
savo “mylimo” Zonelio galvos, 
nuėjo į garažą ir nors ten savo 
“uparą nuvarė:” pagaliu pir
miausia išbadė autui ;a>bi akis, 
o paskui ir per šonus gerokai 
aptvojo, kur t ilk buvo stiklai.

Karas pasibaigė, nes Zonelis 
pabėgo, o ir autas liko be akių

ir be langų. Teči.au ir taikos 
nėra, nes Zonelis jau nobegryš- 
ta. Jis dagi posmuoja: “Gerai, 
kad dar neženotas gyvenau, tai 
dabar lengva nuo jos atsitrauk
ti.”

Bi&t ir Elziutė neverkia: gir
di, gerai, kad ji be laisnių su 
juo gyvenusi, tai dar busianti 
proga kitą kokį Jurgi pasigau
ti.

O kai patyrusios ir gyveni
mą mačiusios moterys kartais 
jai pasieki, kad gal kito tokio 
ju-rgio-greit nebegalės i ant i gau
ti, tai ji joms smarkiai atšauna:

—Kol sveikata tarnaus/ vyrų 
man nestokiios!

—Pasaulio Vergas.

Lietuviai Gydytojai'

L L. Davidonis, 1. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvrood 51U7 
rALAND0S i

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

part šventadienio Ir ketvirtadienio 
-------o-------

%
------ O-------

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Į v ai rus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

t
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

M irs ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad 
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis irraboriu-.
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
S. Raistai St.. 

Chicago, Iii.
Tel. Victory 1115

IGNACAS PILERIS
Mirė Gegužės 16, 1929 m., 

1 vai. po pietų, sulaukęs 45 
metų amžiaus. Kilo iš Kretin
gos apskr., Gintališkės parap., 
Šlamu kaimo. Amerikoje išgy
veno 19 metu. Paliko didelia
me nuliudimo moterį Monika, 
3 sūnūs r Liudviką. Vladislo
vu ir Pranciškų, 5 dukteris: 
Monika, Stanislava, Aleksan
dra, Filomenu ir Terese, o Lie
tuvoj 3 seseris: Petronėle, Fi
lomeną ir Magdalena ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 4446 So. Tai man Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
gegužio 20 d„ iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo Paneles Švenčiausios 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii* pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Dukterys 
ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius 1. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

KAZIMIERAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužes 16 dieną, 8:30 valan
dą ryto, 1929 m., sulaukęs apie 
41 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Panevėžio apskrity, Ra
mygalos parapijoj. Katinu kai
me.. Paliko dideliame nuliūdi
me Marijoną ir Jurgį Bučinius, 
pusbrolius, dėdes ir gimines 
Amerikoje, o Lietuvoje paliko 
sena motinėlę Marijoną Griga
liūnienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio koplyčioje, 
3307 Auburn Avc.'

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny], gegužės 18 diena, 8 vai. 
ryte, iš koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus. nu
lydėtas 
nes.

Visi 
galiūno 
žįstami

į šv. Kazimiero kapi-

A. A. Kazimiero Gri- 
giminės, draugai ir pa- 
esate nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar-l 
navirna ir atsisveikinimą. 

Nuliude liekame.
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Laidotuvėm rūpinasi Mari
jona Bučunas, 619 W. 3i'th St. 
Telefonas Blvd. 1905.

BUTKUS
UNDERTAK1NG CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai, 

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriuą Ir 

BaUamuotojas
X314 W. 23rd PI.

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tek Canal 6174 
SKYRIUS:

9238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušeres___

Vidikas-Lulevičiehė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St. /

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MRS. A. /ARUSH-KAUSHILLAS 
A K U d E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

i ' . , ’ * l ; į

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

SIUSKIT PER .
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Jo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 <1. ir 6:30 iki 9:30 v.
4G08 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Sceth Halsted Street

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

Telefonas Canal 1)464

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. Nedcl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvay 2880 
___________ i------------------- 1------------------

PRANEŠIMAS 
Mano ligoniams

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

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS

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

naujos Budriko krautuvės)

Rez. 3201 South Wallace Street 
M «L J I- -• - ■ ■■ I • «■ T iruur-r. ■■■•- “ j

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
VaL: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto. 
Rezidencija 6849 S. Maplevrood Avė 

Telefonas Ropublic 7868 
CHICAGO, ILL.

------------ >

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.
dešros ir kopusiai a/. >
primena mamyte .ys T-A

valgiu# LT?/’'M
A. A. NORKUS.
750 West
31st St.

Pastaba: Mano ofisas d&bar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3255 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Vai.: 1 iki 3 po piotn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Bruusreick 0b97 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

1321 So. Halsted Street 
. CHICAGO, ILL.

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

' Ned Slioj pagal nutarti

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852
■ ■ ■■■->>»■     ■ „i—i— ■„ ■■■■■— m ■

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moterišku, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Office Boulevard 7042

DR. Č. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

' 4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

Advokatai_______

i~GUfiF ~
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St^ Kuom 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic ruo 9 iki 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M.. D.
4442 South Weste.rn Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401 t

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSENT 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimu

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

|vairus Gydytojai

“1)R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21, 
metu* kaipo patyrę* gydytojai, cbi 
imrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
sius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai kauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Piazu 3201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S’. La Salio St., Room 2001 
Tol. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P.~ VVAlfCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 ‘
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Miphigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje a 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 8395

JOHNBrBORDEN-
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams Si., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Bezidcncijn 6158 S. Talman
Tel. Prospect 8525^

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phoiie Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street

Te%25c4%258di.au
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Tarp Chicagos
Lietuvių j Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Lietuvių bylos 
teismuose

šiomis dienomis Superior 
Circuit teismuose užvestos 
naujos lietuvių bylos.

Antanas Vilimas prieš John 
A. Jakantas. Conf. Judgt 5982. 
Circuit crt. Bylos nr. B180383.

S< u (h West Lbr Co. prieš 
John A. ir Joseph Jokantas. 
Conf. judgt $8008.50. Circuit 
crt. Bylos n r. B180I81.

ir
GOS

10%> Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
bungalovv, rezidencijos ir ga- 

pastatomi ant jūsų loto. Ne- 
įmokėti. Mokėkite kaip rendų. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

f lutai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato. 
atliekame visoki remodeliavimo darbų 
BLUE BEI,L CONSTRUCTION CO 

3645 Montrose Avenue 
/ K ey stone 1633

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 Va nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiio.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir pabūtomis.

3531 So. Halsted St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

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

4224

seph Jakanta
crt. Rylos n r.

nr. 497587

497386.
Itedamak prieš 

tas. Conf. judgt 
perior crt. Bylos

Josenh Drevinski et ai prieš 
John A. Jokantis etc. Conf. 
judgt $9765.35. Superior crt.

Drevinskas prieš Joh.i 
seph Jokantis. Conf.

judgt. $9792. Superior crt. By
los n r.

Joe
497615.

Varculis etc. prieš John 
Joseph Jakontos Conf. 
$1358.67. Superior crt.

Bvlos n r.
Joseph Vaichulis prieš John 

A. Jakontas. Conf. judgt. $206.- 
37. Superior crt. Bylos nr.! 
197918.

C. B. Shane prieš Alexander 
J. Žukauskas. Creds bil on judgt 
$2090.40. Circuit crt. Bylos nr.! 
B180958.

Charles Shukis prieš Joseph i 
and Sophie Gaudietz, Louis L. j 
Zimmerman at ai. Byla uždaryti 
trust deed sumoje $4500. Su
perior crt. Bylos n r. 497985.

Antonina Armalis prieš Stan
ley Armalis. Divorsas. Superior* 
crt. Bylos n r. 498008.

PRANEŠIMAI
šiaurės Lietuvai šelpti Komitetas,

masinį mitingų su niuzikališku pro
gramų penktadienio vakare, 17 d.l 
gegužės, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vakare; įžanga 25c ypatai.

Komitetas, i

SVARBUS PRANEŠIMAS.—Lie-1 
tuvių ’l’autos Katalikų Bažnyčios pa- 
rapijonams ir pritarėjams.—Gegužio j 
18,d., 8 vai. vakare, 1929 m. įvyks j 
nepaprastas susirinkimas bažnyčios 
svetainėj, 3501 So. Union Avė., Chi
cago, III. Visu pareiga dalyvauti 
perorganizavimo reikaluose, katrie 
liečia visus lietuvius bažnyčios nu
sistatyme.

Kviečia Komitetas.

S. L. A. 6-to Apskričio kuopų at-1 
stovu suvažiavimas įvyks šj sekma- I 
dieni, gegužė *“ 1 x" 
So. Wood St. 
tu 
visi dalyvauti 
būti.

K. J. Semaška, Apsk. Sekr.

19 d., antrašu 45231 
Pradžia 1 vai. po pie- 

Gerb. delegatai-tės, malonėkite1 
suvažiavime ir laiku i

CLASSIFO ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

Bes. Plione Midvvay 2216 
Office Normai 4400

VLADISLOVAS
WAITIEKUS '

6959 So. Halstecl St.
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas

Visokios rūšies medžio 
baigimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Stataū namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau seaua. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

“ŲUAI.ITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.(H) pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMB1NG AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDVVARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
J.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS. 
4309 VVest 63rd Street 

Phone Republic 7869 
-------O

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
' 3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 •
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ Mirl Home T nnnCONSUMERS Stogų Darbas. Grei-; IVllCl- W eSb nOme luOan 

tai taisome stogus visokios rųšies.l . A cannid'Hnn Tnr» 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait-j MbbUCldL1UI1 1I1C. 
Ravimas. Mes atliekame geriausi | 
darbų mieste. Kedzie 5111.

A Rare Bargain

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

MERGINA, abelnam namų 
darbui, padėti prižiūrėti vaiką, 
laundrės darbo nėra; nakvoti 
vietoj; 1432 S. Louis Avė., tel. 
Crovvford 2482.

PARDAVIMUI restoranas
So. Ashland ave„ gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
ni todėl, kad turi kitų; lysas geras 
4Va metų; tel. Ynrds 5954.

GROCERTJOS krautuvė — Royal 
Blue — su trobesiu; 6 kambariu 

I flatas; 2 karams garažas; išdirb- 
i tas biznis; 2450 West 59 St.» tel. 
Hemlock 1245.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo namuose prie pa
dorių žmonių. Praneškite R. B., 1932 
So. Union Avė. Esu namie nuo 4 
iki 8 vai. vakaro.

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

For Kent
FLATAS rendai puikiame apart- 

mentini.am trobesy. Dykai elektri- 
kinis šaldytuvas. Gera vieta dentis-

DEL užėmimo didesnio biznio esu - 
priverstas parduoti 24 kambarių 

, ruming-hauzj, nešanti $225 gryno i 
i pelno mėnesiui; 1 
įmokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų; vieta 1019 Monroe St.

UKfcS tai ukūs. Busiu chiea- DEL apsigyvenimo arba in- 
goj 17, 18, 19 gegužės ir atvešiu. y^stavim u i pirk ant Nortli
keletu gerų bargenu, kokių dar ne- 
buvo girdėti, ir galėsit važiuoti sy- Shore 
km oaniatyti. Gegužes po pietų-• z^\ a a

pamatysi tas ukes—tikrai pirksi GLKN OAKS ACRES
vienų. P. D. ANDREKUS, 3052 W. i - .......................
54th St., 2-ros lubos.

gražiausiame

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

I)0WNERS GROVE 
BARGENAI 

akras žemės, 3 kambarių 
medinis namelis. Elektra,

kaina $2,000; $10001 garažas ir daržinė 
is ant lenrrvu išmo- nesi. Lotas vertas

1
jas
Aukšta vieta. Morgičių $1,000; par 
duosiu tik už $2,300. (

6O!4i pėdų kampinis lotas, blokas) 
nuo Archer avė., ant Merrimac avė.. 
Vanduo ir gasas; pigiai —< tik 
$1250.

Ant
1 -mas 
floras

nau 
gasas.;

S. Morgan St., prie 19th St. 
fl. muro, 2 po 3 kamb., 2-ras 
medinis, 5 kamb., medinis 

3; rendų $48 j mė-[ 
Lotas vertas $2000. 1-mas mor- 

Labai pigiai — tik

i Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
icagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu- 

i sų sąrašo farmų.
I J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

PARDUOSIU arba išmainysiu gro-
to ofisui. Dvi krautuvės kampiniam seI nV *}’ 1hut-er,U‘«. ^a. 0,1
trobesy. Gera vieta naujoj 
kėj. Tinka bile kuriam 
2434 No. Laramie Avė.

Tamsta nepraleisk šitos progos, i 
Pamatyk šitų vietų, nes kas tų vie
lų paims padarys didelius pinigus.

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

Tik i 
niekad nesigailėsi.

Šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi- 

v • 
C1US

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Jtaisai

lineli,
pašauk tamsta ir pamatyk. (

: 4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
1 įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie- 

I šuto medžio valgomojo kambario se- 
I tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
i setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
' setas $15. Victor Fireproof Building, 
j 4809 W. Lake St. Atdara vakarais 

iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI

FLATAS 6 kambarių rendai, 2 
floras, 5147 So. Colin Avė., Archer 
Heights kolonijoj; lietuviams paren- 
duosim labai pigiai; kambariai švie
sus, apšildymas pečiumi. Tel. Vir- 
ginia 1278. Kreipkitės vakarais po 
5 vai. Visi nauji patogumai.

anielin- gerai išdirbtas biznis. Priežastis — 
bizniui; turiu kitą biznj. Tel. Lafayette 0591 

j t
i GROSERNRS similkmenės ir mo
kyklų reikinenės, parsiduoda dėl li
gos, 4412 So. California Avė.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen, gerame stovyje, priežastis — 
važiuoju j Lietuvą. 3855 Wentwortb 
avė.

Furnished Rooms
2 ŠVIESUS kambariai rendai, vy

rams ar merginoms, su valgiu ar be 
valgio, 3053 W. 89th PI., 1 blokas 
nuo Kedzie gatvekario.

KAMBARYS rendai, moderniškas, 
su valgiu ar be valgio, prie bulva
ro ir gatvekarių linijos.

6747 So. Artesian Avė.

Radios

PARSIDUODA grosernė ir buČer-' 
nė su namu arba be namo. Parduo
siu pigiai arba, mainysiu ant pri- 
vališko namo. 6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA puikus ice crean. 
parlor labai pigiai, arba priimsiu 
pusininkų. Vienai yra sunku apsi
dirbti. 10744 So. Michigan Avė.

ant Halsted St. tarp 
St. Nesenas, tvirtas ■ 
moderniškas, karštu j

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa- 
! matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi j pietus. Labai lengvios su
lygo?.

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

——O---------

gičius $2000.
$2,700.

BARGENAS 
32nd ir 33rd 
muro namas,
vandeniu apšildomas, 2 aukštų. Apa
čioj didelis štoras ir 2 kambariai, 
viršuje 7 kamb. flatas. Rendų $200 
j mėnesi. Prekė tik $18000.

BARGENAS. 5 kamb. muro mo
derniškas 2 metu senas bungalovv, Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 

ir puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
1-mų o, kambarių, “octagon” bungalovvs, 

tik karštu vandeniu apšildoma, artistiš-
i ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con-

, struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

. —O-----

NAUDOKIS namų savininkyste.

PAŽINK IT
W. BENECKĄ

Popieruoju, nialevoju ir darbų ga-1 
rantuoju. šaukite dėl sempelių i 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

PARDAVIMUI trijų kambarių be
veik nauji rakandai. Kainavo $445; 
paaukausiu už, $200. (>917 S. Maple- 
\vood avė.

o

Fi n ančiai
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo*gali pa- 
7/W siskolinti nuo $50 ir augs, 

ant savaitinių ar mėnesinių 
' v išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. J.a Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE 
Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell

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

NAMAS VERČIAMAS!
PARDAVIMUI 

naudotu rakandų. 
$10 ir aukščiau; 
$29 ir aukščiau; 
rio setai $15-up; 
siuvamos mašinos; 
boksiai, grindžiu 

i reikia parduoti tuojau, 
i karais, sekmadieniais iki 2 valandos 
po piet. DOUGLAS STORAGE, 

, 4043-45 Roosevelt Rd.

$50,000 nauju ir 
Parlorių setai— 

miegruimių setai 
valgomojo kamba-1 
karpetai, Singerio 

; gaso rangės, ice 
iiampos. Viskas 

Atdara va-

3201 6030 I
Personai

Asmenų Ieško

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

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

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

PAIESKAU sesers Marijonos Nor
kienės; meldžiu atsišaukti arba, kas 
žino, praneškit apie jų. J. Kepalas, 
16 Rivington st., New York, N. Y.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

PARSIDUODA labai pigiai Soda 
Fountain 12 pėdu ilgio, Wall caf.es->, 
Show cases, 2 cash registeriai. Ga
lima pirkti po vienų ar visus sykiu. 
Esu priverstas parduoti i trumpa 
laikų. Norintys daugiau sužinoti, 
šaukite: 10753 Michigan Avė. Tel. 
Commodore 0654.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
1 šapa, 3 kamb. gyventi, rendos $15, 
. lysas ant 5-kių metu. Visos maši,-

PIANAI $25 ir augščiau — gro-i”’ 
jikliai ir upright. uz

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
64(1 E. 61st St. Midvv'ay 9733

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai padams siūti ir vinims kalti 

kitam darbui visada. Parduosiu 
$500.00.

210 W. 57th Street 
Prie Wentworth Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

'PARDAVIMUI “Shoe Repair Shop”. 
Į Parduodu su visoms elektros ma
šinoms. 3239 So. Auburn Avė.

GARSUS PIETINES Illinojaus ' 
Mine run $6.50 už tonų, prislatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nu! 
$7.50. 'Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Exchange—Mainai

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

MAINAI
REIKALINGA 6 kambarių 

lovv mainyti ant 2 flatų 
barius, geroj vietoj.

REIKALINGA 2 flatų 
6 kambarius mainyti 

: Bridgeporto kolonijoj.
| KAMPINI bizniavo lotų 
, avė. mainom ant namo bile kur 

Taipgi turime daug kitokių 
nų.

po

po 
aht

. Automobile^
•28
"Zn
’2O
'20
•o>j>
’29 ----------------------------------------- --
'25 ‘ Dodgre Sedan ...__ _______________ :
‘28 Pontiac Coupe __J.--------------------- l

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Haleted St.. Trlarurle 0330

Hud«on Broughatn—cuetom ouilt 
Cbaudlnr eoach _____ _________
late Uudson coaeh ..........................
SteariiH-Knight-—Brourham. nau

ji tairai ......... .. ................................
Iludaon Brourham, geram stovy 
Essex -------------- ■

$706;
$306:
$205 i
$305 i
$406 i
$560 I
$175
$460

bunga-
4 kam-

5 arba 
namo

Archer

mai
Kreipkitės pas:
STANKO & CO.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

aržuolo užbaigimai 
gatvė ištaisyti 
morgičių $4500.
$6700.

Daug kitokiu
V. MISZEIKA

1739 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

šalygatviai 
ir apmokėti, 
Labai pigiai —

bargenų.

PENKIŲ kambarių mediriė bun- 
$2,000 ŽEMIAU KAINOS galow, furnaso šiluma, moderninis 

2-fl kambarių murai, 3 karam!
muro garažas; I aukštas karštu va.n-i jas jmokciimas su'm'iž'iis mėnesiniais 
dęniu šikiomas. Matykit Jėkmadic- , įik j-f • į nupirks
n|, tarp 1 ir ;> vai. po pietų; klaus- ,. T> • , 4 , * ... . • i i šj namų. Paims lotų kam mokesties
k' ‘ ‘ 153 So. Roekwell Si. »B'000’ M- >’• Caldwe"-

__ ____ <5117 Mihvaukee avė.

6 KAMBARIŲ mūrinis, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 karų gara
žas, ąžuolo trimingai, per savinin
ką $7,750, arba mainvsiu ant loto. 
3958 W. 60th St. Tel. Hemlock 0291.

TIKTAI $350 jmokėt, likusius po 
$50.00 j mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalow vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti

PARDAVIMUI 3 aukštų 
6 flatai, 2 garažai. Rengias 
tėvyne, reikia parduoti i 
kad suspėti ant laivo. 1635 
ferson St., 2nd rear.

į sena 
savaite. 
S. Jef-

PARDAVIMUI 6 kambarių mo
derniškas mūrinis bungalovv, karštu 
vandeniu apšildomas, garadžius. Par
duosiu pigiai. 5648 S. Racine Avė.

ant jusu loto.
JOSEPH JOUKEMA, 

Stewart 6255

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATŲ 
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, ^ktagono 
frontas, platus Jotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St., 
Stevvart 1771-4005

3144 W. Pershing Rd. — Naujas Į PARDAVIMUI 5 kamb. moderni- 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande-nis medinis namas, ant cementinio 
niu šildomas; aukštas beismentas; I pamato, 3 metų senumo, 2 karų mu- 
padės pirkėjui pinigais kiek reikia 1 rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 

Tel. Cahiniet 1082. žemės. Randasi pietvakarinėj miesto
--------------------------------------------- -- daly, arti transportacijas. Kaina 

SAVININKAS priverstas paaukau- *12’000- Ryan’ 9447 S-Ashland Avė, 
ti 5 kamb. mūrinį bungalow; dviem 
karam garažų: 1 blokas nuo Mil-i NEEIKVOKITE
waukee avė., grįsta gatvė, kaina, Pinigai naujiems drabužiams, pra- 
$7,400. Klauskite: 5681 Mihvaukee mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
Avė. Tel. Avenue 6243. 1 rendai yra eikvojami. Mes pali

kom 2 rezidencijas Blue Islande.
j Naujausios mados, karstu vandeniu 
apšildomi, -tile voninė, shower, No. 
1 ųžulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina pigi — 
$9,500 ir $10,750, Nuvežam dykai;

PARDUODA budavotojas, naujų j 
muro dviflatj, karštu vandeniu šil
domų, ųžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei- 

i tai, $12,950, arba pastatys ant jusu 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501. 346-51 — 119-th Place;
849 Gregory.

Šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664

51/2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso anį2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa- 

į tarnavimas.
HELBERG BROS

Roorn 607
192 N. Clark St

Heip VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
išlygos bus iums naudingos;Musu

Kreipkitės
M. J. KIRAS.

R335 So. Hnlsted St

Energiiki ir sumaniji vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 

i rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 

! Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechilkai 

i ir angliškai.
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ką lavinami dyka.4 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda- 

i vinėti.
Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 801
Rush and Ohio Sts.

to

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

j arba $300, imame legali nuošimti. Dsnlrvi’*- rvnticnfa t 10 vmlnvirln
I ucą ipovui iiuamu irzKčkij uv 
Pinigas gaurit* i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampan Hermitage Avė.

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

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Mes paskolinsime jums pinigų nL?tam.s/’ r J | iw.ni>” . Rnv Ifl

$100 iki $2,000
ant mažu mėnesinių IHmokėjlmų.
PETRZIl.EK BROTHERS

I 1647 West 47th Street

BEI KALINGAS vyras darbui .fruk- 
1 tų formoj, Michigane; darbas vi- 

; atsiklauskit “Nau- 
| jienų”.' Box 1089.

REIKALINGAS lietuvis mokinis 
1 aotiekoj, turjs dvejų ar trijų metų 
patyrimo; rekomendacijos reikalau
jama. John Malakauskas. 4847 W. 
l lth Street.

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

MAINYSIU savo kampini lota 
57x175 ant Archer Avė. j bunga- 
lo\v, dviflatj arba automobili. Tel. 
Lafayette 5313 arba Lafayette 9244,

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar . esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI 5 pasažieriu Nash 
1926 Sedan, atrodo kaip naujas, ar
ba mainysiu ant loto ar mažos au- 
ziukės. Atsišaukit 3231 So. Union 
Avė., barbernėn.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI molto ir apynių 
sankrova, daranti gerų bizni. Senai 
įsteigta ištaiga. 6652 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
BARBERNĖ,

du krėslai ir visas 
įtaisymas.

203 W. 57th St.

PARDAVIMUI biznio prapertė su 
namu, grosernė ir bučernė. Sena iš
dirbta vieta, maišyta apielinkė. Sa
vininkas turi kalbėti angliškai. Pa
stebėtina proga. Tel. *Nevada 2050.

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatj arba triflatį ant far- 
mos, tuščio loto, biznio ar kito
kios real -estate savasties; 2031 
West 35th St. Lafayette 0909.

MAINAMS
Chicagos farmeris nori far- 

mos. Turi pakankamai savas
ties namais arba cash, kad pa
dengus skirtumą. Farma turi 
būti ne maža. Vieta Wisconsine, 
Michigane, Indiana arba Illinois. 
Klauskit arba rašykit: Bruno, 
2031 W. 35th St., Chicago, tel. 
Lafayette 0909.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

1,000 vištukų dykai 
ar veislinių kralikų

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS 
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS

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

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

Sheldrake 7805

DIDELIS bargenas Brighton 
Parke. 2 aukštų 4 ir4 kamba-į 
riai; visi pagerinimai; 
$5,000; įmokėti $500; likusius 
kaip rendą; dėl platesnių infor
macijų klauskit: J. N. Zevvert 
Co., 4377 Archer Avė., tel. La
fayette 5313 arba 9244.

BARGENAS t
, Moderniškas 5 kambariu stucco 

kaina bungalovas. Reikia parduoti tuojau;
V V 11*40 pėdų lotas; garažas; šonu kelias 

elektrinis šaldytuvas; 
kas; židinys, knygoms 
tykit tuojau. Už tokių 
išeis; 3221 W. 65 PI.; 
6592; Englewood 4678.

miegoti gon- 
šėpos; pama- 
kaina greitai 
tel. Hemlock

DIDELIS BARGENAS
STORAS ir 4 kambariai užpaka

ly; 6 kambariai antrame aukšte; 
steam heat, didelis beismentas, prie- 
šakis j Archer Avė., moderniškas 
perdėm muro trobėsis, 1 metų 
numo. Parduosiu ar atiduosiu 
mažesne properte. Del daugiau 
formacijų matvkit

J. N. ZEVVERT & CO-, 
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313 arba 9244

se- 
už 
in-

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naujų savo 5 kambarių 

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

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

6 kam.ĮSIVAIZDUOKIT 
įmuro cottage; kaina tik $3,000;, 
j English besmentas ir viškos;
• rendos $576 metams; 4.5 St, ar- 

IŠSIMAINO bizniavas namas, što-'tį Wallace; reikia parduoti tuo- 
ras su 3 flatais, namo kaina $8,500 Į . , 0 o
Mainysiu ant bučernės arba loto. ■ jau. Jos. W. HOUgh & Son, 4213 

IŠSIMAINO 6 kambarių mūrinė Halsted.
i nriMilrivtr ant nnFfarrnbungalow. Mainysiu ant cottage.
Kas pirmas, tas laimės.

Pašaukit
Lafayette 5107.

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

namas. Marųuette parko.PARSIDUODA bizniavus namas,; Marųuette parko.
730 West 18th St., štoras, 4 . kam- LOTAS ant AVestern avė., prie 
bariai su maudynėmis. 2-ras flatas i Maniuette Road, mainams ant pa
ti kambariai ir maudynės; įmokėti Į gerintos ^sayashes 
$2,500, o likusius ant išmokėjimo.

Savininkas
S. M. S.

718 Wcst 18th Street

5 KAMBARIŲ muro bungalow, 
Į furnace Šiluma, arti Marųuette Road 

& \Vestern avė.; kaina $7,000; |mo- 
i kėt $500. * *4IIUi

75 PĖDOS 69 gatvėj prie Western 
a r>n a ttt onr/j • oako w 1 avė.; mainysiu ant bungalow.O™ \TAyiMUI' 2°56 n\ 2058> W-: 10 FLATŲ ir 3 krautuvės ant 

?2n< JvC kampas Hoyne Aye., 4vie- estern avė., mainysiu ant gero tuš- 
jų aukštų mūras. 2 krautuves, 8 fla- ■ Joto *
tai; dali priims mainais. Del pasi- Ų* 
matymo tel. Rogers Park 3048. A. N. MASIULIS, 

6641 So. Western Avė.

PARDAVIMUI dviejų aukštų, 4 
flatų medinis namas, 1444—51 Ct.. 
Cicero, III. Kampinis lotas tuščias; 
bargenas. Tel. Canal 0740 arba, 
Roosevelt 2*590.

TIKRAS bargenas — $13,500. Ver
ta patyrinėti. Moderniškas dviflatis 
6 X' 6 kambarių, karštas vanduo, 
alėjos ir gatvės išgrįstos, 1 blokas 

1 nuo Marauette Parko, į pietus nuo 
I bulvaro. Mainai nenriimami. šau-

PARDAV1MUI niuro bungalovv. kit savininkų: Dearborn. 6748 arba 
6 kambarių, karštu vandeniu apšil-į Fąirfox 7449. Westerq avė., 69th, 
domas. 6537 S. Artesian Avė. taipgi transporlacija bosais,




