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Dideli Darbo partijos lai 
mėjimai Anglijoje

Rinkimuose Į parlamentą konservatoriai 
visur mušami. - Pilni rinkimų rezulta
tai bus tik šiandie žinomi

LONDONAS, geg. 30—Įvy
kę šiandie visuotiniai rinkimai 
i Anglijos parlamentą buvo tik
ras “landslide” Daria) partijos 
naudai.

Pilni tačiau balsavimo rezul
tatai bus žinomi tik rytoj [šian
die], o kai kuriuose atsitiki
muose ir dar vėliau.

Iš 615 visų rinkimo apskričių 
šiandie iki vidurnakčio balsai 
buvo suskaityti tik 200.

Darbo partija pasirodo visur 
laimėtoja. Iš trisdešimt septy
nių kontestuotų rinkimų Dar- 
bo partija laimėjo vienuolika 
naujų vietų, o liberalai vieną. 
Konservatoriai kol kas yra pra
kišę keturiolika vielų.

Iki vidunakčio keturiasdešimt 
keturi išrinkti i naują parla
mentą atstovai pasiskaido ši
taip: 22 darbiečiai, 19 konser-( 
vatorių, 1 liberalas ir 3 airių su dauguma.

I nacionalistai (nekon tešluoti).
Visur balsavimo rezultatai 

rodo tą patį — visur dari lie
čiu laimėjimą.

DaiLo partija paveržė iš kon
servatorių vietas Salforde, Wa- 
kefielde, Stocktone-on-Tees, 
Farinvortlie, Accringtone, Kriš
tole, Readinge, įBoolte ir Ever- 
tone (Liverpool,.

Darbiečiu kandidatai vėl bu
vo išrinkti: Artburas Hender- 
son — Burney; F. Lindley 
Rotherhame; J. Bellamy — 
Ashtcne UnderuLyne; J. Potts|nas užsibaigė:
Bahnsley.

Austen Chain beria in, I 
užsienio reikalų ministeris, vos 
penkių balsų dauguma atsilaikė 
prieš darbiečiu kandidatą P. G. 
VVilley, tuo tarpu kai 1921 m e-1 
tais jis buvo laimėjęs 7,643 bal-,

Wisconsino prohibi 
cijos vykdymo Įsta 
tymas panaikintas

Katastrofa automobi
lių lenktynėse Indianoj

MADISON, Wis„ geg. 30.
Gubernatorius Kchler vakar 
pasirašė Wisconsino legislatu- 
ros priimtą Liliu, kuriuo valsti
jos įstatymas pro h ibi ei Įsi vyk
dyti panaikinamas.

Fcderalinį prohibicijos vyk
dymo įstatymą Wisconsino val
stijoje dabar teks pačiai fede- 
r.i’inei vyriausybei vykdyti, be 
valstijos vyriausybės pagalbos.

Žiniomis iš Washingtono, fe
deralinė prohibicijos vykdymo 
vyriausybė žada pasiųsti i Wis- 
consįną daugiau savo, agentų.

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
30. — Speednvay automobilių 
lenktynėse, kurių žiūrėti buvo 
□įvykę apie 160 tūkstančių žmo
nių, šiandie įvyko katastrofa. 
Vienas leniktyniuojančių auto
mobilių susikūlė ir jo vairuo
tojas, Wm. Spence iš ‘Los An
geles, vietoj užsimušė.

lenktynes laimėjo philadel- 
phietis Ray Keech, 28 metų am
žiaus, įvaręs daugiau kaip 97 
mylios per valandą.

Daug žmonių žuvo 
per girių gaisrą pie

tų Sachaline
TOKIO, Japonija, geg. 30.

Praneša, kad pietinėj Sachali
no daly milžiniškas girių gais
ras, sunaikinęs keletą dešimčių 
ketvirtainių kilometrų miško, 
sunaikino taipjau keletą kai
mų ir miestelių, ir dauk žmo
nių žuvo liepsnose.

Esutory, kur ugnis nušlavė 
700 namų, sudegė taipjau 
kykla su 40 buvusių joje 
kų.

mo
va i-

Rykov vėl sovietų
Roma.,— Pietro Vernati ir Luisą Tetrazzini, pagarsėjusi; kOIIllSarų galva

Liaudies komisarų tarybos na
riais centro komitetas išrin
ko visus senuosius

dainininkė. Prieš trejetą metų juodu apsivedė. Tatai buvo di
delė sensacija, kadangi tuo laiku Vernati turėjo 22 metu, o 

[Tetrazzini apie 60 metų, šiomis dienomis tas nepaprastas romą- 
: Vernati ir Tetrazzini persiskyrė.

britų
Kinai susekę Fengo J. V. Senatas priėmė 
sąmokslą išduot Ki- cenzo ir atstovybės 

niją bolševikams kongrese bilių

Vokietijos Socialde-Aliantų ir Vokiečių 
mokratų Partijos ekspertai susitaikė 

suvažiavimas

Per kratas sovietu Rusijos kon- Gyventoju surašymui 1930 me- 
rulatuc-e Mandžiurijčj suim
ti 18 rusai

tais vyriausybe autorizuoja
ma išleisti $40,000,000

MAISKVA, geg. 30. Nau
jas sovietų sąjungos cen trali
nis vykdomasis komitetas pir
mame savo susirinkime liau
dies komisarų tarybon išrinko 
vėl visus senuosius jos narius, 
su Aleksiejų Bykovu kaip tary
bos pirmininku.
Gorky išrinktas centralinio ko

miteto nariu

dėl reparacijų
Dalyvauja arti 1,000 delegatų; 

daug svečių iš užsienio ir 
darbuotojų iš visos Vokieti
jos

Reparacijų suma nustatyta $8,- 
800,000,000, kuri su 
s'J m o keti na per 59 metus

Jugoslavai susirupi 
nę Italijos darbais 

Albanijoje

10,000 studentų demon
stracija Meksikos 

Mieste

BELGRADAS, Jugosla V i j a, 
geg. 30. — Vietos politiniuose 
ir kariškių rateliuose 
nerimo pranešimai iš 
kda Italija siunčianti į 
nizuoti Albaniją.

Paskiausi pranešimai saiko, 
ikad Italija siunšianti i Albani
ją 40 tūkstančių italų darbi
ninkų.

sukėlė 
Alenų, 

Alba n i-

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
30. Daugiau kaip 10 tūkstan
čių universiteto ir kitų aukštų
jų mokyklų studentų Meksikos 
Mieste surengė eiseną sostinės 
gatvėmis, reikalaudami “teisy
bės,” būtent: kad rezignuotų 
iš save vielų valstybės univer
siteto rektorius, švietimo mini- 
steris Padilla, švietimo vicemi- 
nisteris Moises Saenz, policijos 
viršininkas ir kai kurie kili po-

Keturi darbininkai]licijos va,<lininkai- 
žuvo upes dugne Ragina Italiją suma-

JERSBY CITY, N. J., freg. 30. Žinti ^ Jungti-
lUckensack upės dugne, tarp' Valstybių
Jersey City ir Kearny, žuvo kc- “ \ .
turi darbininkai, kurie kartu ROMA, geg. 30. ta ai a- 
su kuopa kitų darbininkų oir-nepatenkinti tuo, kad Jung
to milžiniškame plieno kesone, [ lįn*‘s Valstybės nutaiė padidin- 
nuleistame 75 pėdas po vande-, rni,6ą impoi tuojamiems iš už- 
nju sienių daiktams. Fašistų spau-

MASKVA, geg. 30. — Oficia
liai pranešta, kad visos Rusi
jos sovietų kongresas išrinko 
rašytoją Maksimą Gorkį cent
ralinio vykdomojo komiteto na
riu. /

Kad padarytų jam vietos, 
kongresas kaip vienu balsu nu
tarė komiteto narių skaičių pa
didinti.

Gorky, kuris gyveno Italijo
je, dabar grįžta i Rusiją.

30.
57 balsais

WASHiINGTONAS, geg.
— Senatas vakar 
prieš 26 priėmė bendrą cenzo 
[gyventojų siiįįmitymoj ir nau
jo atstovybės kongrese paskir
st ymo bilių.

Biliumi vyriausybė autori
zuojama išleisti 10 milionų do- 
lerių visuotinio Jungtinių Val
stybių gyventojų surašymo, ku- 

iris turės būt padarytas 1930 
metais, reikalams. Padarius 

[cenzą, jei patsai kongresas ne- 
> nauju atstovybes

kongrese paisk irs tymu, tą pa
daryti autorizuojamas krašto 
prezidentas.

Kongreso atstovu buto 435 
i n«Jl< ei adomas,

senatas keičia lik įvairių val
stijų atstovų kiekį kongreso bu- 

Į gyventojų 
skaičių. Kai kurios valstijos 
praras po vieną ar po du atsto
vu, 
po

PEKlNAlS1, Kinai, geg. 30. — 
Pranešimais iš iMandžuri jos, 
krata sovietų Rusijos kon
sulate Barbinę buvo padaryta 

[einant Mandžurijos valdovo, 
i gen. Čang Bsueliango, Įsaky
mu.

Kinų policija suėmė konsulą-] 
te visa vežimą dokumentų iri 
areštavo keturiasdešimt aštuo
nis konsulato štabo žmones, jų 
tarpe tris moteris.

Tuo p?.čiu kartu krata buvo, 
padaryta taipjau rusų konsulą- Pas,ruPins

Nelaime atsitiko sprogus kom- dėl to ragina stipriai suma-
žinti importavimą daiktų iš 
Jungtinių Valstybių, ypačiai im
portavimą automobilių ir žemės 
ūkio mašinų.

presuoto oro siurbliui ir j keso
ną priėjus vandens ir dumblo.

Dešimt kitų tos kuopos dar
bininkų buvo išgelbėti dar gy
vi, bet su sulaužytomis ranko
mis ir kojomis.

PARYŽIUS, geg. 30. — San
tarvininkų ekspertai ir Vokieti-, 
jr pagaliau priėmė Youngo pa-1 

Mag- siūlytą naują reparacijų kom- 
visuotinis i promiso planą.

Nustatyta reparacijų suma 
siekia daugiau kaip $8,800,000,- 

5*6 nuoŠ., turės 
dalimis per

1,000 arabų krito tar 
pusavio kovoj

Žemės drebėjimas Ar 
grentinos provincijose

200 asmenų susirgo nuo 
sugedusio maistoBERLYNAS, geg. 36. 

deburge prasidėjo 
Vokietijos Socialdem o k r a t ų 
partijos suvažiavimas, kurs
tęsis keletą dienų. Suvažiavi- ųpo, kuri, su 

būt sumokėta 
metus, bu lėni: per pirmus 37 
metus kas metcii po tvpie 

000,000, paskui per 21 i------
kas metai po $408,000.060 ir 
per paskutinius metus — $216,- 
000,000.

Naujasis reparacijų mokėjimo 
planas, jei jis bus visų suintere
suotų kraštų patvirtintas, įeis 

Igalion nuo šių metų 
mėnesio 1 dienos.

me, firba kaip vokiečiai sako, 
parteitage, dalyvauti išvyko iš 
Utrrly-uo rc'i'eliskanoleris Muel- 
ler; Prūsų ministeris pirminin

kas Braun, reicho vidaus ręi-. 
■kalų ministeris Severing ir vi
sa eilė kitų žymių asmenų.

Pranešimais iš Magdeburgo,! 
suvažiavime dalyvauja arti tuk-; 
stančio delegatų, bę to nema- [ 
žas skaičius kitų kraštų sočia-! 
listų partijų garbės delegatų ir 
dar didesnis skaičius vokiečių | 
— darbuotojų įvairiose milži
niškai išaugusio ir išsiplėtoju- ] 
šio darbininkų judėjimo šako-i 
če: darbuotojų unijose, varto-1 
tojų, gamintojų ir kredito ko-; 
■operatyvuose, ir šiaip įvairių 
socialistų valdininkų įvairių 
miestu ir valstybių administra
cijose.

Visa Vokietijos spauda rodo; . ..• i i- j v» j stohų.didelio susidomėjimo šituo da>r-, 
bininkų parlamentu ir spėkų-' _ _ 
liueja galimais jo nutarimais, i I’laOei 
Su ypatingu susidomėjimu tau- : Scl'VO 
kiama debatų ir tarimų nusi- ‘ 
ginkkivimo ir krašto apsaugos ■ 
klausimais.

te Suirenho, kame irgi suimta
59 slaptų dekumentų.

Pabaik tnandžiirų vyriausy-
_ turp suimtų konsulaituose j .

metus Ickiimentų rasta tokių, kurie I
parodą, jegei “kriikščionių” ge
nerolas Feng Juhsianas kospi-1 £ . .

.v i .. ir- •• i i* • |tc, atsižvelgiant i jų ravęs išduoti Kiniją bolsevi-! , _.x.„ t/ . ,__
kams.
Kratos kituose sovietų Rusija 

konsulatuose

, Palest i n a, 
Praneša, kad EI 

vidurinėje

rugsėjo

kitos vėl gaus po vieną ar 
kelias vietas daugiau.

Septyni asmens žuvo j 
Texaso potvyniuose
DALLAS, Tėvas, geg. 30. — 

Smarkios liūtys pieninėse ir va- 
įn! kalinėse Tėvas dalyse pagimdė 

potvynius, kuriuose, kiek žino
ma, septyni asmens neteko gy- j 

i vybių. Potvyniai padarė 
jau didelių materialinių

taip- 
nuo-

TOKIO, Japonija, geg. 30. — 
Telegramos iš Barbino prane
ša/, kad be kratų rusų konsula
tuose Baubine ir Suifenho, ki
nų vyriausybė vakar krėtė dar 
soMellų konsulatu J Tsitsiharo 
ir Maruli.

Visi reguleriški konsulatų 
valdininkai tapo paleisti, bet 
trisdešimt penk'i tariami ko
munistų agentai! laikomi kalė
jime.

Willebrandt iš Senatvės pensijų jsta- 
vietos rezignavo tymas Kalifornijojetymas Kalifornijoje

22 asmens sužaloti stu 
dėntų riaušėse

Skerdynės įvyko tarp karaliaus 
Ibn Saudo šalininkų ir jo 
priešininku
JERUZOLIMAS 

geg. 30.
Sararo apygardoj, 
Arabijoje, įvyko smarki kova 

i tarp dviejų Nedždo arabų gi
minių, kurioje daugiau kaip 1,- 
000 buvo •Užmušti.

Tos kruvinos skerdynės įvy- 
ko tarp giminės, remiančios ka
ralių Ibn Saudą, ir antros gi- 

I minės, kuri yra jam priešinga.

PROVIDENCE, R. L, geg. 30. 
— Vakar vakarą Brown univer
siteto studentai savo pramogai 
padarė čia neramią demonstra
ciją, pri vedusią prie susikirti-

4 asmens žuvo automo
bilio katastrofoje

YPSILANTiI, Mieli., geg. 30.
— Lėkęs greitai automobilis iš- 

Per riaušes buvo dvidešimt laužė viadukto užtvarą, nukri-

VVASHLNGTONAS, geg. 30.
Maibei Willebrandt, genera- 

ilinio prokuroro asistentas, ku- 
; rios specialyh'ė buvo persekioti 
prohibicijos Įstatymo laužyto-'

[jus, i

SACiRiAMENTO, Cal., geg. 3(1. 
Gubernatorius oYung pasirašė 
legislaturos neseniai priimtą 
senatvės pensijų įstatymą.

Einant Įstatymu, asmens, su- 
iš savo vielos rezignavo., |avrkę 70 metų amžiaus, išgy- 

|Ji, sako, ga.u-i’««fJ ----
SzKHorį i^ni;^nę :pr

du asmens sužaloti, jų tarpe du j t(> 75 pėdas žemyn ant Ann Ar- 
pavojingai. Aštuoni studentai' bor geležinkelio bėgių ir susi- 
tapo areštuoti. | kūlė. Automobiliu važiavo du

----------------- 'vyrai ir dvi moterys. Visi jie
119 žmonių žuvo per j,ų 

foną Filipinuose

Chicagai ir apielinkei tedera-j ėmė.
linis oro biuras šiai dienai pra- I --------
našauja: TABElNTUM,

sako, gaunanti geresnę ir venę Kalifornijoje ne mažiau 
rivatinę tarnybą- kaip 15 metų ir neturintieji gi- 

Prezidentas jos rezignaciją pri- minių, kurie galėtų juos išlai-

geg. 30.
Bendrai gražu ir mažumą vė- — Netoli nuo čia vakar nukri- 

siau; lengvi, daugiausiai vaka- to ir sudužo aeroplanas. Jau
nas aviacijos studentas, Harold 
Tranks, 17 metų amžiaus, užsi
mušė, o Nealy Prater, 41, pilo
tas,, ir Richard Clark, 21, an
tras aviacijos studentas, pavo
jingai susižalojo.

tų krypties vėjai.
Vakar temperatūra įvairavo 

tanp 73° ir 80° F.
šiandie saulė teka 5:17, lei

džiasi 8:18. Mėnuo teka 2:12 
ryto.

kyli, turi teisės gauti iš val
stijos pensijos ne daugiau kaip 

dienai.$1

Rokiškio
Balandžio 25 d., Zosė

Nuodijusi

PANEMUNĖLIS,

Aleksiejutė bandė nusinuodyti
actu. Mergaitės gyvybė pavo
juje. ‘Nuodijosi iš skurdo.

BUENOS AIBES, Argentina, 
geg. 30. — Tiįvs Argentinos 
provincijos, Mendoza, San Luis 
it- Cordoba, šiandie buvo žemes 
drebėjimų supurtytos. Susisie- 
kimas geležinkeliais ir vielomis 
sutrukdytas, todėl smulkesnių 
žinių stoka. Vilią Beale keletas 
žmonių žuvo, taipjau kalnų nu
griuvimai yra padarę stambios 
žalos.

BEGKlLEY, W. Va., geg. 30. 
Policija suėmė čia Mrs. Lucille 
UnderWQod, 23, kuri susikivir
čijus su savo kaimyne, Mrs. 
Virginia Day, 35 metų amžiaus, 
pastarąją peiliu nudūrė.

MUSKOGEE, Okla., geg. 30. 
— Po vakarienes, kuri čia bu
vo surengta delegatams, daly
vaujantiems valstijos gaisrinin
kų konvencijoje, du šimtai as
menų susirgo nuo sugedusio 
maisto. Kctui-ių i>a<l«5tis kritin- 
ga.

Konduriotis išrinktas 
Graikijos prezidentu
ATĖNAI, Graikija, geg. 30.— 

Paulas Konduriotis, kurį parla
mentas padarė admirolu iki gy
vos galvos ir kuris buvo provi
zoriniu Graikijos prezidentu, 
dabar parlamento tapo išrink
tas konstituciniu respublikos 
prezidentu. •

Badas Lietuvoje

įdegė nuo gazolino liepsnų, kad 
1 pažinti negalima.

MANILA, Filipinai, geg. 30.
— Paskiausi Į 
kad per baisią audrą, kuri an-[ 
dai siautė Leyte saloje, žinomų ] 
žuvusių žmonių 
k i a. 119.

Manoma betgi, 
žuvusių yra daug 
dangi iš kai kurių sunaikintų 
vietų, dėl sutrukdyto susisie
kimo, žinių dar trūksta.

pranešimai sako, SaCCO-VRFiZCtti deiMOn- 
strantas nubaustas

skaičius šie- į

kad skaičius 
didesnis, ka-

BOSTON, iMass., geg. 30. — 
Harry Canter, Sacco-Va.nzetti 
simpatizuotojasy dėl krimina- 
liško buvusio gubernatoriaus 
Fullerio šmeižimo, tapo teismo 
nubaustas vienais metais kalė
jimo.

Fuller iškėlė bylą Canterui 
dėl to, Ikad pastarasis praeitų 
metų lapkričio mėnesi parada
vo ties valstijos rūmais, nešio

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

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

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

, Pietų.

AMO Y, Fukien, Kinai, geg.
30. — Kibų komunistų barnia 
suėmė ir laiko nelaisvėje Ame
rikos presbiteri jonų misionie-[damas plakatą su parašu: “Ful- 
rių Dr. Hollemaną. Misijos įs- ler.— T 
taiga apiplėšta.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

iSlacco ir Vanzetti nuga
labintojas.”



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, geg. 31, 192.9

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

Pasirodė, kad ir tai negali
ma. Štai tapo išsiuntinėta dau
gumai draugijų laiškai su pa
kvietimu, kad atsiųstų savo at
stovus trečiadienį, gegužės 22 
d., j Š. J. D. svetainę. Minėta 
vakarą atsiuntė tik
Sūnų ir Dukterų Draugija tris 
savo atstovus, o kitos visos laiš
kus atmetė.
kad š. J. Draugija buvo taipgi
išrinkus savo tris atstovus ir 
jau buvo pasitarimas su SLA. 
60 kuopos atstovais, bet paskui 
kažin kodėl Š. J. Draugija savo 
atstovus atšaukė. Tūli žmonės 
pasakoja, kad čia yra prikištas

Milwaukee, Wis

Apie lietuvių organizacijas

visas 
suda-
tary-

no> senuku, j mišką medžių kirs
ti.

išsikiriant pirmininko pagalbi
ninką. Sekantis apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks Racine, 

i Wis.
T.M.D. Apskričio metinis su-1 u^daran^ L M. D<

važiavimas įvyko gegužės 26 d.! aP‘»kiiei6 suvažiavimo M. Kas
paraitis, apskričio raštininkas, 
antru kartu pasakė prakalbėlę, 
nurodydamas, kaip lietuviai ko
vojo su svetimais despotais už 
išsilaikymą lietuvybės, ir kaip 
Lietuvos knygnešiai tamsiomis 
naktimis tik lazda apsibadyda- 
mi sau takus ėjo į užsienį nešti 
Lietuvos liaudžiai daugiau dva
sinio maisto.

T.M.D. metinis suvažiavimas Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon
Supranta , meną

—Kodėl jus Vadinate j alinę? 
Ten griežia muzika.

—Tai/ kodėl jus nenueinate 
operon ?

—Ten nėra alaus.

Lietuvos I . . .i University Settlement svetainėj, 
861—lst Avė. Susirinkimą ati- 

Reikia pažymėti, l,a'\ “P^ričio pirmininkas F.
) Povilenskas. Kol komisija su
tvarkė kuopų delegatų manda
tus, tai apskričio pirmininkas 
F. Povilenskas pasako atitinka
mą prakalbėlę, ragindamas T.M. 
D. apskričio narius prie dides
nio veikimo. Kalbėjo apskričio 
raštininkas M. Kasparaitis ir; Užsibaigus suvažiavimui vie-
apskričio organizatorius V. Va- 1-M.D. 60 kuopa pavaišino 
lukonis. Abudu—raštininkas iv 
organizatorius kalbėjo apie 
D. reikalus.

Protokolas buvo skaitytas iš; 
pereito metinio suvažiavimo. Į

Kol nėra reikalo susidurti su 
lietuviškom organizacijom, tai, 
rodos, kad jų čįa ir nėra. Bet 
štai keletas mėnesių atgal SLA. 
60 kuopa nutarė šaukti 
draugijas ir kuopas, kad 
ryti tam tikrą draugijų
bą, idant su tos tarybos pagelta 
butų galima kas nors veikti su-j liežuvis kai kurių SLA. 60 kuo- 
tartinai bent kokiuose reika-|pOs fašistuojančių narių. Na, 
Juose, kurie paliečia visą luotu- tiek to. Dabar eisim prie orga- 
vių tautą. nizacijų. Ar jas butų buvę ga-l 

Įima suderinti bendram veiki
mui, jeigu jos ir butų atsiun
tę savo atstovus? Štai kokios or-Į 
ganizacijos I 
ti ,o kitos didesnes , ,v. ,v,. r. . (apskričio ižde pinigų

Katalikiškos: švento Jurgio! 
Dabok jo skilvį ir vidurius! Draugija, švento Petro ir Povy- 

lo Draugija, D.L.K. Kareivių! 
Draugija, Šv. Agotos Draugija, 
Ražancnvos Draugija, M. Są-t 
jungos Kp. Panų Draugija, Dė
mėj ų Draugija, Apaštališka 
Draugija, Jaunuomenės Kliubas.

Bolševikiškos: Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija, Laisvo Ka-j 
pinyno Draugija, A.L.D.L. D-ja, j 
Piliečių Kliubas, S.L.M. Darbi- į 
ninkių, Amerikos Darbininkų; 
Partijos L. sekcija, Aukščiau
sios Prieglaudos Kp.

Ir prie tam da prisideda pati 
sumanytoja SLA. 60 kuopa. Tai
gi viso susidaro 18 draugijų bei 
kuopų, žinoma, aš čia jas da 
r.-e visas išvardijau. Be abejo, 
jų randasi ir daugiau. Bet ir 
šitas 18 draugijų ar galima ko
kiu nors budu suartinti ben
dram veikimui? Man rodos,, 
kad ir geriausias inžinierius ši
tą visa marmalienę vargiai pa
jėgtų sulipinti į vieną kūną.

Dabar kyla klausimas, kam 
šitos visos draugijos bei kuopos 
yra reikalingos. Juk viršuj iš
vardintų draugijų bei kuopų na
riai priklauso parapijai, kuri 
susideda iš 300 narių, jei tai 
teisybė, ką tūli parapijonai pa
sakoja. Rodos, turėtų parapijos 
užtekti. Bet štai tie parapijo- 
nai išdalinti į mažiukes grupe
les po įvairiais vardais. Kam? 
Dalykas labai paprastas, kuo
met prisieina kunigo varduves 
apvaikščioti ar kolektas rinkti, 
tai kiekviena grupelė nuo savęs 
aukoja. Tuo tarpu jeigu butų 
tik viena organizacija, tai, žino
ma, kunigas gautų tik vieną 
auką. Tai, kaip matote, čia vis- i 
gi su išrokavimu organizavimo i 
darbas atliktas. Ne kam kitam 
sugrupuota būreliai žmonių ir 
pas bolševikus.—S. Naudžius.

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ

DYGIMĄ

• . delegatus. Suvalgę gardžius 
T M Pi°t-Us> delegatai ir svečiai pa- 

i spaudė vieni antriems dešines 
. ir išvyko namo.

—Laisvės žiedas.

Prižiurėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo- 1 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininke motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

ir motinoms taipgi.

JOE SMILGIS

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

4612 So. VVestern Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Spevlaliata* gydyme chroniAkų Ir naujo lt 
<tj. Jei kiti negalėjo jumis iAgydytl. atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas IŠegzaminavi* 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš upei 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. EI 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino iftegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blrd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS

st.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėliok 

nuo 10 r?!f» >ki l po pietų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy- j 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelia* ir geriausia* kompa
nijas.
2) . RE AL ĖSTATE: Turiu geni 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujieno*

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooee.’elt S51M1-- - - -- •

f—......_ .............................................
40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai _____ $12.98

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

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

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

buvo' manyta- kvies- Unimtais taip kaip buvo; užra-i 
buvo už-!sytas" Pasirode> kad UM.D.

I apskričio ižde pinigų randasi 
.J $100.35. Iš eilės tapo perskai

tytas padčkavonėš laiškas njuo 
Lietuvos Varpininkų Mokslei
vių, kuriems prieš dvejetą metų, 
buvo paaukota $20 
iždo. Apkalbėjus 
visus i

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

JUOKAI
JEIGU TAI TIESA

Kažkoks amerikonas pasako-
iš apskričio ja: 
ir užbaigus —Buvo man reikalingas svei-

nepabaigtus reikalus ir kaš šimto metų bernas filmai, 
pradėjus svarstyti naujus su- Atvažiavau į Lietuvą. Nurodė 
manymus, tapo nutarta ir vėl man vieną tokį žmogų netoli 
paaukoti Lietuvos Varpinkams Plungės. Nuyažiuoju. Yra. Aš 
Moksleiviams $20 iš iždo. Nu- 

| tarta taip pat paskirti auką Dė
dės šerno paminklo pastatymui.

Toliau nutarta surengti balių 
su vaidinimu ir pikniką T.M.D. 
apskričio naudai, 
baliaus ir pikniko 
ryta komitetas. Į 
kiekvienos kuopos 
vieną narį.

T.M.D. valdybon
metams tapo išrinkti tie patys,

Surengimui 
tapo suda- 

komitetą iš 
paskirta po

sekantiems

jam ir sakau:
—Gerai tamstai atlyginsiu, 

važiuok su manim pusei metų 
IIo!lywood’ą.

—Gerai, atsako, — bet tu
riu pasiklausti tėvo, ar sutiks.

Tai tamsta turi dar ir tė
vą? — paklausiau.

—Turiu, — atsako.
—O kur jis? — vėl jo klau

siu.
—Nuėjo su savo tėvu, o ma-

°^os

ĮMuiBIbboii
MaltExtract

Decoration Day Special
Firestone—Oldfield Tires

Perkant tajerus, kiekvienam svarbu žinoti kur juos pirkti,
kokios rųšies ir kokią kainą už juos reik mokėti

Mes turime savo krautuvėj pilną rinkini Firestone-oldfield tajerų, tūbų 
ir kitokių reikmenų. Musų kainos yra lygios kainoms didžiųjų krautuvių. 
Peržiūrėkite musų- daliną sąrašą, kuris seka:

Prices
29x4.75
30x5.00
30x5.25
30x5.50
31x5.00
31x5.25
31x6.00
32x6.00
33x6.00
32x6.50

30x31/2 
30x3’/i 
31x4 ... 
32x4 .. 
33x4 ..
32x4 Vz 
33x4 Vz 
29x4.40 
29x4.50 
30x4.50

Sizes &
$5:40

. $7.90
. $9.90

$10.55
$11.10
$14.30
$14.85 
$ 6.60 
$ 7.05 
$ 7.35

$ 8.80 
$ 9.35 
$10.90 
$11.85 
$ 9.80 
$11,20 
$12.70 
$13.15 
$13.55 
$15.95

Virš minėtomis kainomis tajerai bus parduodami per tam tikrą laiką. 
Kas mano pirkti naujus tajerus, tegul pasiskubina.

Krautuvė atvira kasdien iki 9 vai. vakaro. Nedėlioj iki pietų.

Lietuviai savininkai P. Urban ir A. A. Vasiliauskas
Phone: Virginia 0915 4071 Archer Avė.

CĘICAGO, ILLINOIS

ĮGALIOJIMAI
Padarome {galiojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

CONTRACTORS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.
• ' /

Laivu Lituania

Birželio 18,1929
Į KLAIPĖDA BE PERSĖDIMO
Tuojaus kreipkitės j Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių nei 
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

HAUJIEHO
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

HiniiiiniiiiimijnminnHimnnmrTnTmmiimnTmnTninnnnnnTnnTnTnnnnrrrnnnTnnniinniniiiini

Naujienų
f . < . / ■ ■ • - • z • . J ■ • .

' pirmas

piknikas
"5

įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d.
Černausko Darže

I Kaip ir paprastai, “Naujie- 
I nos” rengia siurprizą. Te- 
I mykite pranešimus, kur bus 
i plačiau paaiškinta apie Pik- 
K niko programą.
UlĮyiIHUĮilUU: ............................ ________ _ _________________  ..AJu/u:*
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A page whose purpose is to dispense joy,-to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, iet others light their can d les at it”.— Fuller.
Editorial Outburst

nevv andštili
pink and fat, 
worldly strife 

to it. If the 
baby in its 

gavę you joy, 
that you value

above child-rear-

Dear Miss Katherine Brent:
In the lašt issue of the -----

magazine you wrote an article 
on Companiate Marriage in 
which you surrounded Mother- 
hood with the usual sentiment. 
It is fine to think of mother- 
hood a& a high and noble statė, 
būt tlvo-e was one statement 
of yours that has made me 
wonder whether the sentiment I 
surrounding the mother and 
her baby is not misplaced.

You said that the sight df 
a new baby in the arms of a1 
poor Slav woman did you more controlled by 
good than any sermon you ever thought. 
heard. You mentioned t___

. this baby’s father was a miner The father of the baby mušt 
who could barely write his‘n°t de “barely able to write 
name ; 
the new 
series.

Now I 
mon this 
aroused. I 
into the affairs of this Slav 
family, or for that matter. in- as the ignorance and poverty 
to the affairs of any family i of parehts. the quality oi 
that has more children than | motherhood is not a blessing; 
it; has wealth or knovvledge. | it is a curse.

Vou said that the conditionj So I beg of you, Miss Brent, 
of motherhood is every normai that vvhen you vvould preach 
girl’s gift. You intimated that in praise of motherhood, you 
to love one’s family is a very vvill not look only upon the 
/norai thing to do. Būt what outvvard aspects of a situation.

You, Miss Brent, happened 
to visit that family vvhen a 
new baby was 
interesting, štili 
unsoiled by the 
that vvas next 
sight of that 
mother’s arms 
I mušt conclude 
child-bearing 
ing.

I get more joy in seeing a 
baby, not nestled against a 
gaudy colored blouse in the 
light of the mother’s instinc
tive and vvild love, būt nestled 
against a breast beneath which 
the love bent of the heart is 

education and 
. There hiust be no 

that w’ld love in the mother’s eyes.

and you also said that his name”,
baby vvas one of a1 A nevv baby in a slum does 

■ not suggest a sermon i n praise 
vvill preach the ser-’of motherhood — a nevv baby 
statement of yoursjin a slum is the beginning of 
vvish you vvould look a tragedy.

Under poor conditions, such

a (piality of motherhood 
vvifehood. Būt are these 
eqough? Most mothers do 
knbvv hovv to love their 

They love vvith a

makes a true mother? Sūrely 
it is not the mere bearing of 
children. You said that love 
vvas 
and 
tvvo 
not
children.
vvild, instinctive love that they 
often fa ii to control vvhen they 
should.

Any cat can 
and love them. 
mušt go beyond 
gifted, not with

this. 
the

How to Study
va-Now that the summer 

cation is only a month away, 
students begin to think of fin
ai examinations. Since 
have not studied before, 
students usually do not, 
will novv break dates,
parties, sacrifice a lot of the 
good things of this life, and 
cram for the finais. It is temp- 

this modern system of 
credits — one may

they 
and 

they 
miss

Pater Noster
(OUR FATHER)

I hear the voice of Vytautas 
“Lietuva! Knovvest thou hovv to be free? 
Without the need for a Gediminas 
Once more to unite thee?”

So spake to me the yoice of Vytautas — 
“Among yourselves united be!
Without human sacrifices for Perkūnas 
Ye can have joy and be free.

“For if one be strong; many be stronger, 
And once more I say unto thee, 
Unity is God! He endureth longer.
Then, no one will darė to betroth ye.”

— Vytautas F. S. Beliajus.

undue amount of blood that 
has been called to the brain 
tends to drive sleep away cven 
after one quits work. Each 
student should 
case carefully 
when and how

study his ovvn 
and find out 
he can do the

kittens
vvornan 
She is 
animal ting,

ability to reproduce, būt vvith t getting
a mind, that she may rear her loaf all semester and then by 
children after they are born some Herce cramming, accom- 
in a better manner than the plish in one examination vvhat 
lovver animals.

You say that 
should be told as 
the human body it can 

the body 
marvelous

every child 
much about
as 

understand and that
mušt seem to be 
and delicate work to the child.

I agree with this, būt how 
many parents are able to cre- 
ate such an impression — can 
the Slav parents you mention- 
ed know enough about the 
body to see its beauty? Can 
they make
any beauty in 
nourished, iii 
is not Ii kely 
father, tired, 
hungry even after supper. will
gather his children about him 
for an intimate friendly talk 
He will most likely go to sleep 
and the children will go out-

their children see 
their thin, under- 
clad bodies? It 
that the miner 
dusty, and half

aide to play vvith the
children

of the neighborhood.
The mother too, vvill 

time for such beneficial talk. 
In a cheap shack there is work 
— housevvork that soeial wel- 
fare vvorkers i n their steam- 
heated apartments never have 
to do. When a vvoman in such 
circumstanc.es pauses i n her 
never ending toil, it is to allovv 
a nevv baby, a n additional 
burden to enter the vvorld.

find no

the teacher thought it would 
take tvventy weeks to do. There 
is only one objection to cram- 
ming i n regard to learning and 
that is that the crammed ma- 
terial does not remain cram
med as does material that has 
been gradually absorbed 
throughout the semester.

Many teachers and bthers 
say that cramming cheats the 
student. Būt this is not the 
vvhole truth, nor even the main 
part of it. If it were true that 
only the student suffered from 
cramming, then we would say. 
what he • reaps, that let him 
sow. Būt society is the loser 
when students fail not only in 
applying their knovvledge, būt 
in acquiring it.

Būt this is not intended to 
be a moral talk, cfuite the re
verse. I am going to quote here 
from Lyman the psychologist 
on “IIo\v to Study”. These 
rules may be applied to or
dinary studying būt the time 
for ordinary studying is past 
when the finai examinations 
are so near. The extraordinary 
students have done their or
dinary studying right along. 
It is for the ordinary students 
that I am quoting these di- 
rections for extra ordinary 
studying.

“The trouble vvith many col- 
le^»e students is that they have 
never learned how to hold 
their attention closely and 
stcrnly to a sėt task. They are 
given to davvdling and to idle 
daydreamipg. They are at the ■
mercy of every sensation and i best vvork. 
every enticement. An educated 
person learns ‘to do the thing 
he does not want to do, at the 
time he does not want to do 
it.’ ”

We are gladzthat there are 
disputes about the definition 
of an educated person for, if 
the one quoted above were the 
accepted Standard definition 
there vvould be a great scar- 
city of educated people.

Lyman says further that it 
is nonsense to suppose that 
ev.ery step i n education can be 
interesting. We heartily agree 
with him on that point. Now 
follovvs his directions for study
ing those uninteresting steps 
in education.

“Bodily conditions largely 
affect mental activity. There 
is no teamvvork so essential as 
the teamvvork betvveen brain 
and thought. The soil in vvhich 
thought is nourished is the 
fine gray nerve-matter of the 
brain. The intellectual harvest 
from this brain-soil will de- 
pend upon two things — the 
original and inherited vigor of 
the nerve-cellš of the brain, 
and the quantity and (piality 
of the blood vvith vvhich they 
are supplied. The delicate gray 
nerve-matter of the brain re- 
(Įuires much good blood. In- 
deed, the brain is not unlike 
a great sponge, and the hard- 
er one studies the more plenti- 
fully it mušt be saturated vvith 
pure, rich blood. Likę any 
other physical organ, the brain 
becomes exhausted after long- 
continued mental effort. and 
mušt have ręst in order to re- 
gain its vitality. Prolonged 
hard thinking tears dovvn and 
wears avvay the brain tissue. 
This vyaste matter, likę a 
charred larnp vvick that re- 
tards the free supply of oil 
to - the f lame, mušt be carried 
off and replaced by fresh ma
terial.

“Sleep and exercise are the 
best means of vvorking^ this 
change in the tired brain. And, 
alvvays, much fresh air is re- 
quired for this renevval. The 
mind is freshest and best fit- 
ted for hard vvork in the 
ing; so the severest 
should be taken. up as 
in the day as possible.

“It is not a good

morn- 
tasks 
early

thing, 
though, to study long and hard 
in the early. morning before 
eating. On the other hand, it 
is poor policy to study late 
into the night; first, because 
the blood supply i n the brain 
is then so charged with the 
Products of decomposition, due 
to the vvear and tear of the 
body during the activities of 
the day, that the mind cannot 
get clear and firm impres- 
sions; and, second.. because the

■...... < X-.

“Nor is it vvise to study 
soon after a hearty meal. Since 
the digestive organs are heavi- 
ly taxed at this time, they 
summon a large supply of 
blood from the brain and the 

1 other parts of the body. And, 
since there cannot be a proper 

i supply of blood in both placed 
at the šame time, either the 
digestive- organs will be rob- 
bed of their supply, vvith the 
result that digestion cannot 
be carried on properly, or the 
brain vvill be so impoverished 
that it mušt of necessity do 
poor work. For this reason, 
too, meal time ^should be an 
occasion for leisurely convers- 
ation and good-fellovvship; and 
for the šame reason the time 
for at least a half-hour after 
a heavy meal should be spent 
either in the enjoyment of a 
short nap, or with music or 
light reading, or in some form 
of agreeable and easy physic- 
al exercise. The serious student 
vvill think out carefully a daily 
program of study and then 
adhere to it as closely as he 
can without doing 
common sense.

“Ūse your eyes 
Do not strain them
light, or ūse them when the 
artificial light is bad. Do not 
šit with your face to the light; 
beware of a light too povver- 
ful or dazzling. ...You will find 
it beneficial, when you are 
compelled to gine your eyes 
steadijy to your task for a 
long period, to go to the vvin- 
dow once in a while and re- 
lieve your eyes by focusing 
them for a 
some distant 
scape.

“Study is
providing for bodily comfort 
during the time that one is 
closely engaged in thought, 
since nothing should take avvay 
from the vividness of the im- 
pression received by- the nerve- 
cells. One should be seated 
comfortably; should not'be too 
cold or too hot; should not be 
pelted and battered and shot 
through with the noises from 
the Street. A wise student 
knows when he has studied on 
a given occasion to the limit 
of efficiency, and then gives 
over. Būt it is a mistake to 
suppose that one cannot work 
unless one is in the mood for 
it. A normai mind in a healthy 
body will work at need; and 
the best way to get the de- 
sired mood is to go to work.” 

We have all some time or 
other waited for the “mood to 
work”, we have all studied late 
at night, we have all studied 
before and even in place of 
breakfast, and we have done 
many other things that Lyman

violence to

with care, 
in the tvvi-

brief time upon 
object in the land-

made easier by

herė explains so well x and 
cautions us against. It seems, 
|ioes it not, that Lyman 
self may at one time have 
quite an ordinary student 
self.

True Facts About the 
World War According 
to Lithuanian Sources

The world claims that, just 
because an Austrian prince was 
killed in Albania, the World 
War broke out. That is fool
ish. for what had the Aust
rian prince to do with 
of the world? Where 
ria? And where is 
And where is the
America. Why, the war was 
all, over the vvorld, and on the 
peaceful fields of 
people were killed by the 
thousands, and blood 
likę v/nter.

There is 
jews, that

the ręst 
is Aust- 
France? 
far off

Lithuania

vvas shed

a belief among the 
„ ___ because of a cock
and p, hen Jerusalem was de- 

is true that the 
was not caused by

stroyed. It 
World War 
a cock or a hen, nor was it 
caused by the killing • of the 
Austrian prince; būt because 
of the curiosity of two her
etics. 1

There is a proverb among 
the people that “curiosity kill- 
ed a cat”; it is quite true, būt 
in this case not only cats were 
killed, būt millions of young 
men strong and handsome as 
the “Birželis” (white birch). 
Thousands of towns were left 
i n ruin and countless numbers 
of homc^ were destroyed; and 
all because of the curiosity of 
two heretics.

I suppose that you all care 
to know how this happened. 
I hope that you all know who 
St. Casimir was, for many a 
great deed was done through 
him in Lithuania; būt to en- 
lighten you 1’11 tell you some
thing about him.

Whcn Yagella, grand dūke 
of Lithuania was married to 
the Polish princesš Hedvviga,

Lithuania 
pagan, 
after 
turned

to 
his 
out 
St. 
de-

he converted all 
whcih was then 
Catholicism. būt 
death all his work
to be a failure, būt here 
Casimir came along, and 
stroyed all the pagan alters 
of their. thunder god “Perkū
nas”, chased out all the devils 
out of Lithuania, while 
the people he made 
Catholics.

St. Cad^iir loved his

out of 
ardent

people 
very much, and when he was 
ready to die content with his 
deeds and loved by all his 
people, he told them thus: 
“Beloved brethren, I am about 
to die. I can do nothing at 
present to benefit you, būt one 
thing, and that is; in case 
there shall be a great disaster, 
awaken me and I shall redeem 
the vvhole world of all its 
troubles” and after saying that 
he died.

Būt just about a year be
fore the World War broke out, 
the Lithuanians did not seek 
the help of their 
Casimir. although 
somewhat enslaved 
by the slaves, yet
were not bad enough for 
to seek his help. Būt there 
were two heretics who did not 
believe in Jhe holy Catholic 
Church, nor in the Holy God, 
and mocked at the saint and 
his redemption. So they went 
to his sepulcher there, challeng- 
ing him to rise, and shouting 
aloud they said, “St. Casimir! 
There is a big war,' and the 
people arę being killed by mill
ions while the ręst are starv- 
ing.”

St. Casimir arose to the great

patron St. 
they 
and 
the

were 
ruled 
times 
them

him- 
been 
him-

J.J.S.„ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE L S. A A. TO
EUGENIE ROGES .... CORRESPONDENT SEC’Y3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

From the West
Over the hills and far avvay,
There vvhere the lacy fountains play, 
There vvhere the sun shows all the day 
And stąrs shine bright at night.

Over the hills vvhere voices sing, 
Voices untouched by sorrows sting, 
Voices as gay as lark on the wing 
Young voices sweet and strong.

Over the hills 1’11 go some day,
Where the brass sun sets in a rosy cloud, 
Painting in gold the cities proud 
Over these hills to that golden land.

Over the hills and far avvay,
Where people dance and*the music plays,
Where he who enters always stays, 
That city of dreams — so' far.

To that city of dreams — avvay! Away! 
Avvay from these vvastes of sand, , 
Away from this cold imprisoning land, 
To that city whose children play.

Over the purple crest avvay.
Over the hills and on beyond, 
Over the hills with a magic vvand — 
This foolish wish — ungranted stays.

astonishment of those two 
heretics who died on the spot. 
Būt St. Casimir found peace, 
and ho realized that he vvas 
avvakened merely to be proven. 
So he cursed the world say- 
ing that there shall really be 
a big war, the greatest that 
people have ever beheld before 
and that the people shall then 
come by the thousands to 
sepulcher and implore at 
grave for his awakening 
redemption of the world,
he shall not awaken, no/- listen 
to them. And the World War 
really occured and truly he did 
not avvaken. Alas. for the sins 

the people 'are unbearable.
— Vytautas Finadar 

Beliajus.

t

.Delta Phi’s Dance
* a Success

his 
his 

and 
būt

of
S.

Meal Time

eating between

hard vvorking 
a huge piece

Meal time is something that 
every normai person looks for- 
ward to. Some people can’t 
wait until it comes and com- 
mit the sin of 
meals.

Picture the 
man devouring
of pie, sitting perhaps, on the 
newly laid foundation, and 
cracking jokės vvith his fellovv- 
men between bites. Evidently 
he enjoys the lunch hour.

A t supper time his fellovv- 
men will not be all men; there 
will be his' wife, a daughter 
or/two, and perhaps some sons 
to make the family complete. 
Here the children will do most 
of the talking and the fond 
parents will try to answer 
foolish ųuestions vvhich, to the 
children seem clever, as is the 
case in most happy families.

The shop giri, on her vvay 
home. vvill probably be revievv- 
ing the doings of the day. At 
the table she might tell about 
Lucy’s new dress and what 
M r. so-and-so thought about it 
and all the news of the fact- 
ory’s employees, with her small 
brother occasionally making 
sarcastic remarks to conceal 
the sentimentai fact that he 
loves his sister.

Campers, after a long hike

The dance held on May 18th, 
at the Great Northern Hotel 
by *the Alpha Chapter of the 
Delta Phi Sorority was indecd 
a success both from a sočiai 
and financial standpoint. The 
girls wish to thank their 
friends for the co-operation 
given them in making this 
dance what they did.

An Irishman and an English- 
man were on the steamer’s 
deck as Ireland was sighted.

“Land ahoy,” cried the Irish- 
man, “Hurray for Ireland!”

“Hurray for Heli”, growled 
the Englishman.

“That’s right,” agreed the 
Irishman, “everyone for his 
own country.”

vvood and prepar- 
in the vvoods is to 
task for only two 
more of a pleasure

until after supper. 
the student is 
S’s, he will do 
before supper

one 
his 
and 
his

or a day of fishing or hunt- 
ing, look forward to meal time. 
Their ravenous appetites mušt 
be satisfied. When the task of 
getting the 
ing a meal 
be a daily 
weeks, it is
than a duty.

A happy-go-lucky student on 
the journey home from school 
vvill put all homework vvorries 
off
course, if 
who gets 
homevvork 
then be able to eat with
mind at ręst.

Without a book in front of 
him, a book worm vvill not en- 
joy a meal. This is one reason 
why he sometimes mistakes 
salt for sugar. Reading during 
a meal does not help one’s di- 
gestion, būt a book vvorm cares 
more for his book than for his 
stomach.

On the whole, there are 
many people who wait for meal 
time not only for the joy of 
satisfying their hunger, būt 
also for the companionship of 
others, a nevvspaper. or a book.

Fręshy*

circumstanc.es
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Apžvalga
Iš DIDELIO DEBESIO.

EKSPERTŲ KONFERENCIJA SUSITAIKĖ t
Vėlai vakare trečiadieny Amerikos bankininkas 

Lamont, kuris kartu su keliais kitais amerikiečiais da
lyvauja reparacijų konferencijoje Paryžiuje, davė spau
dai pranešimą, kad Vokietijos ir Santarvės valstybių 
ekspertai, galų gale, pasiekė susitaikymą reparacijų 
mokėjimo, klausimu. Abi puses sutiko, kad Vokietija tu
rės viso užmokėti kreditorių valstybėms apie aštuonis 
su puse bilionus (8,568 milionų) dolerių ir kad mokėji
mai prasidės šių metų rugsėjo mėnesio 1 d. ir tęsis per 
58 metus-

Per pirmus ’7 metus Vokietija mokės kasmet po 
$487,900,000, o paskui per likusius 21 metus mažiau. Prie 
šitų pamatinių sąlygų tečiaus taip Vokietijos, taip kre
ditorių valstybių atstovai deda dar visą eilę rezervacijų, 
kurios turės būt apsvarstytos ir išspręstos. Vokiečiai, 
pavyzdžiui, reikalauja dvejų metų moratoriumo (mokė
jimų suspendavimo) tame atsitikime, jeigu Vokietijos 
finansus ištiktų krizis. Kreditorių pusėje Belgija stato 
reikalavimą, kad Vokietija atlygintų jai už 6,000,000,000 
popierinių markių, už kurias vokiečiai paėmė jos aukso 
rezervą karo okupacijos mętu. Yra, be to, da ir kai ku
rių politinių klausimų, kurie turės būt išspręsti prieš 
padarant galutiną sutartį: sakysime, Reino srities pa- 
liuosavimas nuo Santarvės armijų.

Šitais antraeiliais klausimais ekspertai veikiausia 
taip pat susitars, ir šituo tikslu jiems tu r būt nereikės 
dar kitus keturis mėnesius sėdėti Paryžiuje.

Vienas dalykas betgi atrodo keistokas, tas, būtent, 
kad žinia apie konferencijos susitaikymą dėl pagrindi
nių reparacijų mokėjimo sąlygų tapo spaudai pranešta 
iš vakaro prieš rinkimus Anglijoje. Toks supuolimas 
vargiai galėjo būt pripuolamas. Reikia greičiaus many
ti, kad ekspertų konferencijos vadai taikė tuo praneši
mu paveikti į Anglijos balsuotojų nusistatymą. Ir nėra 
abejonės, kad reparacijų problemos išsprendimo faktas 
galėjo daugelį svyruojančių balsuotojų Anglijoje pa
kreipti valdžios pusėn. Ar tai išgelbėjo Anglijos kon
servatorių partiją nuo pralaimėjimo, kolkas dar nežinia.

Dideliais antgalviais ir siek
sniniais straipsniais komunistų 
spauda reklamavo “karingųjų” 
unijų darbuotojų kongresų, ku
ris turėjo įvykti birželio 1 d. 
Clevelande. Bet .dabar ji visai 
apie jį nutilo.

Kituose laikraščiuose pasii’o- 
de žinia, kad “unijų kongresas” 
tapo atidėtas iki rudens. Tik
riau pasakius: padėtas į gur
bą.

RINKIMŲ KOVA BEL
GIJOJE.

Gegužės 26 d. buvo rinkimai 
į Belgijos atstovų rumus, bet 
rezultatai dar iki šiol nežino
mi. nors kai kurie amerikoniš
ki korespondentai jau pranešė, 
kad rinkimus “laimėjo libera
lai”. Kadangi Belgijoje renka
ma atstovai sulig proporciona- 
le sistema, taf ima nemažai lai
ko, iki suskaitoma, kiek atsto
vų turi tekti kiekvienai parti
jai.

ir

78

23

b.

MUITINĖS MORALISTAI

Pasklidus žiniai apie Voltaire’o veikalo “Candide” 
sulaikymą Bostono uoste, laikraščių korespondentai ėmė 
tą dalyką tyrinėti nuodugniau ir patyrė, kad,muitų biu
ras turi didelį sąrašą knygų, neįleidžiamų i šią sali. Ji
sai susideda iš 800 knygų vardų ir nuolatos vis didėja.

Tam “juodam liste” yra, be kitų, šie veikalai: Boc- 
cacio “Decameron”, Rousseau “Cofessions”, arabų pa
sakų rinkinys (“Arabų Naktys”), visa eilė mokslo vei
kalų lyties klausimais, Krank Harris’o autobiografija 
irtt- . . * *i.

Kurios knygos “morališkos”, o kurios ne, sprendžia 
daugiausia muitų komisionierius, J. D. Neviui.

Per rinkimus, įvykusius 1925 
m., balsai ir vietos parlamen
te pasidalino 'tarp įvairių par
tijų šitaip:

Socialistų 820,650 balsų 
78 atstovai;

Katalikų 799,523 balsų ir 
atst.

Liberalų 305,039 balsų ir 
atst.

Flamandų partijos 79,693 
ir 6 atst.

Komunistų 43,147 balsų ir 2 
atst.

Kitų partijų 52.997 b. ir 0.
Tuose rinkimuose pirmą kar

tą Belgijos istorijoje socialis
tai pasirodė stipriausia partija. 
Pirmiaus per keletą dešimčių 
metų stipriausia partija buvo 
klerikalai. Tečiaus, kad ir kle
rikalai 1925 m. gavo mažiau 
balsų už socialistus, bet atstovų 
jie pravedė tiek pat.

1925 m. rinkimai iš viso bu
vo nepaprastai sėkmingi socia
listams. Jie savo atstovybę par
lamente padidino iš 68 į 78, lai
mėdami 10 naujų vietų. Kata
likai prakišo 2 vietas, o libera
lai prakišo net 10 vietų.

Dabartinė Belgijos valdžia su
sideda 
bloko, 
mente 
dangi

iš liberalų ir katalikų 
kuris senam j am parla- 

turčjo 101 atstovą. Ka- 
visų atstovų parlamente

yra 187, tai daugumą sudaro 
94. Jei valdžios blokas prakištų 
bent 7 vietas, tai valdžia turė
tų pasitraukti.

ŽVALGYBININKŲ ARGU
MENTAI

MUITŲ KĖLIMAS

Šią savaitę atstovų rūmai Washingtone priėmė nau
ją tarifų (muitų) bilių, kurio vyriausias autorius yra 
atst. Hawiey. Šituo bilium žymiai pakeliama įvežamieji 
muitai daugeliui žemės ūkio ir pramonės produktų. Jei
gu jį priims senatas ir patvirtins prezidentas, tai Ame
rika bus apsitverus dar aukštesne muitų siena, negu bu
vo iki šiol, nors jau ir dabar Jungtinės Valstijos yra ži
nomos, kaipo aukščiausių protekcinių muitų kraštas.

Iki šiol aukštais muitais buvo apsaugota nuo užsie
nių konkurencijos (kompeticijos) beveik išimtinai pra
monė. Dabar norima suteikti protekciją ir žemės ukiui, 
bet pramonininkai pasinaudojo šia proga gauti ir in
dustrinių muitų padidinimą.

Muitai yra naudingas daiktas gamintojams, bet kenks
mingas vartotojams, nes jie kelia prekių kainas. Kai 
užsienių produktų importas (įgabenimas) yra suvaržy
tas, tai “savieji” prekių gamintojai gali imti aukštesnes 
kainas iš pirkikų. Už muitus tuo budu faktinai užmoka 
krašto gyventojai.

[vedus arba pakėlus muitus mėsai, kailiams, tau
kams, kiaušiniams, cukrui, kornams, žirniams, pupoms, 
bulvėms ir t. t., pabrangs gyvenimas Amerikoje. O jisai 
jau ir dabar yra brangesnis, negu kur kitur.

Brooklyno “Vienybė” kartoja 
tuos pačius “argumentus” prieš 
Lietuvos socialistus, kuriuos 
nuolatos galima užtikti Kauno 
oficiozo puslapiuose. Lygindama 
Lietuvos socialdemokratų parti
jų su kitų šalių socialdemokra
tais, ji rašo:

“Socialistai Vokietijoj, Šve
dijoj, Latvijoj, Norvegijoj ir 
Suomijoj neturi Plečkaičių, 
kurie pas amžinus tautos 
priešus pabėgę, ruoštų sukili
mus ir militarines avantiūras 
prieš savo tautą. Latvijos so
cialistų partija pasmerkė lie
tuviškų socialistų susibičiu
liavimų. su Pilsudskio pulki
ninkais, o Lietuvos socialde
mokratų partija Plečkaičio ir 
kitų nei iš partijos nepasirū
pino išbraukti!”
Bet ar Plečkaitis ruošė “su

kilimus ir militarines avantiū
ras”, tai dar iki šiol nėra aiš
kiai ištirta. Lietuvos valdžios 
spauda ir oficialė telegramų 
agentūra yra padavę tiek daug 
prieštaraujančių pranešimų apie 
“plečkaitininkus”, 'kad sunku 
yra supaisyti, kas tuose prane
šimuose yra tiesa, o kas ne.

Pastaruoju laiku tarpe Lietu-]

vos emigrantų Vilniuje yra su
sidariusi nuomone, kad Plečkai
tis gali būt ne Pilsudskio, bet 
paties Voldemaro agentas-pro- 
vokatorius.

Jau pats šis faktas, kad per 
pusantrų metų Lietuvos valdžiai 
nesiliauja triubijusi apie “pleč-Į 
kaitininkus”, bet dar iki šiol vi-! 
suomenė negavo progos tikrai 
patirti, kiek tiesos yra tose sen
sacijose, — viens šis faktas liu
dija, kad valdžiai rupi tik dum
ti žmonėms akis.

Tas “Vienybes” priekaištas, 
kad Lietuvos socialdemokratų 
partija neišbraukusi Plečkaičio, 
yra tuščias Kauno žvalgybinin
kų blofas, kuri taip gi labai uo
liai pučia oficiozinč spauda Lie
tuvoje. Plečkaitis yra išbrauk
tas iš organizacijos, kuriai ji
sai priklausė, būdamas ištrėmi
me. Bet kaip jį galėjo braukti 
arba nebraukti Lietuvos parti
ja, su kuria jisai jokių ryšių ne
turi nuo tb laiko, kai jisai pa
bėgo į užsienį?

Socialdemokratų partija amži
nų narių neturi. Jei kas joje il
gesnį laikų neveikia, nemoka 
jai duoklių, nelanko jos susirin
kimų ir net negyvena lojo šaly

je, kurioje partija yra įregist
ruota, tai jo naryste pati savai
me sudyla. Ir kaip partija gale- 
tų tokį “narį” teisti, kuomet ji 
neturi progos nei ištirti daro
mus jam priekaištus, nei jį patį 
pasišaukti, kad jisai pasiaiškin
tų?

Nuo perversmo tapo Lietuvo
je sudarytos tokios sąlygos vi
soms opozicinėms partijoms, o 
ypač socialistais, kad jos ne
turi teises ne tik laisvai vesti 
agitaciją žodžiu ir spaudoje, bet 
net ir laikyt paprastus savo mi
tingus, kuriuose galėtų būt ap
svarstyti partijos reikalai. Su
prantama, kad šitokiose sąlygo
se partija visai negali sukon- 
troliuoti savo atskirų narių vei
kimą. O kuomet tie nariai dagi 
atsiduria svetimoje šalyje ir vi
si ryšiai tarp jų ii partijos 
centro nutrūksta, tai yra gry
niausias absurdas kaltinti par
tijų dėl tokių narių pasielgimų.

Lietuvos socialdemokratai yra 
ne blogesni už kitų šalių socia
listus. Kovoje už Lietuvos lais
vę jie yra daugiau pasidarbavę, 
negu kuri kita politinė srove 
Lietuvoje. Bet kitose šalyse so
cialistai jau yra iškovoję laisvę, 
o Lietuvoje dar tebėra despotiz
mas. Ne socialistai daro gėdą 
Lietuvai, bet tie “patriotai”, ku
rie demokratinę respubliką pa
vertė žiauriu kalėjimu.

[Padflo and Atlantic Photoj
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Skaitytojų Balsai
$10.00 už vizą

Kankakee, III. — Majoras 
Josef Noyes, Illinois aviacijos 
departamento inspektorius, ku
ris žuvo gegužes 19 d., kai nu-

Kiekvienas, kam teko važiuo
ti Lietuvon atlankyti savųjų ar 
šiaip pasisvečiuoti, turėjo užsi
mokėti Lietuvos konsului $10.00 
už tai, kad konsulas duotų leidi
mą atlankyti savo gimtąją šalį. 
Ir už ką Lietuvos valdžia ima 
tuos $10.00, jus paklausite. Nu
gi už tai, kad konsulas prispau
džia guminę atspaudą prie Ame
rikos pasporto ir pasirašo, kas 
užima nedaugiau, kaip minutę 
laiko. Kaip dabar yra, nežinau, 

bet kiek laiko atgal, kai nuei
davai gauti vizos pas Lietuvos 
konsulą, tai reikėdavo išpildyti 
tam tikrą “inšiurinoe palicy”, 
ant kurios prirašo daugybę ga
na naivių klausimų.
' Kai kurios Europos valstybes 
visai nereikalauja jokių paspor- 
tų ar vizų iš Amerikos ‘piliečių. 

'Jos džiaugiasi, kad Amerikos 
piliečiai atlanko jas. Vokietija, 
kuri pirmiau imdavo mokestis 
už vizas, senai tas mokestis 
panaikino. Francija, kuri im
davo iki šiol $10.00 už pasų ir 
$1.00 už tranzit-vizą, šiomis die
nomis numažio vizos mokestį 
iki $2.00. Laikas tos vizos 
išsibaigia už dviejų metų. Fran-

Akmenine anglis
Kiek Amerikoj iškasama ang

lies?—Kiek kuri pramonė su
naudoja anglies. — Anglis, 
mineralinis aliejus ir vanduo. 
—Anglies produkcija nedidė
ja.— Anglies taupymas. — 
Klaidingas pranašavimas.

58.4 nuo.š. 
mineralinis

Vidutiniškai imant, Jungtinė
se Valstijose per metus iškasa
ma 500,000,000 tonų bituminės 
anglies. Ta anglimi butų gali
ma pripildyti 2,500 pėdų ilgio, 
2,500 pędų pločio ir 2,500 pėdų 
aukštumo aruodų. Tokią tai 
anglies krūvų Amerikos žmonės 
sunaudoja per metus. Pažiūrė
kime dabar, kas yra vyriausi 
anglies naudotojai.

Daugiausia anglies sunaudoja 
garvežiai. 1926 m. geležinkeliai 
sunaudojo jų 128,000,000 tonų. 
Kokia dalis tų anglių buvo pa
versta suodžiomis ir durnais, ku
riuos žmonėms teko traukti jį 
plaučius, niekuomet nebus ga
lima patirti. Jei tas faktas bu
tų žinamas, tai, nėra abejonės, 
kad žmonės kaip vienu balsu 
imtų reikalauti geležinkelių 
elektrifikacijos.

Anglies naudojime antrą vie
tą užima kokso įmone. Jos da
liai per metus tenka 82,000,000 
tonų. Koksas vyriausia eina* 
plieno pramonei, kuri, be to, 
sunaudoja dar 28,000,000 tonų 
anglies kurui ir šviečiamųjų du
jų gamybai. Elektros įmonės 
per metus sunaudoja apie 40,- 
000 tonų anglies. Tuo budu tos 
trys įmonės sunaudoja 56 
šimčius visos iškasamos 
lies.

Likusią anglį suvartoja
rios indūstrinčs įmonės, laivai 
ir šiaip žmones savo namams 
apšildyti. Čia bus įdomu pa
stebėti, kad ledų gamybos įmo
nes per metus sunaudoja apie 
3,000,000 tonų anglies, o mine
ralinio aliejaus pramone— 4,- 
000,000 tonų.

Vienos pramones juo tolyn, 
tuo daugiau sunaudoja anglies, 
o kitos tuo atžvilgiu yra labai 
konservatyviškos. Sakysime, 
laikotarpyj nuo 1909 iki 1923 
m. įvairių dirbinių gamyba pa
didėjo 164 nuošimčiais, o ang
lių naudojimąs tik 130 nuoš. Tai 
padėjo nueito', kad anglis pradė
ta ekonomiškiau naudoti. Kitais 
žodžiais sakant, iš tonos anglies 
dabar gaunama daugiau energi
jos nei pirma. Tačiau reikia 
pasakyŲ, jog toj srityj dar 
daug kas butų galima padaryti.

Viso energijos Amerikoj yra

pagaminama'tiek, kiek butų ga
lima gauti iš vieno biliono tonų 
anglies. Bitumine anglis ir 
antracitas suteikia 
visos energijos,
aliejus 25 nuoš. suviršum, van
dens jėga tik apie 6 nuoš., me
džio kuras 51/2 nuoš. ir darbo 
gyvuliai (arkliai, mulai ir t.t.), 
kurie laip pat dar nesenai lošė 
neįmanomai svarbią rolę, tik 
2Va nuoš. Iš paduotų faktų mes 
matome, kad Amerikoj labai 
mažai tesinaudojama “baltaja 
anglimi”—vandens jėga.

Amerikos pramonės centrai 
sunaudoja daugiausia anglies. 
Dalis Jungtinių Valstijų, kuri 
randasi į šiaurę nuo Ohio ir 
Potomac upių ir į rytus nuo Mis- 
sissippi, sudegina 73 nuoš. visos 
anglies. Bet net ir toj daly į 
nevienodai tėra anglies sunau
dojama. O tai parodo seka
mas faktas: iš 3,093 Amerikos 
pavietų 85 jų sunaudoja dau
giau nei pusę iškasamos

Nuo 1899 iki 1919 m. 
nes anglies produkcija 
nėse Valstijose nuolat
Vidutiniškai kas metai buvo iš
kasama 17,000,000 tonų daugiau 
anglies. Nuo 1919 m. produk
cija nei kiek nepadidėjo. Tas 
anglies pramones apmirimas 
privedė prie to, kad nuo 1923 
iki 1927 m. 110,000 angliakasių 
neteko darbo ir 2,320 kasyklų 
užsidarė.

Pažiūrėkime
priežastys privedė 
padėties, 
bituminės

anglies, 
bitumi- 
Jungti- 
didėjo.

nuo- 
ang-

įvai-

dabar kokios 
prie tokios 

Nuo 1913 iki 1927 m. 
anglies naudojimas

padidėjo’ tik devyniais nuošim
čiais, o antracito naudojimas 
faktinai sumažėjo. Bet tuo pa
čiu laikotarpiu mineralinio alie
jaus produkcija padidėjo 262 
nuųš., šviečiamųjų dujų (gazo) 
148 nuoš. ir vandens jėgos 186 
nuošimčiais. Mes matome, kad 
reikalavimas jėgos neįmanomai 
padidėjo, bet (ta jėga buvo gau
nama ne iš anglies, ale iš kitų 
šaltinių. Pavyzdžiui, 1913 m. 
iš anglies buvo gauta 70 nuoš. 
visos jėgos, o J 927 m. tik 55 
nuoš.

Reikia dar turėti galvoj ir 
kitų .faktorių. Būtent, sutaupi- 
mą kuro. Dėka įvairiems pato
bulinimams šiandien iš mažiau 
anglies gaunama daugiau ener
gijos. Geriausiu pavyzdžiu ga-' 
Ii būti geležinkeliai. Nors 1927 
m. geležinkeliai atliko 9 nuoš. 
daugiau darbo nei 1917 m., bet 
angies jie sunaudojo 13 nuošim
čių mažiau. Toj srityj galima 
ir daugiau pagerinimų padalyti. 
Sakysime, vidutiniškai reikia j

ei ja irgi persitikrino, kad imda
ma po $2.00 už vizų ji daugiau 
laimės iš Amerikos turistų, ne- 

igu lupdama po $10.00.
Na, dabar apie Lietuvą. Lie

tuvos valdžia, kuri sakosi taip 
myli Amerikos lietuvius ir laip 
trokšta, kad jie parvažiuotų at
lankyti savo tėvynės, vis skai
to sau už prispaudimą antspau- 
dos $10. Reiškia, jeigu nori at
lankyti savo tėvynę, tai pir
miausia turi nešti Lietuvos kon
sului' dešimkę. Kitaip nei ne
galvok apie važiavimų.

Reikia pasakyti, kad pirmiau 
Lietuvos konsulate padarydavo 
labai nemalonaus įspūdžio į ke
liautoją. Nueini būdavo pas 
Vokietijos konsulą ir tuoj pri
spaudžia antspaudą prie paso 
be jokios mokesties ir dar pa
linki laimingos keliomis ir sma
gių laikų Vokietijoj. Nueini pas 
Francijos konsulą, jis paima 
vieną dolerį už transit-vizą be 
jokių kamantinėjimų. Bet kai 
nueini pas Lietuvos konsulą, 
tai kai į senosios Rusijos kan- 
celeriją. prašporto išsiimti. 
Klausines, klausinės tave ir ga
lų gale dar turi užsimokėti 
$10.00. Tas padaro labai no 
malonaus įspūdžio.

Lietuva daug daugiau laimėtų 
imdama numažintą mokesti ar
ba visai panaikindama mokestį 
už vizų. Numažindama arba 
panaikindama mokestį už vizas 
Lietuvos valdžia patrauktų dau
giau žmonių važiuoti Lietuvon. 
Be to, valdžia parodytų savo 
širdingumą, kad jai tikrai rupi 
patraukti daugiau amerikiečių 
Lietuvon. Be to, atsirastų ne
mažai ir ne lietuvių, Amerikos 
piliečių, kurie lankosi kitose ša
lyse, norinčių pamatyti Lietuvą. 
Bet kuomet jie sužino, jog rei- 

;kia mokėti dešimts dolerių už 
vizą, tai jie visai nevažiuoja 
Lietuvon. Man teko keliauti 
kartu su dviem Amerikos pilie
čiais vokiečiais vyru ir jo žmo
na. Ji buvo kilusi iš Lietuvos, 
o .vyras Lenkijoj. Ji dažinojus, 
kad aš esu lietuvis labai nudžiu
go. Pasisakė, kad kilusi iš Lie
tuvos ir norėtų atlankyti Kau
ną ir kitas vietas. Ret pasitei
ravus ir sužinojus, jog reikės 
mokėti už vizas $20.00 (mat, 
jiedu turėjo atskirus pasus), 

Mokytojas liepia kiekvienam atsisakė važiuoti Lietuvon dėl 
mokiniui aprašyti savo buto ap- perdidelių išlaidų. O tokių .at
statymą. Antrų dieną mokyto- sitikimų, manau, pasitaiko rie
jas surenka darbus ir randa, 'mažai, 
kad vienas mokinys duoto už- vai yra nuostolis 
davinio nėra atlikęs.

—Kodėl tu 
darbo ? Kodėl 
buto? -

krito lėktuvas, kuri valdė avia
cijos mokinys. Tas mokinys lai
kė egzaminus laisniui gauti.

sudeginti 131 svarą anglies, kad 
gauti pakankamai jėgos nuve
žimui 1,000 tonų krovinio vieną 
mylią. Bet štai Union Pacific 
geležinkelis nesenai paskelbė 
raportą, iš kurio matyti, kad 
1,000 tonų jis gali nuvežti vieną 
mylią su 70 svarų anglies. Tai 
pareina iš to, kad tas geležinke
lis turi tobulesnius garvežius 
(lokomotivus). Nėra mažiausios 
abejonės, kad trumpoj ateityj 
ir kiti geležinkeliai įsigys mo
derniškus lokomotivus.

Plieno pramone irgi išmoko 
ekonomizuoti anglį. 1904 m. 
pagaminimui vienos tonos plie
no buvo sunaudojama dvi tonos 
anglies, o 1927 m. mažiau nei 
pusantros tonos.

Bet didžiausią ekonomiją pa
darė elektros gaminimo įmonės. 
Pavyzdžiui, pereitais metais 
elektros jėgos buvo pagaminta 
13 kartų daugiau nei 1902 m., o 
anglies sunaudota tik keturis 
kartus daugiau. 1902 m. elektros 
kilowat’inė valanda reikalavo 
6.6 svarų anglies, o 1927 m. 
mažiau nei dviejų svarų.

Gyventojų skaičius Amerikoj 
nuolat didėja. O tai turėtų rei
kšti, kad ir anglies naudojimas 
privalo didėti. Tikrumoj ta
čiau taip nėra. Visokie išradi
mai duoda galimybės taupyti 
anglį. Taupoma ne tik pramo
nėj, bet ir namų apšildyme, 
ypač miestuose, kur yra didelių 
trobesių.

Dar ne taip senai garsus ang
lų mokslininkas Dr. J. Martin 
pranašavo, jog 'esamos žemėj 
anglies pasauliui užteks ko
kiems 500 metų. Tačiau nuo
latinė technologijos pažanga ro
do, jog tas pranašavimas nėra 
tikslus. Juo tolyn, tuo žmonės 
ekonomiškiau naudoja anglį. 
Na, o tai reiškia, jog anglies 
yra sunaudojama nepalygina
mai mažiau, negu apskaičiavo 
Dr. Martin. Todėl jos pakaks ne 
500, o gal keliems tūkstančiams 
metų. K. A.

ARGI GALIMA?

Aišku, kad iš to Lietu- 
ne tik me

džiagiškas bet- ir morališkas— 
neparašei rašto ji nustoja tos reklamos, kurią,
neaprašei save prie kitkių sąlygų galėtų įsigyti, 

bara mokytojas tingi- —V. R-s.

Ii, jei teismo antstuolis jau prieš ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
mane buvo jį aprašęs? - - teisi Galima gauti “Naujienose”, 
naši kaltininkas. , Kaina 45 C.



Penktadienis, geg. 31, 192.9 NAUJIENOS, Chicago, III.

MEKSIKA TURI 14,000,000 centras; ir Tampico—garsusis 
GYVENTOJU uostas.

Žemdirbystė, komercija 
ir industrijos.

Svarbiausios Meksikos indus
trijos yra galvijų auginimas ir 
žemdirbystė, žemė yra labai 

dar 
že- 
pa- 

įve- 
An- 
mi-

šalis žemiau Kio G rande
Rio Grande upė, kuri prasi

deda Colorados piet-vakarų da
lyje, sudaro šiaurinę sienos li
nija tai‘i) Suv. Valstijų ir Mek
sikos nuo jos įtakos Meksikos 
užlajon iki truputį loliaus EI 
Paso, — iš viso net 1,100 my
lių. I Meksikos^ vakarus mato
me Ramiajį okeanų; Guatema- 
la ir Britų Hondūras guli į pie
tus; į rytus Yucatan pusiau- 
salis išsikiša į Meksikos užla-

OOO meksjkiedių šioje šalyje. 
Komisionieriaus 1926 m. rapor
tas sako, kad yra vienas mi- 
liontis meksikiečių šioje šaly
je. Šiandien jie gyvena visose 
valstijose. Bet daugiausia jų 
randame pietvakaruose. Los 
Angeles, Californijoj, turi apie 
100,000 meksikiečių; San An- 
lonio, Texas, apie 75.000; EI 
Paso, 60,000; Detroit, Michi- 
gan, apie 7,000.*

Yra daugybė čionais, Ame
rikoje, gimusių meksikiečių. 
Apie 50,000 meksikiečių 
metus atvažiuoja į Suv. 
stijas. Meksikoj yra apie 
219 Amerikos piliečių.

(ELIS.)

per 
Val-
15-

(asparagus) rųšys ir kitos dar
žovės su didėlėmis šaknimis, ši 
daržovė auga visuh, kur randa
si daug drėgnumo. Suv. Vals
tijose svogūnai labai puikiai au
ga ir visur yra auginama.

Geros kainos vienais metais 
paaukština auginimų kitais me
tai. Svogūnai reikalauja gero 
prižiūrėjimo, bet vistiok lengvai 
auginami naminiuose darželiuo
se ir ant ūkių. Paprastai iš ak
ro žemės galima gauti 280 bu
šelių svogūnų, kuomet žemė la
bai gera, tai galima gauti nuo 
400 iki 600 bušelių iš akro.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
"To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Night and Moming to keep 
thcm Clban, Clcar and I lealthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eyc Bcauty” Book

Murino Co*., Dept. H. S., 9 B. Ohio St„ Chicaflo

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo

Vidurinis klimatas yra pui
kus, bet* pakrančių klonių kli
matas yra tropiškas, karštas 
ir nesveikas su daug lietaus 
prie užlajos. Ramiojo okeano 
pakrančiais ir apie patį vidurį 
irigacija būtinai reikalinga ir 
gamtos įvesti upeliai tam tik
slui yra puikiai vartojami.

Senoviškos civilizacijos 
liekanai.

derlinga. Bet žmonės vis 
tebevartoja primityviškus 
mes dirbimo budus. Tiesa, 
staruoju laiku pradedama 
sti moderniškos mašinos, 
troj vietoj po žemdirbystes
neralų kasimas yra svarbi in
dustrija. Nuo 1521 m. iki sau
sio 1 d. 1922 m. iškasto sidab
ro vertė yra $3,(MM),000,(KM) ir, 
galime sakyti, sudaro du treč
dalius viso pasaulio produkci
jos per pereitus 400 metų. Apie 
$500,000.000 Amerikos pinigų 
įdėta į Meksikos kasyklas. Mek
sika šiandien pristato apie tre- 
čiadalį viso 
produkcijos 
aukso.

Kooperatyviškos or
ganizacijos turi du 

milionu narių

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

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

ir

pasaulio sidabro 
ir apie 5% viso

mineralų yra zin- 
grafitas, gyvsidab-

Meksika, konkvistadorių
Montezumų šalis, turi labai įdo
mią istoriją, kuri siekia net 
prieš-istoriškus laikus. Nesenai 
archeologiški tyrinėjimai paro
dė. kad Meksikoj gyvavo mon
goliška civilizacija, kurią vė
liaus’ kita tauta sekė. Istoriš-i 
kais laikais atsirado kita civi-|,n’ 
lizacija, kuri paliko tokias lie
kanas, kurias galime lyginti su 
Egipto ir Tolimų Bytų lieka
nomis.

Maldnamių liekanos, pirami
dės ir palociai Yucatane, Oax- 
aco ir Central Plateau parodo 
aukštą civilizacijos laipsnį tarp 
Meksikos originališkų šeimynų. 
Garsusis “Calender” akmuo 
kuris suriša Amerikos rubežių 
vienas seniausių Aztec civiliza
cijos radinių. Centralės Meksi
kos “Teotihųacan” piramidės 
yra senesnės nei Egipto.

Ispanijos užkariavimas.
1521 m. llernando de Cor- 

tez su 16 arklių ir keliais de- 
sėtkais vyrų užkariavo Meksi
kos imperiją. Ir per 300 metų 
ispanai valdė Montezumų že- . -
mę. Katalikų misionieriai atėjo' Prideda nuo šešiolikto širnt- 
su “konkvistadoriais”. Neužilgo1 UR’^io. Meksikos 1 antiškas I *h- 
senoviškas indijonų maldvietes v(‘rsitetas buvo^ įsteigtas prieš 
pavadavo puikios, gotiškos ka
tedros, kurias galima lyginti su 
Francijos ir Vokietijos puikiau
siomis katedromis. Ispanai 
spaudė indijonus visokiais bu
dais -ir iš jų padare vergus, bet 
visgi negalėjo visiškai išnaikin
ti juos. Ispanai pradėjo apsi
vesti su indijonų moterimis, ir 
tokiu budu atsirado “mestizo”, 
kurie šiandien sudaro daugu
mą Meksikos gyventojų.

Meksikos nepriklausomybė.
1810 m. meksikiečiai sukilo 

prieš * ispanus ir dešimts metų 
vėliaus Meksika tapo nepri
klausoma tauta. K: 

Amerikos ~ 
Meksika priėmė Suv. 
konstitucionališkas į- 

Oficiališkas šalies var- 
“Su vieny tos Meksikos

kas, švinas, 
ris ir kiti. Meksika produkuo
ja prastos rųšies anglį. 1926 
m. Coahuila valstijoj produ
kuota net 800,000 tonų.

Aliejus.
Meksikos aliejus tapo pasau

lio komercijos faktorium 1910 
Daugiausia aliejaus produ

kuota 1920 m., kuomet Meksi
kos šaltiniai produkavo net 
ketvirtą dalį viso pasaulio pro
dukcijos. Tampico, svarbus ry
tinis uostas, yra didžiausias 
aliejaus centras.

Gelžkeliai.
Meksika turi 16,000 mylių 

gelžkelių. Dauguma gelžkelių 
randasi valdžios kontrolėj. Di
džiausia gelžkelių sistema yra 
National Railvvays of Mexico 
(valdžia laiko 51% kompani
jos akcijų) ; antroj vietoj tu
rime Northwestern Railroad ir 
Southern Pacific of 
kuri suriša Amerikos 
su Meksikos Miestu.

Mexico, 
rubežių

Apš vieta.
Meksikos apšvietos istorija

atvažiavimų pilgrimų į Suv. 
Valstijas. Bet senovėj biedni 
žmonės negalėjo įgyti mokslo, 
kaip šiandien kad 
slumas turi labai 
tarpe biednųjų 
šiandien Meksikoj 
laike Gailės

gali. Nemok
au kštą ratų 
klasių. Bet 
matome, kad

administracijos 
(1924 iki 1928), nepaisant vi
sokių sukilimų, tapo 4,000 pra-

m. nemokslumo rata buvo 80%, 
šiandien yra 62%.

Revoliucijos.
Nuo 1884 iki 1910 Meksiku 

valdė Porfirio J)iaz, despotiš
kas bet mielaširdingas dikta-

respublikų torius. 1911 m. kilo revoliuci-
taip ’ir
Valstijų 
staigas. 
das yra
valstijos”. Sulig 1917 m. kon
stitucija valdžia yra respub- 

demokratiška ir fe- 
derale. Valdžia turi tris šakas

gislaturą (kurių sudaro Atsto
vų Butas ir Senatas) ir, teis- 
darišką (Vyriausias Teismas, 

paskiria pre-

Du milionai uknininkų yra 
susiorganizavę j 12000 organi
zacijų Suv, Valstijose, kad ge
riau pardavinėti ūkių produktus 
arba pirkti ūkių reikmenas. 
1928 metais jie pardavė ūkio 
produktų beveik už du bilionu [ 
dolerių ir pirko reikmenų maž
daug $500,000,000 vertės.

Tie ūkininkai gyvena visose 
48 valstijose. Tačiau dauguma 
jų gyvena Missoūri, Iowa, Wis- 
consin, New Yorko ir Pacifiko 
pakrančių valstijose.

Beveik trečia dalis tų ūkinin
ku yra nariai ūkininkų elevato- ’ 
rių organizacijų ir apie penkta 
dalis priklauso prie kooperaty
viškų pienininkystės ir pieninin
kystės produktų organizacijų. 
Apie 150,000 ūkininkų intere
suojasi vatos industrija, apie 
50,000 parduoda naminius gyvu
lius.

Beveik pusė ūkininkų yra na
riai kelių organizacijų. ,

Svog-unas — Senoviška
I laržovė

Nuo seniausių laikų svogūnas 
yra labai svarbi daržovė. Ke
liaudami i neapgyventas vietas, 
keleiviai ir kareiviai mėgo val
gyti svogūnų, kad išvengti troš-

Augalas visų pirmiausia pasi
rodė Azijoj ir prie Viduržemių 
juros kranto. Jis priklauso 
prie Allium cepa botaniškos šei
mynos, prie kurios priguli dau
gelis lelijų, kelios “štarelio”
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TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Antra Šių Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

Į LIETUVĄ
Tiesiog į Klaipėdą

Išvyks Iš New Yorko

Birželio-Jime 18,1929

Laivu “LITUANIA”
BALTIK AMERIKA LINIJOS

—Smagiausia—Patogiausia—Kelionė—
Atsižvelgdama i skaitlingą ekskursiją gegužės 18 d. ir pildyda
ma Amerikos lietuvių norą, Baltic Amerika Linija nutarė tą no
rą patenkinti ir rengti ekskursiją birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, taip
gi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. IMstrict Bank, 11J2 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 173!) So. Halsted Street, Chicago 
Metropolitan S'tate Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, iii.
Univer»al State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., Chicago 
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

. * ■ — ---------- :------------------------------ ■'1

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

Beletristika

St., Waukegan, III. 
St., Detroit, Mieli.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago

Išplaukimai Laivų Iš New Yorko
LITUANIA” — Birž. 
ESTONIA” — Liepos

“ESTONIA”
“POLONIA”

— Gegužės 2!)
—> Birželio 12
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APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 
SKAITYMAI

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

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

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

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

*No. 40. Žemaites Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaites Raštų ? Kam nemalonį yra ta karšta 
meilės ugnele, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina .....................................v.....................................................75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėti ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
fiasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
aip 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

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

eSK. -A. T Y D jA
Tik pažiūrėkit ką Pirksit už $260

Visas Materiolas Reikalingas Įvedimui Pilno Apšildy- 
mo 4 ar 5 Kambariu • Bungalow

vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi- 
reikalinga papuošimui, pajvairinimui 

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

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

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

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

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso, čia Taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši; 
mo. 164 pusi. Kaina ................................................................. 75
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69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
čiu apart kitų eilių telpa garsioji Edgar Poe 

Varnas”, kuri niekuomet neįkirės* skaitytojui, kad ir. . r 35

Užsisakykit Įtaisymą Apšildymui Dabar, 
o Mokėti Pradėsit Spalių Mėnesįja. Pradžioje judėjimas buvfl 

politiškas, bet vėliaus persi
mainė. Vedėjai bandė pagerin
ti visas aplinkybes, duodami 
žmonėms žemės ir apšvįetos. 
Meksikoj pasirodė stiprus dar
bo judėjimas. 1922 m. Meksi
koj buvo 564 federuotos dar
bo unijos 
apart kitų 
mų unijų, 
Darbininkų
rių ir uosto darbininkų unija 
su 15,000 narių. Meksikos įsta
tymai apsaugoja darbininkų 
teises, Čionais jie turi astuo
nių valandų darbo dieną. Mo- 
terų ir vaikų vakarinis darbas 
draudžiamas. Darbininkai kom-

$10.00 Įmokėti Užsisakant N.

su 610,000 narių, 
stiprių nepriklauso- 
kaip tai,—Gelžkelių 
Unija su 47.000 na-

Tai viskas, ko jums reikia pilnam apšildymo įvedimui, o li
kusius mokėsit parankiomis jums ratomis pradedant Spalių 
mėnesiu. Pagal musų planą, 
naudodamies juo. , »

isinoįkėsit apšildymo jvcdhną

kurio teisdarius 
zidentas).

■Šalis turi 28 
priklausomas ir 
dvi teritorijas ir vieną federa- 
lį distriktą.

Meksikos sostapilč yra Me- pensacijos įstatymais apsaugo- 
senojo pašau- ta> Teisė organizuotis visur pri- 

i naujo pažinia. Jeigu darbininkai pa- 
pasaulio naujenybėmis. Gyven-! |iUOSUOjami nuo darbo bereika- 
tojų turi apie 600,000. Kitiįjingai, be priežasties, tai jiems 
svarbus miestai yra Guadala- trijų mėnesių algos privalo bu- 
jara (vakarų perlas), — gy-uį išmokamos.

gyventojų turi 110000; Mon-I Meksikiečiai Suv. Valstijose, 
terey, gyventojų turi 85,000 ir Nuo įvedimo Imigracijos Į- 
yra Meksikos pramonės cen- statymo 1924 m. daugiau mek- 
tras; San Luis Potosi su 85.- sikiečių atvyksta į šią šalį. 
000 gyventojų yra komercijos į 1920 m. cenzas paduoda 480,-

kaip pianą—padėsim išdalinti 
įrankius.

Patelefonuokit mum, o mes atsiųsim jum savo inžinierių, kur 
duos jum patarimų. Nieko nei'mam už tą patarnavimą, tu
rim sandely IDEAL RED /ĄCKETJKD BOILERIUS.

Duosim jum visokiu pugelbą, 
darbą ir dykai paskolinsim jum

kėlių .prozojė.
poema “T*
tukstantj kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina

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

z 105 pusi. Kaina .................  50
No. 71. Gyvybė, čia telpax keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 

geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ......................20
No. 73. Keplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prie! baugi

nimą žmonių pragaru. '28 pusi. Kaina .....  20■

savarankias),

xico City, kur i 
lio palaikai maišosi su

BLUMBINGO DEPARTAMENTAS 
Laikom pilną sankrovą visokių reikmenų 
P uni nngui, kaip sinkas, vonias, prau- 
sy as, puody8f paipas, ventilius ir jun- 
Rinius, pigiailsiomis kainomis. Ateikit j 

U,8Ų ištaigą. Pirksit ar nepirksit—bet 
Pažiūrėkit.

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

‘ , KALBAM LIETUVIŠKAI

SUUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOIISE
So. State Street Visi telefonai Calumet 5200

Atdara Vakarais iki 8-toy—Nedcliojuis iki 1 po pietų.

NAUJOENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Chicagos I
Lietuvių

~ ■ ........ ... I —,

Kas bus birželio 2 d.?
Tą dieną įvyksta pirmas Jo

niškiečių L. K. Kliubo payasa- 
rinis išvažiavimas S. Svelainio 
f ar moję, prie 87 ir Kean Avė.

Birželio mėn. yra bene gra
žiausias pavasario mėnuo. Lie
tuvoje tą mėnesį vaikinai ir 
merginos puošia savo namus

čia prie 35 ir Union gatvių ir 
ėmėsi kurti parapiją. Bet nuo 
pat susiorganizavimo parapija 
ėmė sirgti džiova, tečiaus pa
čiam vysk. Mickevičiui prižiū
rint, dar šiaip taip gyvavo.

1922 m. pasimirus vysk. Mic
kevičiui parapija liko ant para- 
pijonų rankų, kurių vyriausiu 
tuo laiku vadu buvo Juozaš Na- 
k rašius. Pastarasis pakvietė 
už dvasišką vadą M. X. Žukaus
ką. Tasis neilgai klebonavęs 
užleido savo vietą kun. P. P. 
Žadink. Žaliukui pasisekė pa
daryti kiek biznio, bet neilgam 
laikui.

berželio šakomis. Todėl Jonis- Parapijonys matydami pras- 
kiečių Kliubas ir pasirinko sa- tą parapijos padėtį, pasikvietė 
vo išvažiavimui šį gražų mė- klebonu kun. Stasį Liukų, ku- 
nesį, kada pasipuošusi naujais, ris bcklebcnaudamas taip nu- 
rubais gamta kiekvieną vilioja;klebonavo, kad bažnyčią paliko 
pas save. Tad kaip joniškie- be šviesos, o namas, kuriame 
čiai, taip* ir jų kaiminai atei-įpats klebonas gyveno, be gaso 
nantį sekmadienį, kas autonio- ir ibe šilumos. Parapijonims 
biliais, kas gatvekariais, trauks]nebuvo vargo kun. Liukų paša-
į Willow Spring miškus, į Jo
niškiečių Kliubo išvažiavimą.

Paskutiniame joniškiečių pa
rengime. ačiū publikos simpa
tijai, svetainėse nebuvo užtek
tinai vietos, bet Svelainio sve
tainė yra tokia didelė, kad vi

lioti, — pats pasitraukė.
Likusi be dusių ganytojo, pa

rapija pasikvietė kun. S Tau
tą, kuris tuo laiku klebonavo 
lenkų tautiškoj parapijoj. Jis 
suliko dirbti savo tautiečiams 
net už daug mažesnį atlygini-

NAUJIENOS, Chicago, III.------ ----------------- -u.-.--—------ Penktadienis, geg. 31, 1929

siems vietos pilniausia užteks. 
Visi pasikvepuoaime tyru oru, 
pasidžiaugsime gamtos grožy
be, pasišoksim, pasidainuosim, 
pasilinksminsim visi, kas tik 
bus šiame išvažiavime.

— Reiks Būti.

Colman Grove
Kur praleisti karštą sekma

dienį? Daugelis chicagiečių su 
tuo klausimu susiduria, bet 
tankiai neranda tinkamo atsa
kymo. Važinėtis susigrūdusiais 
keliais ir nusibosta ir pavarg
sti, taip kad vieton poilsio su
silauki tik nuovargio. Sustoti 
gi nežinančiam nėra kur.

Tokiems gal bus patogus 
Colman Grove, Colman. III., 
kurį užlaiko Bridgeporto biz
nierius Juozas Molis. Vieta yra 
netoli Chicagos, tik 40 m., prie 
gerų kelių, ant pat gražios Fox 
upės kranto, kur galima žu
vauti ir maudytis. Be to darže 
yra žaismavietės, užkandžių, 
taip kad nė alkio, nė trošku
čio kęsti nepriseis.

Colman Grove yra prie 22 
kelio, tarp Geneva ir Elgin. 
Važiuoti galima arba Koosevelt 
Bd., arba Luke St., o paskui 
Genevoj. ar Elgin iniest. pasi
sukti į 22 kelią.

Tautiška parapija 
mirė

mą, negu kad gaudavo pas len
kus. Parėjęs jis rado viską ne
tvarkoj, tečiaus tikėjosi viską 
tinkamai sutvarkyti ir paskui 
sau ramiai klebonauti ir ganyti 
parapijom) dusias. Nors klebo- 

Įnavo apie penkis metus, te
čiaus parapija nėjo stipryn, bei 
vis pamažu silpnėjo.

Galų gale ir jam nusibodę 
ligonį glciboti ir jis iš parapijos 
pasitraukė. Tuomet parapijo- 
nys ant greitųjų pasikvietė kun. 
Petrošių, bet tasis apžiūrėjęs 

'parapijos sveikatą rankas pa
kratė ir irgi apleido parapiją.

Parapija vėl liko be kunigo. 
Tada Juozas Nekrošius, kaipo 
parapijos vadas, vėl pakviečia 
kun. 'fantą, kuris sutinka eiti 
klebono pareigas iki bus gali
ma gauti kitą tinkamą kunigą. 
Bet parapijos sveikata laipsni

škai eina menkyn. Tečiaus pro
tingesniems parapijonims ta li
ga taip įgrįso, kad jie nutarė 
nebelaukti naturalės parapijos 
mirties, bet patiems viską už
baigti. Tą ir padarė gegužės 
18 dieną susirinkime, kuriame 
trustisai ir parapijonys apsvar
stę parapijos padėtį, vienbal
siai nutarė parapiją numarin
ti. Užbaigimo darbą pavedė 
kun. 'Tautai ir jo pagalbininkui 
P. Bernotai, kurie užrakino 
bažnyčios duris ir parapijonys 
išsiskirstė. Adidavė raktus ir 
Juozais Nekrošius.

'Tuo būdu parapija tapo lik
viduota numarinta. Bet tas

- ---------- liūdnas laikas neilgai tęsėsi. Už
Lietuvių 'Tautiška parapija trijų dienų vėl pasidaro sujudi- 

pasimirė nesulaukusi nė. dešim- mas, parapijonys bėga pas Ža
lios metų amžiaus. Suorgani- linką ir Linkų šaukdami, kad 
zavo ją vyskupas Mickevičius parapija dar gyva. Pastarieji 
1920 m., kuris atpirko bažny- , atbėga, “suranda, gyvybės ženk

*O1JSHES

~lj' the can 

could talk, 
it vvould say:

Read the Label

NAUJOS IR VARTOTOS LENTOS
Durims—Langams—Stogams—Plaster Boards—Plumbingas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų 

MES STATOME GARAŽUS

Ace Wrecking and Lumber Co.,
9432 Vincennes Avenue Beverly 4900

lų ir paskelbia, kad gegužės 
25 d. parapija su didelėmis iš
kilmėmis prisikels iš naujo, 
gyva ir sveika. Bet tas stebuk
las neįvyko. Nors iš pat ryto 
suvažiavo vyskupai, kunigai ir 
kitokie stebukladariai, bet at
gaivinti ją nebepasisekė: para
piją rado jau visai mirusią ir 
lupas kietai užčiauptas. Stebuk
lui neįvykus ir šventieji tėvai 
išsiskirstė vieni kaltindami vie
nus, kiti kitus, o treti dar ki
lus.

'Taip ir nebeliko Lietuvių Tau
tiškos parapijos.

—Karštas Parapijonas.

Lenkų-lietuvių byla
-------------------—J

Apskųstasis lietuvis Ant. Mos
geris laimėjo $25,000 bylą

Pereitą savaitę Superior teis
me, prieš teisėją Fowler buvo 
nagrinėjama įdomi lenkų ir lie-i 
tuvių, teisingiau lenkės ir lie-j 
tuvio byla.

Skundėja byloje buvo lenkė 
Frances Zenavvick, 50 m. am
žiaus, gyvenanti 1937 W. 47 St. 
Apskųstasis buvo lietuvis An
tanas Mosgeris, kiek laiko atgal 
turėjęs sankrovą, prie 3108 S. 
Halsted St. Lanke iš jo reika- 
lavo $25,000 atlyginimo.

Kiti šios bylos dalyviai-liudy- 
tojai buvo: Filipovičius, Wobol, 
Miknis, Juškevičius, daktaras 
Glenz, Korzinski, Bodenoch ir k.

Skundėja savo liudijime tvir
tino, kad ji 1927 m. pradžioj 
gyveno Mozgerio name, virš 
krautuvės, 3108 S. Halsted St. 
Vasario 14 d. ji atėjusi į krau
tuvę užsimokėti rendą, kilęs 
ginčas ir Mosgeris buk ją tiek 
suspardęs, kad ji turėjusi atsi
gulti ligoninėn, taipjau ilgai gy
dytis namie ir net tris daktarus 
turėjusi. Už tą sumušimą ji ir 
reikalauja $25,000 atlyginimo.

A. Mosgeris gi ir kili jo liu-' 
dininkai davė visai skirtingą

parodymą. Pasak jų, tą. dieną ji 
atėjusi į sankrovą ir pareikala
vusi kvitos už rendą, nors ren- 
da nebuvusi sumokėta. Kada ki
lęs ginčas, tai ji taip smarkiai 
pradėjusi koliotis, kad buvusi 
išprašyta išeiti lauk iš sankro
vos. Už kiek laiko ji sugryžusi 
su Filipavičium, bet ir abu buvę 
išprašyti lauk. Jokiozjų mušimo 
nebuvę.

Be to tapo įrodyta, kad kele
tą mėnesių prieš tai ji buvo su
žeista automobiliaus ir už tą 
sužeidimą ji yra gavusi iš ap- 
draudos kompanijos $375.

Be to buvo liudijama, kad 
kai ją Mosgeris sumušęs, tai ji 
buvo nuvesta ne į jos namus 
virš sankrovos, bet į garažą už 
pusantro bloko. Kodėl taip, buvo 
padaryta, taip ir pasiliko neiš
aiškinta. Taipjau nors buvo liu
dijama, kad visos bilos dakta
rams yra užmokėtos, vienas jos 
daktaras prisipažino, kad jo bi- 
la ant $400 tebėra nemokėta.

Skundėją atstovavo advokatas 
T. A. Spruce, o apskųstąjį gynė 
advokatas Felix ‘ Streykman. 
Tarp jų' kilo aštrių susikirtimų, 
adv. Streykmanui nurodžius kas 
yra vyriausias kaltininkas ir 
kurstytojas šioje byloje.

Byla’ baigėsi pilnu lietuvio A. 
Mosgerio laimėjimu: jury rado 
Mosgerj nekaltą. Tečiaus lenkė 
nenori nusileisti jr pareikalavo 
naujo bylos nagrinėjimo. Tą rei
kalavimą teisėjas sutiko svars
tyti birželio 19 d. .....

Kadangi čia buvo dviejų tau
tų byla, tai visą bylos nagrinė
jimo laiką teismabutis buvo pil-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

nas žmonių — lietuvių ir lenkų. 
Čia irgi matėsi tautinis pasida
linimas: lietuviai sėdėjo vieno
je teismo pusėje, o lenkai kito
je. Lietuviai ramiai sėdėjo ir 
klausėsi bylos. Bet lenkai visą 
laiką elgėsi nepadoriai: rodė lie
tuviams “feisus”, kaišiojo lie
žuvius ir abelnai elgėsi kaip 
maži išdykę vaikai. Vienas len
kas real estatininkas, kuris da
ro iš lietuvių*nemažą biznį, tiek 
toli nuėjo, kad net teismo bai- 
liffas turėjo pagrumuoti išmesti 
jį iš teismo. —R.

GRAND 
OPENING
Subatoje, Birželio- 

June 1-mą, 1929
Grocernė ir Mėsos 

Marketas
2034 So. Halsted St.
Seniau buvo 10 metų prie 
14th PI. ir Jefferson Street.
Pardavinės visiem Wholesale 

kainomis.
Dovanos seniem ir naujiem 

draugam-kos tumeliam.

Visi maloniai kviečiami.
SAMUKAS.

=F

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko
SFBRL Kelionė 530,70

Iš Chicagos Kasdie
Sekami vaikščioja iki birželio 2 d., 1929

Išeina iš Dearborn stoties 11:00 vai. ryto 
Ateina New Yorkan

(W. 23rd St. Station) 4:10 vai. vak.
10:35 vai. vak.

7:35 vai. ryto
Tiesioginis susisiekimas — niekur nereikia mainytis.
Visi geležiniai Pullman miegamieji, paprastieji ^vagonai ir 
valgomieji vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu. 
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas x

H. T. HARL0W, G. P. A.
Room 1330, 608 So. Dearborn St

Tel. Harrison 4160

DIDELIS
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BARGENAS
IMPORTUOTOS RADIO 

LIAMPOS' TIK $4.95
(VERTOS $12.00)

Ponios, niekuomet dar nega
lėjot tokios vertės tavorą pirk
ti už šiuos pinigus.
Tamstas nustebins ką tik at
vežta iš Europos Liampa, ku
ri yra mados karalaitė Liam- 
pų Viešpatijoj.
Liampos papėdė iš tvirtos 
bronzos, artistiškai išraižyta 
kaip paveikslas, dailiai poli
ruota, apvilkta storai auksu ir 
garantuota amžiui.
Dangtis vėliausio Europos raš
to, iš puikiausio Rytų šalių 
šilko, išsiūtas auksinėm siū
lėm ir dekoruotas drožtais 
margom spalvom žibančiais 
kristalais ir karoliais, kurių 
spinduliai keičias Įtampai švie-

. šis modernia kūrinys yrą per 
gražus, kad Žodžiais apsaky
ti. Jis patinka visiem trokš- 
tantiem liampos. kuri neturi 
sau lygios. Kartu duodama il
gas šilku dengtas elektrinis 
šniūras ir dviejų šmotų Plug. 
Viskas musų speciale kaina 
tik $4.957
Ši puošni Liampa verta kiek
vieną centą tų $12.00, bet mu
sų kaina šiame išpardavime, 
kol išteks esamų 500 liampų, 
tik $4.95. Be to, pilna garan
tija: pinigus sugrąžinsim, jei 
nepatiks.
Būtinai pasinaudokit Šiuo re
tu pasiulymu, nes vėliau kąi- 
na bus $12.00.

UŽORDERIUPKIT ŠIANDIE! PINIGŲ NESIŲSKIT! , Paduokit var
dą ir adresą, su 35 centų stampomis, ar kitaip, kad apmokėti siunti
mo kaštus. Užmokėsit kai gausit liampa. RAŠYKIT ŠIANDIE.»

ADAMS MAIL ORDER CO.
Madison & Union Sts., Canal Sta., Dept. 174.

CHICAGO* ILL.

MarvelotiF^ 
r Rye Bread By 
That Famous Belgian 

Reci

Jus mėgsit pagerinimą—malonų, 
šviežią apynių kvapą—Belgijos 
ūkininkų kepamą j ruginę duoną 
—naudojant selykią ir apynius. 
Jus turėsit tokias pat pasėkas iš
kvapo šviežio selyklo, padaryto ir
patentuotu Wennersten metodu.tfENNERSTENC

Grynas -Selyklo Ekstraktas

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
į Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Su Ženkleliu 4-t^I®5l’437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
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 jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.



)

Penktadienis, geg. 31, 192.9 NAUJIENOS, Chicago, UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

So. Englewood
Užbaigimas sezono vaikų 

draugijėlėj

Su pabaiga šio gegužės mė
nesio sustoja vasaros laikotar
piui ir Jaunimo Dailės choro 
pamokos. Dabar bus tik išvažia
vimai ir šiaip kitokios pramo
gos.

Oficialiai šis Įvykis buvo švęs
ta gegužės m. 19 d. p. Patroko 
svet., kur vaikučiai su p. C. 
Gaubiu priešaky patiekė gražų 
koncertą ir šokių vakarą. Žmo- 

- nių čia dalyvavo skaitlingas bū
rys ir visi likosi didžiai užganė
dinti p. Gaubio prirengta pro
grama.

Prie progos reikia tarti padė
kos žodis darbščiai šių metų 
komisijai pp. Drasutienei, Barz
dai, Bitei, Pereckienei, M. Mi
koliūnui ir kitiems už jų nuo
širdų veikimą. Jų pastangomis 
čia taipogi suorganizuota SLA.

” piknikeDalyvaus “ LARVEX
apsaugo nuo kandžių 

» drabužius...

Morning Star Kliuhas rengia sma
gu išvažiavimų j Jefferson girias 
nedelioj, birželio 2. Taipgi ta die
na Jefferson giriose Morning Star 
kliubo base-ball tymas imsis su ki
tu kliubu. Taigi visus chicagiečius 
kviečiame širdingai atsilankyti.

Komitetas.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Dulkant Larvexą apsau
ga neplau j ainiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvcxą — 
apsauga visiems plauja-, 
miems vilnoniams.

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia

vimas ant p. Svelainio farmos, 87 ir 
Kean Avė., įvyksta 2 diena birželio; 
pradžia 12 vai. dienos. įžanga ne
mokama. Taigi iki pasimatymo su 
visais ir visomis. Pikniko Rengėjai.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Verpimo 
ir Audimo draugijos narių susirin
kimas jvyks pėtnyčioj, geg. 31 d., 
8 vai. vakare, Onos Karbienes na
muose, 6924 S. Justine St., Chicago. 
111. Visos nares ir nariai yra kvie
čiami pribūti. šiame susirinkimo 
bus paskirta komisija įstatams iš
dirbti, apmokėtos bilos ir padaryti 
kai kurie kiti patvarkymai.

Ona Karbiene, pirm.

55 kuopos mėnesinis su
kvyks subatoj, birželio 1 
vai. vak., West Pulhnan 

kuri randasi ant

si rinkimas 
d., kaip 7 
Park svetainėj, 
Stewart Avė. ir 123-čios gatvės. Na
riai, atsilankykite, ir užsimokėkite 
pripuolamus mokesčius. Kurie 
galėsite dalyvauti susirinkime, 
malonėkite užsimokėti tiesiai 
tininkui K. Statkui, kuris irgi 
sigyveno naujo i vietoj po No. 
W. 123 
liekos).

St. (ant Tunikaičio :
K. Statkus, Sekr,

pranešame
ir apylinkės 

kad nuo pradžios 
pradesime mokyti 
kalbos—skaitymo i

ne- 
tai 

raš- 
ap- 
723 
m-

Westville’s, 
lietu- 

birželio
šiuo m i 

Georgctown’o 
viams, 
menesjų 
lietuviu 
mo. Užsiregistruoti gulima bile die
na šv. Kryžiaus parapijos klebo
nijoj pas kun. F. A. Mikalauskų. 
219 W. Main St., Westville, 111.

Lietuves Akušeres

rašv

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

Tel. Kenwood 51117 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------- O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizda s p ligas rectal

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--------

Dr. JI W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46lh St. Chicago. III.
------ O-------

Nedelioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet
Telefonai Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną
Phone Midway 2880 

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

4729

Ofi*o ir Rez. TeL Benltvard 5913

Vidikas-Lulevičienė DR- A- BEKTASH
3464 South Halsted Street

3103 South Halsted Street i Ofi,o valando,
Nuo 10 
vai. po 
vakaro.nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*
Rez. 8201 South Wallace Street 

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

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta pusmetinis susirinkimas jvyks 
2 d. birželio, 2 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės susirinkite laiku. —Sekretorė.

Telephono Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi tiku Serijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St

Vai.. 2—4 no piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefoną* Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Birželio 9
nike, kaip jau buvo rašyta, bus BancevicHus, t. y. Dzūkijos. Ir 

kelios poros lietuvių boksiniu- jis yra tielk jau “tougb,” kaip ir 
yra pasi- Bancevičius.

žymėjęs Sudžius. Žmonės, ku
rie supranta boksą, pranašauja 
Sudžiui gerą atei'lį. Jie i___ ,

Englewood • .(f
ne"! ninkas gali rtum|X)j ateity, pa

garsėti visoj Amerikoj. Jis tik- 
| ra i turi boksininko privalumus:
miklumą ir smarkią ranką.

Naujienų” pik- ’ kaip ir “drapiežnas 
Buri l .

kuri sparčiai paaugo ky kll,.i(1 tarpe ?
nariais ir greitu laiku žada su
rengti išvažiavimą drauge su

Vyručiai, South 
gretinas į pirmųjų Chicagos 
tuviu kolonijų eiles. —V.

SPORTAS
Roseland

Golden stariečiai ir vėl laimėjo.

dzūkas

Ristyniųneiti ici _
ų<ll:n i pamėgo gan

. . .. , . -.’lmeJų mokėsitas naujas lietuvis boksi-; !

sportą Dudinskas 
senai ir per eilę 
ristis. Nors lupti 
ris tiku jis ir ne-

West Pulhnan Lietuvių Pas. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas ivyks ne- 
dėlio.i, birželio 2 d., kaip 2 vai. po 
pietų, West Pullman Park svetai
nėj, Stevvart Avė. ir 123-čia gatvė, 
šitame susirinkime turime nepapra
stai svarbių klausimų, todėl visų 
narių dalyvumas yra būtinai reika
lingas. K. Statkus, Sekr.

Phone Ganai G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

profesionaliu 
manė, bet ristis išmoko geriau 
nei kai kurie profesionalai. .Jis 
yra tvirtas ir vikrus, taip kad 

. .. . ... . . . juoku su juo krėsti negalima.Jam reikia tik daugiau patyri-p 
mo, tąsyk jis galės stoti i mu- 
š.į ir su geriausiais kumštinin
ką i s.

Bet piknike bus ne vien tik 
bokso demonstravimas. Bus 
taip pat ir rislikų. Vienas jų. “Naujienų” piknike Dudins- 

tai Domas Dudinskas. Du- kas parodys, taip sakant, savo 
ir vikrumą.

Jo rekordas yra kuopuikiaU- 
sias. Iki šiol dar nei vienas lie
tuvių ristikas tolygaus svorio 
jo mepaguldė (Dudinskas sve
ria 160 svarų).

geras; smagu bus šokti. Daugpiečiai les su sekamais jauktais:
birželio 2 Palmei* parke su Du- kitokių žaismių čia bus įrengia 
gan Palmers; birželio 9 d. Mor- pasilinksminimui.
gan Park Boosters; birželio 16 Pasišoksite, į p&žaisite, risty- 
d. Fern\vood parke su Fern- ’ nių pasižiūrėsite, golfą palosite, 
wood jaukiu. prizų

—Starietis. reikia smagiam nedeldienio pra-
----------------- leidimui? —Golfininkas.

laimėsite, o ko daugiau

L. G. K. Piknikas arti

Už vienos dienos, tai yra po-i 
ryt, nedelioj, birželio 2 d., įvyks
ta pirmas gražus Liet. Golfo ■ 
Kliubo piknikas Justice Park

Pereitą nedėldienį, geg. 26 
<1., Golden Star heisbolininkai 
lošė su llege\vish Blues jauktu dinskas paeina iš to pal krašto,,dzūkišką 
llege\vish parke. Kadangi loši
ma buvo antru kartu, tai labai 
daug atsilankė roselandiečių, 
Golden Star busterių. Jie visi 

išbuvo užinteresuoti lošimo rezul
tatu.

Iš pradžių buvo rimtai abe
jojama, ar stariečiai galės atsi
laikyti. Stariečių jaukto trys 
nariai negalėjo* dalyvauti. Bū
tent, E. ir P. Extinai ir Roma 1 
nas. Jų vietas turėjo užimti, 
taip sakant, menkesni lošėjai, 
kurie betgi pasirodė labai ge
rai. Ypač pasižymėjo Dapkus.

Lošimas prasidėjo truputį
vėliau nei buvo garsinta, nes j Garden darže. Daržo savininkaij 
kai kurie stariečių lošėjai pasi-, p.p. Suromskis ir Liepa jau ata- 
vėlino. Lošimas buvo gražus, tinkamai Įrengė daržą. Golfo, 
bet ir atkaklus. Trečiame ap- komitetas rengia specialiai del| 
simainyme (inning) stariečiai šio pikniko du mažu, bet gražiui 
padarė 3. Penktame Hege\vish I golfo kursu dėl lošimo golfo. 
Blues sulygino laimėjimą, pada- Approaching course susideda iš 
ryme taip pat tris pinklus. Bet 3 “holes” visos par du kirčiu, 
kiek vėliau stariečiai visgi pa-, Putting course iš 9 holes taipgi 
ėmė viršų.

Lošimo eiga buvo tokia:
Golden Star 003002000=5

llegc\vish Blues 000030001=4
Ateinantį mėiiesį Golden sta-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

visos par 2. Kursai nėra lengvi 
lošti. Atsivežkite Mashi-s-Niblic 
ir Putter ir loškite visą dieną. 
Kliubas paskyrė šimtą dolerių 
prizams. Bus daug laimėjimų 
moterims ir vyrams. Lietuvių 
ristikai pasirengę ristis ir de
monstruoti šiame piknike, šo
kiams orkestras yra pakviestas

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

SVEIKATA REIŠKIA/ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

MARCIJONA PETRIKIENfi

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

pi

West Pullman
Tupi kail io aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

PETRAS KADŽIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 dieną, 1929 m.,
1:50 valandų po pietų, sulau
kęs 19 metų amžiaus, gimęs 
Kensingtone, III. Paliko di
deliame nubudime motinų Oną 
Jonikienę, patėvį Petrų Joniki, 
dėde Joe Vielavičia ir savo 
mylimų mergina Sofiją Gra
kauskas. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2804 S. Union Avė.

Laidotuvės . jvyks birželio 1 
dieną, 8 vai. ryto 
Apveizdos Dievo 
bažnyčių, kurioje 
didingos pamaldos 
sielą, o iš ten bus 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Radžiaus 
giminės, draugai ir nažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdė ir Numylėtinė.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Radžius, Tel. Boulevard 
4089.

iš namu i 
parapijos 

atsibus gė- 
už velionio 
nulydėtas i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
panedėly, gegužės 27 dieną, 
2:30 valandą ryto, 1929 m., 
sulaukus 52 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų, 

nubudime 
dukterį 

— Juo- 
gimines. 
randasi,

Paliko dideliame 
vyrų Antanų Petrikų, 
Mary Ryan, du sūnų 
zapą ir Antanų ir 
Kūnas pašarvotas, 
4682 So. Wood St.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
gegužės 31 d., 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių^ kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos Petri- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

..suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
I X-

Vynas, Duktė, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

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

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA

' Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

VaL: 1—3 ir 7—8; Ned. 16—12 
Rezidencija 6640 S. Maplewood 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 

\ dešros ir kopūstai Ca <7 
primena mamyte* x 

valgiu*
A. A.. NORKUS. **v

Graboriai________
Phone Boulevard 4139

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, 0. D

Pastaba: >iano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
ma«aag«, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyrišką, 
vaiky ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3102 S. Hafsted St., Chicago 
uiti 31st Street

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

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

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830 

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

Offic* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

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

M u e i phtarnavimu 
laidotuvėse Ir kokia-' 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlak 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Ijafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

J. Lulevich
Lietuvis graborias 

ir balsamuotoja*
Automobilių patarna
vimai teikiami vi- 
>okiem> reikalam*.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1116

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedelioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

DR
Phone Lafayette 6820
J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

UNDEKTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balaamuotoja*
M14 W. 23rd PL 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosavalt 2516-2616

ŽMOGAUS 
O*5 AKIS

yra taip dalikatnaj Budėjirhas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybš akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12. 1—5, 6—8:31 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IB CHIRUKGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Alb&ny Avcnie 

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

Įvairus Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas;

OPTOMETRIST DR. HERZMAN
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

J. F. RADZ1US , 
PIGIAUSIAS LIETUVIS / 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- j 
nauju geriau ir pi-Į 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir-1 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street'

Tel. Canal 6174 , Kampas North Avė. ir Robey 
SKYRIUS: Vai.: 1 iki 8 po piet" 6 iki 8

3238 S. Halsted SL' Brunswick 4983
Tel. Victory 4088

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Ruoni 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomie ruo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5960

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd SL

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Wa»hinjton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviam* žinomas p*r 2« 

metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi 
3 rurgas ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* liga*
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- T 

-: sius metodus X-Ray ir kitokiu* * 
elektros prietaisus.

Ofisas ir LaboratorijaiDR. A. J. KARALIUS
1125 W. 18th StM netoli Morgan St. Gydytojas Chirurgas Valandos: nuo 10 -12 pietą ii 

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 8294

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai lauk 
South Store 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117 

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

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

r. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. I>a Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talinah Av. 
Tel. Prosj>ect 8525.

j A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

St. 
vak.,

Telephono Yard* 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena 2 iki 8 no ni-nt

‘Namu telefonas Brunsvvick 0597 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Ultravioletinė šviesa ir diatherinia ' Rez. Telephone Plaza 8201

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Ad vokalas
10 So. La SaDe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai 
Phonę Boulevard 3697

B.315 So. Rateted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gatvekarių biliai 
priimti

Valstijos senatais, Springfiel- 
de, didele dauguma balsų tre
čiadieny priėmė aštuonius bi- 
lius, kurie liečia Chicagos gat- 
vekarių klausimą.

Tuos bilius atstovų butas jam 
seniau yra priėmęs ir dabar tie 
biliai eina gubernatoriaus Em- 
merson pasirašymui.

Tie biliai neva išriša< Chica
gos gatvekarių klausimą ir su
teikia Chicagai teisę pačiai riš
ti visus su gatvekariais ir ele
vatoriais surištus klausimus. 
Tečiaius, pasak žinovų, tie biliai 
tdkie neapriboti, kad jie nieko 
gera nežada miestui ir todėl jie | 
ragina balsuotojus tuos bilius j 
atmesti visuotinu balsavimu. 
Pasak tų žinovų, tie biliai pa-1 
veda Chicaigos gatves gatveka
rių kompanijai, bet pati kom
panija nieko neprižada. Kaina 
karterių taipjau nėra nustaty-, 
ta ir todėl kompanija bile diie- 
ną gali pareikalauti 10c karte
rio,
kaip tik referendumas tuos bi-

Manoma, kad kompanija

liūs patvirtins, tai ir padarys. 
Elevatorių (kompanijai taipjau 
galėsianti pakelti važmos kai
ną.

Nori $40,000,000 be 
protnamiams

Atstovas Hunter rengiasi 
įnešti valstijos legislaturon bi- 
lių, kad per ateinančius 10 me
tų butų paskirta $40,000,000 
pastatymui prieglaudų, kuriose 
galėtų 
čių.

tilpti 25,000 silpnapro-

mui
nuteisti nužudy- 
elektros kėdėj

Trys negrai liko nuteisti nu
žudymui elektros kėdėj už nu
šovimą laike plėšimo Martin 
Gentzel, sargo Krankliu Trust 
and Savings banko, 3500 
Michigan Avė. Ketvirtas 
ras, kuris prisipažino prie 
tės, liko nuteistas visam
žiui kalėjiman. Nužudymas pa
skirtas birželio 21 d.

So. 
neg- 
kal- 
am

Bervvyno policijos vir
šininkas pasimirė

Berwyn priemiesčio policijos 
viršininkas Charles Levy, ku
ris šeštadieny liko pašautas au
tomobilių vagilių, vakar neti
kėtai pasimirė nuo žaizdų. Po
licija gi tebeieško įtariamo šo- 
viko Willie Doody. kuris yra 
kaltinamas ir už kitas žmog
žudystes.

Turėjo $1,700, mirė 
iš bado

Mary -Krėves, 80 m. senutė,

pasimirė iš bado jų vežant i pa
vieto ligoninę. Policija vėliaus 
k rodydama jos kambarį, įvai
riose vietose rado popierinėmis 
dolerinėmis net $1,700.

Nelaimės

darbininkas, 
einančio

bet paslydo ir nukrito 
ratais. Sužeistasis

Stanley Duszynski, 28 metų, 
1332 Cleaver St 
bandė užsikabinti už 
Iroko,
trokui po 
pasimirė ligoninėj.

P-lė Virginia Hrtbinson, 27 
m., iš VVinchester, Mass., vie
šėjusi pas savo įbrolį VVinnet- 
koj, prigėrė maudinėj. Mano
ma, kad ji besiprausdama nual
po. «

Mrs. Katherine Schwart«, 56
likom., 715 \Vellinglon Avė., 

užmušta gatveikario.

Dever ligoninėj
Buvęs mayoras Dever išvy

ko į Mayo klinikų, Bochester,

SUSIVlfeNIIMAS LIETUVIU NA
MU SAVININKŲ ant Bridgepor- 
to, valdyba: rPezidentas Stanisla
vas aMžeika, 3149 S. Halsted St., 
vice-prez. Kazimieras Sabonaitis, 
3228 S. Emerald Avė., nut. rašt. 
Jonas Szulcas, 1459 W. 112 PI., 
turto rašt. Antanas Bugailiškis, 
3337 S. Walace St., kontrolės 
rašt. Antanas Radauskas^ 3328 S. 
Auburn Avė., ižd. Petras Balsis, 
maršalka Leonas Sadauskis, 3730 
S. Halsted St.

Susirinkimai laikomi pirma se- 
redą po 1 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariais pri
imami ‘namų savininkai iš visų 
miesto dalių—be perstatymo.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1, valdyba 
1929 m. yra: pirm—Jonas Motuz, 
2430 W. 46 PI., Chicago, II., pag. 
— Ona Grakauska, 4508 S. Paulina 
St., Chicago, III sekr. — Jos. Du- 
bulski, 2100 W. 22 St., Chicago, 111., 
ižd. — Aleksandra Abutas, 16000 
S. Lincoln St., Harvey, III., kas. — 
Antanas česna, 4501 S. Paulina
51., Chicago, III., kasos globėjos— 
Ksaverija Skridulienė, 1533 So. 49 
Avė., Cicero, III. ir Ona Gužaus- 
kienė, 5005 S. Trepp Avė., Chicago,
111., maršalka — Tuškeviče, 5726 S. 
Whipple St., Chicago, III., ligonių 
komitetai — A. česna ir O. Davės. 
Draugystė laiko susirinkimus kas

anrą nedėldienj kiekvieno menesio 
pirmų valanda po pietų Davis Sųuare 
parko svet., 45 St. ir So. Paulina St. 
Priima i draugystę vyrus ir moteris 
nuo 18 metų iki 40 metų senumo už 
$1.00. Sekretorius J. Dabulski, 2100 
W. 22 Street.

b. . ■fMrnin — —

CLASSIFIED ADS
HM.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial 

Finansai-Paskolo*

PINIGAI paskolom: 
už žmonės gero budo gali pi 

siskplinti nuo $50 ir aug 
//n ant savaitinių ar mėnesini 
' išmokėjimų tik už 7% pah 

kanų. Reikalingi du pasirašytoja 
Greitas veikimas, nėra “red tapė 

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

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

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rocktvell 6033201

ant 1-mų morgičių paskoh 
Tiktai 4% komiso ant 2- 
morgičių paskolos. Mes sh 
linam privačiai pinigi 
Greitas ir patikėtinas p 
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.
(Pacific and Atlantic Photo]

Eleanor Wagner, kuri laimėjo 
gražuolių kontestą ir “Miss Chi
cago” titulą. Birželio mėnesyj 
ji dalyvaus tarptautiniame gra
žuolių konteste Galveston, Texas

Minu., kur galbūt jam bus pa
daryta didelė operacija. Jis ser
ga vidurių paikrikimu.

Traukia teisman 
milionieriŲ

Harry Farąuliarson patraukė 
teisman milionierių Henry Se- 
vvard Wilcox, 08 metų amžiaus, 
reikalaudamas $250,000 atlygi
nimo už lai, kad buk senis mi- 
lionierius pavilijojęs skundėjo 
pačių, apie 12 metų amžiaus.

Chicagos draugijų, 
Kliubų valdybos 

1929 metams

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR 
VYRU išrinkta valdyba 1929 m.: 
pirm. J. Paltanavičius, 3751 So. 
Emerald Avė., vice-pirm. K. Leng
vinas, 349 S. Lowe Avė., prot. rašt. 
R. B. Lukpetrienė, 822 W. 19 St., 
fin. rašt. R. M. Giplinskas, 3533 S. 
VVjaIIjacc St., kontr. rašt. It. A. ži- 
linskis, 3441 S. Auburn Avė, kasos 
globėjas, S, Murauskis, 554 w. 33 
St. ir S. Makauskis, 4643 Bishop 
Avė., kasierius J. Kaleinas. 749 W. 
33 SU durų sargas, F. Bukantas, 
848 W. 34 Place.

DRAUGYSTĖS’ DR. VINCO KU
DIRKOS, valdyba 1929 metų: 
Steponas Strazdas, pirm., 3116 S. 
alsted St., J. M. Gelgaudas, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., F. Skeltis, 
fin. rašt., 1445 S. 50th Avė., Ci
cero, iii., A. Hermanas, iždinin
kas.
Susirinkimus laiko kožnų mėnesi 

kas antrų šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. KLIUBO valdyba 
1929 m.: pirm. J. Makrickas, 3932 
So. Rockwell St., Tel. Virginia 
0647, vice-pirm. J. Daunis, 3305 
N. VVhipple St., rašt. M. Chepulis, 
3327 LeMoyne St, fin. rašt. P. 
I^abanauskas, 1639 N. Girard St., 
pag. M. Krajauskas, 1750 Waban- 
sia Avė., kas. glob. J. Gumaus- 
kas, 1652 N Damen Avė., marš. 
M. Žinka, 1740 N. Lincoln St., 
kas. L. Striupas, 3636 North Avė.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLIJOS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba 1929 
metų. pirm. K. Laucius, 3317 So. 
Auburn Avė., pirm. pag. J. Gel
gaudas, 723 W. 17 St., nut. rašt. 
A. Zalagėnas, 1951 Canalport Avė., 
turto rašt. V. Didžiulis, 3334 So. 
Parnell Avė., iždininkas J. Zy- 
mančius, 702 W. 31’ St., kontr. rašt. 
J. Petrulis, 1826 So. Ruble St.', iž
do grobėjai — J. Stankūnas, 1947 
So. Halsted St. ir A. Gronskas, 
3113 So. Halsted St., ligonių glo
bėjas A. Simionas, 3127 So. Lowe 
Avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1929 metų: 
Stasys Mažeika, pirm., 3149 So. 
Halsted St., Vladas Lėkis, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., F. Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
B. Butkus, iždininkas, 849 W. 33 
Street.
Susirinkimus laiko kožną mėnesi 

pirmame penktadieny, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATLIEKU abelnų darbų prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. 
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

Dar-

MES DAROME 1, 2 ir 3 inorgi 
čius.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869
-------0-------

10% Numušta visam 
darbui

birželio mėnesiais 2 
bungalow, rezidencijos ir ga- 

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

Gegužės ir 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato. 
atliekame visoki remodeliavimo darbų 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

, 3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633 S -----------o—

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 7261

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

ABBOTT A.NO
HEATlNG SUPPLY CO.

5201 VV, Grand Avė, Berkshire 1321

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

• Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitag* Avė.

Eighteen Bond & Mortgage 
1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd. *

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

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies 
bile kada ir Lile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame genaus 
darbų mieste. Kedzie 5111.------- O-------

Morgičiai pirmi ir antr 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
z M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reii a

C VYRAI su trokais ar trokai ir 
M traileriais, įrengti tolimam krovi- 
a- nių vežimui. ,
š.jų Kreipkitės į

AMERICAN MOTORIZED 
l,V TRANSPORT,

East End of Austin Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Matykit vakarais po 6 vai, 
4357 So. Washtenaw Avė. 

—----O-------
X _ . . _ _

REIKALINGI Furniture Uphols- 
10 terers, patyrė. Gera mokestis. Te- 
_ lefonuokit Victory 1657. 

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

REIKALINGAS bushelman ir se- 
lesmanas, kalbąs lenkiškai ir ang
liškai. Nuolatinis darbas geram vy
rui. 4191 Archer Avė. Slonik Cloth- 

ti ing Co.

’* REIKALINGAS virėjas i restau- 
į rantą. Atsišaukite

2304 Blue Island Avenue

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dišių plo
vėja, patyrusi. Kreipkitės

4169 So. Halsted Street•

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI vyrai ir moteriškės 
nariams prirašinėti prie inkorporuo
tos Savasties Valdytojų (Landlords) 
Asociacijos. Darbas dienomis ar
vakarais. Dideli pinigai. Kreipkitės 
Room 203-4650 So. Ashland Avė.

Situation VVanted
Darbo Teiko

IEŠKAU darbo ant farmos. Su
prantu gerai ūkio darbus. Kam toks 
žmogus reikalingas, tai meldžiu at
siliepti šiuo adresu: PETER, 1439 
So. 49th Avė., Cicero, III.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys, švie

sus ir švarus. 6527 S. Talman avė., 
1-mos lubos.

For Rent
RENDON pusė krautuves shoe- 

makeriui. Kreipkitės greitai pakol 
neišsimufavo, pasiliks visi koštu- 
meriai naujam. 3239 Auburn Avė.

Lošt and Found'
Rasta Pamesta

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Re a! Estate For Sale 
Naniai-žeinė Pardavimui

PARDAVIMUI grosernė ir Light 
Lunch. Biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, biiftiis cash, 920 West 
37 Place.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PAMESTAS daimantinis žiedas 
gegužės 27 d. Marųuette Parke ar 
63 ir Western Avė. apielinkėj iki 68 
ant Western Avė. Atlyginimas pri
žadėtas už sugrąžinimų jo. Pašau
kit Prospect 1147.

ir Mušical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI • $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHVVAKTZ BROS. STORAGE 
646 E. 61 st St. Midway 9733

Furniture & Fjxtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI virtuvės pečius ir 
parlorio setas. Pigiai. Kreipkitės 

2257 W. 23rd Pl.l 3rd fl.

Personai

PAIEŠKAU moters tarp 30 ir 40 
metų amžiaus prisidėti su $1,000 
prie geros ruiminghauzės. Biznis ne
ša gerų pelnų. Atsilankykit ypatiš- 
kai. John Ambrose, 1019 W. Monroe 
Street.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Povi
lo Samuolio. Pirmiaus gyveno Chi
cago je. Paeina iš Skapiškio vaisė., 
Jureniškių kaimo. Jis pats ar kas 
žinote meldžiu pranešti P. Bukenis. 
1501 N. Hoyne Avė.

PAIEŠKAU pusbrolių Vaclovo ir 
Boleslavo Symnevičių (Adolfo Sym- 
devičio sūnus), paeina iš Šiaulėnų 
valsč., Šiaulių apsk. Amerikoj gy
vena apie 20 metų. Meldžiu juos 
atsišaukti arba kas žino apie juos 
pranešti. Kazimiera Ragauskienė 
(po tėvais Bilauskaitė), Tytavėnų 
paštas, Raseinių apsk., Kauno rėd.; 
arba K. Yurevičius, 7030 So. Camp
bell Avė., Chicago. Republic 5102.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Raliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
kart] ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

dienų nuo 10 
pietų.

iš

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda Ju artistiška. Klauskit pas 
radio T>ixrda,v<s.įii«, o .ioijrv* .jie neto- „ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J.
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chlcajro, III. Hemlock 9140.

BISKĮ naudotas Majestįc Radio 
72, 3 menesių senumo. Reikia pini
gu—parduosiu už $100 cash. MR. 
SLODAKA, 6136 So. Halsted St.

MAJESTIC RADIO

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

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Priežastį 
sužinosit vietoj. 2908 W. 59th St.

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

CIGARŲ, cigaretų ir sandwich 
krautuvė; senas biznis; gerai 
kantis kampas, North-West 
Turi parduoti dėl šeimyniškų 
kalų, 3800 Montrose Avė. 

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

PARDAVIMUI delicatessen ir 
šerne, daranti gerų bizni.

8055 So. Racine Avenue
------- ų------

mo- 
Side.

rei-

gro-

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

PARDAVIMUI grocernė, išdirb
tas biznis, gera apielinkė, renda $20, 
nėra konkurencijos.

6234 Wentworth Avenue

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PRANEŠU visiem lietuviam no-1 
rintiem jsigyti ukes, ar pirkti, ar 
mainyti ant praperčių, kad atsišauk
tu tokiu adresu: John Burbatt, 
Mauston, Wis. R. 4. Box 28.

Ėxchange—Mainai

KAM EIKVOTI 
žmonės turi savo namus. Pinl- 

isleistl rendal, niekada negrįžta. Per- 
nainus, reiškia pinigus kaip bankan 

ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai- 
BĮue Islande, geriausio tnaterio- 

kar-
J w* 

grindys. viftkos, plastėriuot*s 
lubos, artistiniai stiklai, ži<0L 
trimingai; 5 kambariai ir saiG 
60x200 lotas; gaso dūdos cna- 
plaujama mašina kiekvienam 
Gregory, tarp 122 ir 123 , St., 

rytus nuo Weatern Avė., ir 
’laee, Bhie Island. Kaitra $!».5OO 
B. M. EPWARDS. tel. Oakland

Taupus 
jrai. i”..:..: 
kant 
nadCtt, i ____  ______
11)8 namai Blue Islande, geriausio .... 
lo ir vėliauHioH mados. Tvirtų plytų, ... 
fttu vandeniu Šildomi, tailo maudynės, šito 
er, ąžuolo 
beismento 
nys, beržo 
lės gonkas; 
moliuotos: 
name. S49 
1 blokas į 
343 lllith ] 
—$10,750. 
5004.

turi savo namus, 
niekada negrįžta.

i kaip ‘

PARDUODA budavotojas naujų 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domų, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
-------- o--------

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši narna. Paims lotų kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldvvell, 5117 Milwaukee avė.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

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

PARDAVIMUI arba MAINAMS
Prie Washtenaw ir Marquette Road Yards 0808. 
kampinis lotas — pakankamai dide-1 
lis aptartmentiniam trobesiui; tel.
Republic 7613.

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

MAINYSIU savo 
tage. 2 arba 3 fialų 
farmos, tuščio loto, 
kitokios real estate

2031 West 35th St., 
Tel. Lafayette 0909

biznį, cot- 
namą ant 
biznio ar 
savasties,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

) Tikras Bargenas
Bizniavus namas, 6 kamb. flatas 

ir Storas, 50x125 pėdos, ekstra lo
tas šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 
Viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Naujas namas.

B1ZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
gatvės, 50 pėdų per 120, parduosiu 
už '$4000. Jmokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275
610

1) BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. Parduosiu biznį; 15 mebliuo
tu kambarių (Rooming House) ir 
restoranų ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus 
Turi būt greit parduotas.

loto.

2) DOVVNl-JIiS GKOVE. 1 akini-, 
žemes, 3 kambarių naujas mūrinis 

i namas, elektra, gasas. Aukšta vie
ta. Kaina tik $2,300.00. Galima gau
ti kelius šimtus įmokėjus.

3) KELIUS ŠIMTUS įmokėjus ga
lima gauti namų; rendos gaunamos
1 kelius metus išmokės skolas. Na
mas randasi ant Morgan St. neto
li 19th St. Apačia gero muro—2 
flatu po 3 kambarius. 2-ras • aukš
tas medinis, 5 kambarių. Garažas
2 mašinoms. Tas viskas parsiduoda 
tik už $2,700.00.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausių progų Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sųlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų surašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co 
,803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais moderniš- 
' kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
l $9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
| sąlygos. At.lankykit ir pamatykit 
' juos patys. Savininkas

T. M. RYAN,
7131 So. Washtenaw Avė., 

Te). Republic 9236

PARSIDUODA mūrinė 
barių rezidencija 
trini. Priežasti r

10 kam- 
Pirksite visai pi- 
Jrsit vietoj. 3311

Kaip 25 metų sukaktuvių dova
ną, mes siūlom šią savaite apribo
tą skaičių galingų MAJESTIC 71 
Radios. Tik pamislykit apie ši ste
bėtiną Radio dar negirdėta kaina 
vos $85, pilną sų tūbomis. Išmokė
jimais, jei norima. Atlankykit

Mid-West Piano Stores 
6136 So. Halsted Street

4) TIKRAS BARGENAS. 5 kam
bariu muro moderniška 2 metų se
numo bungalow, šalygatviai ir 
vė ištaisyti ir išmokėti. Turi 
greit parduotas, todėl kaina 
žema — tik $6,700.00.

Turiu daug kitų bargenų: 
namų

gat- 
buti 
taip

$9,750 Numušta 
nuo $12,500

Turiu parduoti savo North West 
kampinį 6 kambarių muro bunga- 
low’ą. $500 įmokėti, $75 mėnesiui 
su nuošimčiais. Lotas 30x125. Kar
što vandens šildymas. Morgičius 
$6,000 padarytas 12 metų po 6%. 
Nepaprastas bargenas. Arti busai, 
gatvekariai, mokyklos, krautuvės ir 
bažnyčios. Specialės mokestys visos 
išmokėtos. Savininkas 
So. Artesian Avė. 
nj nuo 2 iki 5 vai. 
nomis telefonuokit

Beverly

vietoj, 6956 
Matyti nedėldie- 
Paprastomis die-

7070

arba telefonuokit p-nui Art—Normai 
9431 dėl išbandymo.

Automobile^

ir farmų.
V. MISZEIKA, 

1739 S. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

lotų, PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, ekstra lotas, srutams nuo
taka, šalygatvis, vanduo įvestas, ar
ti mokyklos. Bargenas. Kaina $3000.

Tel. Virginia 0770

•28
■27
•20
'20
•27
•29
•25
'28

HudRon Broncham—custom onilt 
Chandlcr coach ______________ !
late Hudaon coach ------ -------------  I
Stearns-Knight—Brougham, nau

ji tairai —......... —....................... — I
Hudaon Brougham, geram stovy 
E88ex __________________________  !
Dodgfl Sodan  I 
Pontiac Coupe ------  I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trtanirle 9330
--------O---------

PRANEŠIMAS

$705 
$305 
$205
$305 
$405 
$550 
$175 
$450

WEST SIDĖS NAMAI
Bargenai greitam pardavimui

9 kambarių mūras; Adams g-vė 
prie St. Louis; dailus namas; ge
riausioj West Sidėsv apielinkėj; lo
tas 25x180; $10,500; sąlygos pagal 
sutartį.

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

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

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas bungalow; forničiai; didelė viš- 
tinyčia, vištos, žąsys; 9 akrai smė
lio. viskas aptverta; 4 mylios iki 
Lake Michigan, 65 mylios nuo Chi
cago. MRS. JOE SHIMBEL, Three 
Oaks, Mich., Road 3.

BARGENAS—muro dviflatis, 5 ir 
6 kambarių, ąžuolo trimas, beismen- 
tas, lotas 30x125 pėdos, 2 karam 
garažas, gera transportacija. Grei
tam pardavimui $11,500.

4119 W. Coulerton St.

/
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

visiems

atdaras

BALZEKAS MOTO?
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 i mėnesi, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailių Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidencijų. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievele; modemiškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. Lotas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visų diena nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI 7 kambariu rezi
dencija. Moderniška. Furnace šildo
ma. Gerame stovy.

7226 So. Morgan Street

DIDELIS paaukavimas. 6 kamb. 
medinė rezidencija, konkreto beis- 
mentas, gera transportacija, arti 
Belmont ir Lincoln Avė.

3457 North Paulina St.

PARSIDUODA namas pigiai, 
ra vieta; šiumeikerio šana su 
šinomis; garažas 2 mašinom. 
Razminas, 2530 W. .47 St.

ge- 
ma- 
Ona

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

galow lietuvių apielinkėj. Kaina 
$9,750. Ix)tas 26’/2xl20 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matyk šitų tuo jaus.
Savininkas

Republic 8768




