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Maršalas Pilsudskis 
gina savo buvusį fi

nansų ministerį

Švedų lakūnas išskrido 
iš Islandijos i Ameriką

LONDONAS, birž. 27. — Ex- 
c'i a i r ge Tchogra p 11 o pra n eši m a s 
iš Reikjaviko, Islandijoj, sako, 
kad švedų lakūnas, kap. Albi
nas Abrenberg, kuris skrenda 
į Jungtines Valstybes, šiandie 
10:25 prieš pietus išskrido to
lesnėm kelionėn per Atlantą.

VARŠUVA, birž. 27. — Aukš- į -----------------
•tesniajame teisme čia prasidėjo Rplrtoi nTUITIfl I H D d Iš
buvusio finansų mimisterio, Če- Mvlgal pi llilld JLUllUV- 
chovičo, ly.a dėl suvartojimo VAU□ t**)PI 111 VQHAV
valstybės pimgų be seimo ži- IUpaiatlJU I dpVI" 
nios.

Skundėjai, yra 
vai: Llbermanas, 
Pierackis, tautinis 
ir Vyrzykovsikis, 
kas.”

Liudininkais pašaukti kelioli
ka asmenų, jų tarpe patsai mar
šalas Pilsudskis ir keli kiti mi- 
nisteriai ir valdininkai, 

č.ecliovičas kaltas neprisipažį
sta. Jis pasakoja, kad ir Ang
lijos ir Francijos, ir Vokieti
jos parlamentarizmo istorijoje 
buvę atsilikimų, kur 'nustaty
tas biudžetas būdavęs peržen
giamas, o tačiau ministeriai dėt 
to nebūdavę traukiami į teis- 
sma.

Po to liudininkas Skladkovs- 
kis pareiškė, kad visi ministe
riai, ką darydami, klausę tik 
maršalo Pilsudskio insitrirkcijų.

Pilsudskis, kaip liudininkas,; Vokietija irgi geriau 
gindamas buvusį savo minisle-• kad konferencija įvyktų Lon- 
rį ir puldamas jo kaltintojus ir done, nekaip Lausanne ar kur 
iš viso seimą, piktai pareiškė, kitur franeuzų gyvenamo} že- 
kad kaltinimai esą nedori, nes mėj. 
čechovičas daręs taip, kaip jis 
jam liepęs daryt F. Kaltininiai 
buvusio finansų mųjisterip esą . .. ____
ritualinė žmogžudybė. Jis, Pil- Jom nal spėja, kad ‘Angli ja dėl [ n[ame Atlante salų, kur vietos 

seir ! t° siūlanti Londoną reparacijų | g«yVen|Oja: pjsakoję, jegei lai- 
j planui ir Reino evakuavimo vag “Kobenbavn” ’ i 

teisybei toleruok. Specialis fon- klausimui diskusuoti, nes prem- ____
das buvęs, jo įsaksmu, atiduo-. j’^ras Ramisay MacDonald norįs j sausį0 21 dieną, 
tas jo dispozicijai, nes visi mi- • pMs pirmininkauti .
misteriai jam tikėję. Jai-

Paigaliau Pilsudskis suriko: į Laikraštis pareiškia, kad ka- 
“Mano rankos yra grynos, ne daugi b rancija esanti labiau- 
taip, kaip jūsų, seimo žmonių.” šiai suinteresuota rcpa.racijo- 
Ir išėjo laukan.

Lietuvos Naujienos
Nubaudė Meno Mokyk

los mokinius
Čechovičo kaltint* jams rėkia: 

“Mano rankos nesuteptos, nė 
taip, kaip jūsų, seimininkų”

seimo atslo- 
socialistas;

demokratas, 
“vyzvolenči-

sudskis, kovosiąs ir toliau 
mą, kuris esąs organas tik ne- ,

Belgai priima Londo
ną reparacijų rapor

tui diskusuoti
Naujai britų vyriausybei taip 

pat butų patogiau, jei kon
ferencija įvyktų Londone

KAUNAS. — Už dalyvavimą 
i slaptame susirinkime įr tari- 
mąsi kaip vesti kovą su moky- 

■ tojais, daužyti langus, Kauno 
karo komendantas nubaudė me
no mokyklos mokinius St. Užin- 
ską, L. Srolj, J. Prapuolenį, V. 
K. Jonyną, A. Gudaitį—Guda
vičių, P. Tarabildą ir B. Feife- 
rj po 200 litų arba 3 savaites 
arešto.

LONDONAS, birž. 27. — Reu- 
terio telegrama, iš Briuselio sa
ko, kad Belgijos vyriausybė 
oficialiai priėmė Londoną kaip 
vietą konferencijai reparacijų 
ekspertų planui diskusuoti.

Yra žinių, kad Anglijos vy- j 
riausybė taip pat norėtų, idant j 
konferencija birtų laikoma 
Londone, kadangi naujojo dar- j 
biečių kabineto nariams butų 
sunku palikti Londoną per at
einančius dvejetą mėnesių, kuo
met parlamentas laikys savo 
posėdžius.

Pasak pranešimų iš Berlyno, fccuhavn 
norėtu,.

Old Orchard, Me. — Monoplanas “Yellovv Bird”, kuriuo franeuzų aviatoriai perlėkė Atlantiko 
okeaną, v

Danu laivas su 60 ka-, JįJM Lfcoa!Š Ku-VigaiJpasu ase Keiioggo paktą Vel pradeda mišias 
* W Adėtų žuvo Pietiniame 

Atlante
bažnyčiose

KOPENHAGA, Danija,
27. — Išnyko paskutinė viltis, 
kad didelis burinis laivas “Ko

sti 00 danų karietų 
’ gal yra kur kokioj nežinomoji 

■ - - j saloj užkliuvęs, ir pagaliau bus
nekaip Lausanne ar kur i

J OKIO, Japonija, birž. 27.
Kelloggo taikos paktas tapo Ja
ponijos galutinai ratifikuotas, MEKSIKOS MIESTAS, 

ž ! imperatoriui HTrohiito šiandie 97. - Katalikų kunigai

surastas.
Ta. viltis išnyko, kai garlai- 

! vio “Mexico” kapitonas Chris- 
Francuzai bijo MacDonaldo I tensen vakar bevieliu pranešė, 

Ijogei jis atvykęs į Tristan da 
PAR\211 S, birž. 27. — Le cUlnhą, vieną toliausią Pieti-

Latvijos teismas nu
baudė Lietuvos 

komunistus
RYGA. VI. 12. (Elta). — 

“Letos” pranešimu, teismo rū
mai vakar nagrinėjo Lietuvos 
piliečių Mandelio, Krmdi.no ir 
Barto bylą, kurie buvo kalti
nami priklausymu prie komu
nistų partijos. Prieš atvykimą 
į Latviją jie gyveno Lietuvo
je, iš kur pasišalino bijodami 
suėmimo už komunistinį veiki
mą. Latvijoj visi tie trys ko
munistai tęsė darbą siųsdami 
iš ten į Lietuvą agitacinę lite
ratūrą rusų ir žydų kalbomis.

Darydama kratą politinė po
licija juos užitiko prie stalo 
komunistų proklamacijomis, 
brošiūromis ir 11.

Teismo rūmai pripažino juos 
kaltus. Mandelį ir Kraudiną 
nuteisdami po trejus metus sun
kiųjų darbų kalėjimo, o Bartą 
vienus metus kalėti.

Filmų “žvaigždes” 
inkriminuoti dėl tak

sų nemokėjimo
LOS ANCrELES, Cal., birž. 

27. — Federalinė grand jury 
inkriminavo krutamųjų paveiks
lų aktorius, Raymondą Griffi- 
thą ir Raymondą ‘McKee, kalti
namus dėl nusukimo pajamų 
niekesnių (income tax) val
džiai 1925 ir 1926 metais.

Inkriminuotas yra taip pat • 
Edward Hayden, mokesnių pa
tarėjas, kaltinamas dėl aktorių 
pajamų raportų suklastavimo.

------------ ——
Komunistų jaunuome

nės žudymosi So- 
vietijoje

birž.
Mek- 

jį pasrašius. sikoje, kurie Romos popos įsa-
Japonija bu-vo paskutinė pen-; kymu per beveik trejus melus 

kiclikos oriigimalių Kelloggo ęak- nelaikė bažnyčiose pamaldų, ry
tą pasirašiusių Paryžiuje vals- toj pirmą kartą pradės laiky- 
tybių, kuri dabar jį ratifikavo, ti mišias. Pirmos mišios įvyks 
Tuo budu paktas pagaliau įei- garsioje Nuestrai Senora <le la 
na galiom 1 Guadelupe bažnyčioj, paskui ki-

---------------------------- I į0£,c>
Arkivyskupas Pasenai Diaz 

praneša, kad Meksikos Mieste 
vyriausybė vakar grąžino ku
nigams vienuolika bažnyčių: ki
tos bus grąžintos šiandie.

Kunigai, perimdami bažny
čias savo žiniom, turi įsiregis
truoti policijoje, kaip to reika
lauja įstatymai.

Rusai laukia šiemet 
gero derliaus

MASKVA, birž. 27. — Pre-
sudužęs sa- kybos komišariatas skelbia, kad 

los šiaurės vakarų pakraštėj šių šiemet derliaus prospektai
• /IaHzm U/d/Him I\l1tr/x

pirmininkauti konferenci-i Salos gyventojai, sako savo 
pranešim'? kapitonas Christen- 
sen, 
savo valtelėmis plaukti į jurą

čechovičo kaltintojai užpro- to evakuavimu, tai konterenci 
testavo prieš Pilsudskio mestus jos' pirmininku būtinai turįs I
seimui kaltinimus ir pareiškė, 
kad seimas nebūtų skundęs Če- i 
chovičo, J—*— ----
dilų įstatymo projektas butų ‘ 
buvęs laiku pašildytas.

šiai suinteresuota rcparacijo-' suteikti. Jie betgi įna
mis ir okupuoto Vokietijos toras-, ^a;,p sudaužytas laivas bu-

nci" j vęs yilhių į visas puses blaško- 
^)U,!mas ir nešamas pietų pusėn,

francuzas.

jeigu papildomų k re-119 žmonių sužeisti trau
kiniams susidūrus 

Meksikoje

Oro katastrofos
Du milionieriai žuvo aeroplanų 

katastrofose
INDIANAiPOLIS, Ind., birž. 

27. - Jo monoplanui nukritus 
iš 100 pėdų aukštumos, užsimu
šė aviatorius James A. Perry, 
Curtis Flying Service of India
na pirmininkas, milionierius. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo Fort 
Benjamin Harrison.

ROOSEVELT EIELD, N. Y., 
birž. 27. - Nusileidžiant že
mėn jo aeroplanui susikūlus ir 
užsidegus, liepsnose žuvo Fran
cis Phillips, jaunas, 21 metų 
amžiaus, milionierius. Henry 
Goldsmitb, kuris buvo jo pasa- 
žierius, baisiai apdegė ir, nu
gabentas į Hogninę, mirė.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai, gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
daugiausia vakarų krypties vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 64° ir 70° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 12:49 
ryto.

Netvarka Šilutės vir
šaičio raštinėj

MASKVA, birž. 27. — Ne di
deliame pramonės mieste 'l'agil, 
palei Uralo kainus, nusižudė 
dar trys iamii komunistai, du 
berniukai ir viena mergaitė..1 
Ti'csidginė jų nusižudymo prie-1

KLAIPĖDA. Tenka patir
ti, kad alm tikra, susidedanti 
iš gubernaturos ir direktorijos 
atstovų, komisija padarė revi
ziją Šilutės valsčiaus viršaičio 
Kube raštinėj. Revizija paro
dė, kad valsčiaus viršaitis iš
davinėjo vidaus pasus, neprisi
laikydamas taisyklių. Be to, 
rasta tl’delė netvarka išduodant 
leidimus sienai peržengti. Ne
rasti net išduotų leidimų sienai

i esą 
daug geresni, nekaip buvo pra
eitais metais.

Ypačiai gero derliaus lan
dei tirštos miglos bijoję i kiama Ukrainoje, oentraJinėj 

juodžemio juostoj ir šiaurinia
me Kaukaze.

kol visai, išnykęs.
“Koibenhavn,” vienas didžiau

sių pasauly burinių laivų, plau
kė iš Pietų Amerikos į Kopen- 
h?gą. • Jis turėjo pasiekti Dani
ją apie praeitos žiemos vidurį,

Milionierius atsisakė ją 
vesti—reikalauja 

$1,500,000
iš jo

MEKSIKOS MIESTAS-, birž. tačiaji nepasirodė. Visi ieškoji- 
E1 Universal gauta te!e-imai jo buvo ‘bergždi.

grama praneša, kad šešiose my
liose nuo Tampico susidūrė 

! greitasis Tampico-M e k s i k o s 
Miesto traukinys su prekių trau
kinių. Katastrofoje devyniolika 
žmonių buvo sužeisti, jų tarpe 
du Jungtinių Valstybių pilie

čiai, Arthur MoHall ir Meycr 
Katz.
i-------------------------------------

I

Vokiečių demonstraci
jos Reinlande-verboten

i _______
| KOBLENCAS, Vokietija, birž. 
27. Santarvininkų komisija 
Reino kraštui užgynė demonstra 
cijas, kurias vokiečiai projek
tavo laikyti birželio 28 dieną, 
dešimties metų Versalės 'taikos 
sutarties pasirašymo sukaktu
vėmis.

Demonstraciijų tikslas buvo 
pareikšti protestą prieš tą Ver
salės sutartį.

Bolivijos darbin inkai 
streikuoja dėl 8-nių 

valandų darbo
LA PAZ, Bolivija, birž. 27.— 

; Pasiryžę išsikovoti 8-nių valam- 
dų dairbo dieną, streikuoja čia 
organizuoti statybos ir bravorų 
darbininkai.

Bandymai susitaiikkyti su 
samdytojais n e pa si sek ė.

Universiteto kalbų do-
centas nusižudė

Prapuolusių Ispanijos 
aviatorių vis nesuranda

MADRIDAS, Ispanija, birž- 
27. Ispanijos lakūnų, maj. 
Ramono Franco ir trijų jo drau
gų, kurie praeitą penktadienį iš
skrido iš Ispanijos per Atlanto 
vandenyną į Ameriką ir prapuo
lė kelionėje tarp Portugalijos 
ir Azorų salų, iki šiol vis dar 
nepavyko surasti. Manoma, kad 
visi jie yra žuvę.

....... . — ■■ + ■■■■—
RADO NUŽUDYTĄ TURTIN- 

GĄ KRAUTUVININKU

Ex-kaizeris sumokėsiąs 
visas sesers skolas, jei 

mesianti rusą

žastis buvo ta, kad vietos ko
munistų laikraštis padarė prie
kaištų, busią jie linkę i buržu
jišku mą.

Prieš porą mėnesių tame pa
čiame miestelv nusižudė dvyli
ka jaunų komunistų, berniukų 
ir mergaičių, tariamai slapios

peržengti sąrašo. Už tuos tar
nybinius nusižengimus vals
čiaus viršaitis Kul.-e traukiamas 
atsakomybėn.

Klaipėdoj 'seimelio i>osčdis, 
kuris, kaip žinoma, birželio 2 
dieną buvo nutrinktas, bus tę-

I siamas toliau š. m. 6 d. Jame
“savižudų d raugi jos” narių.

TULSA, Okla., birž. 
Miss Mūriai Standley, 
skundė čia distrikto teisme mi- 
lionierių B. A. Josey, 50 metų 
amžiaus, Josey Oil ‘kompanijos 
pirmininką. Ji reikalauja iš

29, ap-

PARYŽIUS, birž. 27. — Bu 
vęs Vokietijos kaizeris Vilhel
mas sutikęs sumokėti visas sa
vo sesers, princesės Viktorijos, 
skolas, jei tik ji išsiskirsianti 
su savo vyru, rusų Zubkovu, 
buvusiu indų plovėjų restora
nuose, — sako princesės Vikto
rijos advokatas.

Sovietai siunčia eksper
tus susipažinti su mo
teriškės farma Kansase

Ims tęsiamas biudžeto ir kitų 
danbų tvarkos klausimų svar
stymas, o taip pat numatoma 
keli paklausimai.

Sužeidė moteriškę

CLEVELAND, Obio, birž. 27. 
— Baimės, kad neišeitų iš pro
to, persekiojamas, priėmęs nuo- 

j dų mirė Ethvard Stanton Jonės, 
Western Reserve universiteto 
romaniškų kalbų docentas. Jis 

j buvo dar tik 27 metų amžiaus. 
(Sirgo nervais.

PARNELL, Io\va, birž. 27— 
Ryto metu rado čia jo namuose 
nužudytą turtingą krautuvinin
ką, George Hardy, 60 metų am
žiaus. Manoma, kad jis buvo 
naktį plėšikų užpultas ir užmu
štas. Hamdy buvo nevedęs ir 
gyveno vienas.

Josey,, kurio turtas siekia apie 
9 milionus dolerių, 1 V2 miliono 
dolerių savo “sužalotai širdžiai” 
pagydyti, nes milionierius ža
dėjęs ją vesti, ir nevedęs.

Hoover paskelbė Pula- 
skio atmintines skalių 

11 dienų
WASHINIGTON'AS, birž. 27- 

— Prezidentas Hoover pusikei- 
bė šių metų spalio.11 dieną kaip 
gen. Kazimiero Pulaskio atmin
tines.

Gen. Piiilaski, lenkas, daly
vavo revoliuciniame Amerikos 
kare, ir 1779 m. spalių 9 dieną 
krito mūšy ties Savannab, Ga.

Gaisras sunaikino jach
tą; 3 asmens išgelbėti

BUZZARD BAY, Mass„ birž. 
27. — Juroj ties Capt* Cod ka
nalu vakar kilo gaisras “Are- 
letha” jachtoj, kuria važinėjos 
milionieriaiis nulio fabrikinin- 
ko Atwaler Kent’o sūnus.

Pasiskubinęs į pagelbą pa
kraščių sargybos laivelis Kentą 
ir du jachtos įgulos žmones iš-j 
gelbėjo. Jachta, kainojus $208,- 
000, sudegė.

SUBLETTE, Kansas, birž.
27. — iM'rs. Ida Wa'tkiins, kuri i 
šioj'e apielinkėje turi 2,500 ak
rų kviečių farmą ir visus ūkio 
darbus pati veda, gavo žinią, 
kad per piu'tę pas ją apsilanky
sią trys sovietų Rusijos atsto
vai susipažinti su ūkio vedimu.

Praeitais metais Mrs. Wat- 
kins iš savo farmos surinko 50,-' 
000 bušelių kviečių. Pačioj dar- 
bymetėj jos farmoje dirba ma
šinos dieną ir naktį.

Alytaus mieste važiuojant Ne
muno gatve nuo kalno apsiver
tė vežimas. Sunkiai sužeista 
važiavusi tame vežime Badagie- 
nė, be sąmonės nugabenta į li
goninę.

Paskandino savo sūnų
piažvintirio Ivalsč., Mičiunų 

kaimo gyventoja J. P-nė,. 33 
melų amžiaus pagimdė kūdikį 
ir pririšusi akmenį Mūšos upė
je nuskandino.

Perkūnas trenkė Prūsų 
landtagą

BERLYNAS, birž. 27. — Po- 
sėdžio metu vakar perkūnas 
trenkė j Prūsų landtago (seimo) 
trobesį. Už prezidiumo stalo pa- 
skrodč liepsnų liežuviai, ir visi 
oratoriai ir seimo nariai, išsi
gandę, bėgo laukan. Trobesio 
kampas buvo nukeltas.

STOKHOLMAS, Švedija, birž- 
27. — Stokholme vakar siautė 
didelis gaisras, padarę, kaip ap
skaičiuoja, apie 1 milioną do
lerių nuostolių. Septyniolika 
gaisrininkų buvo sužaloti.

Šovė laukinę katę, nu
šovė savo dukterį

GLAlDSTONE, Mieli., birž. 
27. — Roy Thorbahn, ilrankinio 
tarnautojas, uogaudamas arti
mos farmos giraitėj, pastebėjo 
krūmuose kažką krutantį. Jam 
pasirodė, kad tai laukinė katė, 
ir šovė. Prisiartinęs jis pasti
ro, pamatęs, kad nušovė savo 
dukterį Geraldiną, 15 metų 
me<rąga.i'tę. Ji, mat, taip pat bu- 
vo išėjus i giraitę uogų pasi
rinkti.

MENLO PARK, Gal., birž. 27. 
— Automobilių kolizi joje neto-; 
Ii nuo čia buvo užmuštos dvi1 
moterys, Mis. Henry Crocker, 
San Firancisco kapitalisto žmo
na, ir Mrs. Monteagle, jos drau
gė.

Badas Lietuvoje)
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

Krmdi.no


NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, birž. 28, 1929

EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ DIE

NYNAS

dien jau esame nuo New Yorko 
1352 mylios atstu.

Gegužės 23 d. per naktį lai
vą pusėtinai supo, išaušus nu
stojo ir lietus ir vėjas, 

• vą vis tik supa ir tiek.
i geroji pusė guli, nei 
šiandie jau esame 1698 
Valgis tikrai geras, 4

taras paėmė $35. Bet ir buvo 
gėrikas.

šiandien apie 10 vai. reika
lauja atiduoti kas turi kokius 
siunčiamus laiškus, kad atiduo
tų ligi. 8 vai. vakaro j paštą, 
nes tada pasieksim Kopenhagą. 
Tai tiek žinių ir teturiu. Tam 
kartui. —B. Grabauskas.

pais ir biskį nusibraižė.
Rytas išaušo Danijos vande

nyse. Vėjas laivą visaip judina, 
lyja. Kenčiam susispaudę viduj. 
Vakar vakarą turėjom j adomus 
paveikslus, ir maskaradą, šian
dien pranašas Visuomis pasa
kos apie savo religiją. Vakaro 
9 vai. šaukiamas visų i Klaipė
dą važiuojančių susirinkimas 
pasitarti kas link kolektų ir 
tipsų, kaip ir kam juos reiks 
duoti. Atsitikimas vakar tas 
pats. Girtas lietuvis vėl krito 
nuo trepu ir už susiuvimą dato-

URA!!!bet lai- 
Moterų 
nekelia, 
mylios, 
kartus 

per dieną, džiazas groja, vaka
re judomi paveikslai. Šį vaka
rą ypatingai gražus perstaty
mas. Laukiame gegužės 24 d.

Penktadienis, geg. 24 d 
aušo lietuota ir 
Moterys ir dar labiau nekelia. 
Kai kurios jau nuo pereito ant
radienio serga. Tą dieną Visuo
mis pasakojo apie Lietuvos gas- 
padoriavimą, vakare turėjome 
lietuvišką, koncertą, tai p. Sa
bonio iš Chicagos ir kitos iš 
New Yorko, pavardes nebeatsi
menu. Labai gražiai palinkimi’ 
no, pamanykit, — lietuviškas 
koncertas vidury Atlantiko van
denyno. Jau esame 2038 mylios.

Gegužes 25 d. per visą naktį 
supo dikčiai, pusė ir vyrų jau 
nebekelia, bet nuo įlietų pradė
jo šviestis ir rimti, laivo taip 
nebeblaško. Lietuvių turime ant 
laivo 273, dauguma antros kla
sės. Turėjom po pietų prakaL 
bas, kaip i Lietuvą nuvažiavus 
kultūriškai laikytis ir elgtis. 
Kalbėtoju buvo p. Ambroziejus 
iš Brooklyno, ir tas pats (Šid- 
lauskas-Visuomis. Jau esam 
2383 mylios, tikimės ryt vaka
rą būti prie Britanijos kraštų.

Gegužės 26 d., sekmadienis, 
išaušo labai graži, rami diena. 
Visi keleiviai išsikraustė ant

NauiasMajesticRadiū
išaušo ■

Mes Turime!

sukilom 
apsimo- 
už nak-

• v
1S-

vėjuota, supa.

Gegužės 18 d. Oras išaušo 
gražus, šilta. Visi linksmi, iš
skiriant porą bobelių. Vanduo

kainą, kiek pasilsėję po 
rockfordie- 

nuėjom prie laivo “Litua- 
patirti kas link bagažo.

jokios žinios. Taip

jas

91,Modelis uz
i

Modelis 92 u z

Modelis už72.

71,Modelis u z

Kontestas
NAUJIENŲ PIKNIKE

RUGPIUČ1O-AUGUST 4 D„ 1929
Černausko Darže

APLIKACIJA

kon teste. Esu metų amžiaus

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau i

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas

i®

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

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

nau
jokių triukšmo.

181 Majestic
$265.00 be tūbų. Parsiduoda įmokant tiktai $10.00. 
Kitus sulig jūsų išgalės. Dykai į namus atvežamo, 
prikonektuojame; garantuojame metus. Dykai gra
žus Benčius su kožnu MAJESTIC.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

fe&ru .. ''' j

Viskas nauja: naujos tūbos, naujas kabinetas, 
speakeris Dynamic, be

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti kontesto. Laimė
tojos gaus $100.

Temykite
1) APDRAUDA (Inaurancei Nuo 
Ugnies. Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooserelt 8500

Radio ir Phonografas sykiu, kaina

Iš Chicagos važiuojant trau-: 
kiniu, pakelėmis jau žydėjo ga-j 
lybės žemuogių, net vietomis I 
baltuoja. Ohio valstybė labai; 
gražiai išžiūri. Toliau prasidė
jo kalnuota žemė. Pasiekę York- 
stoną, jau įvažiavome į Penn- 
sylvanijos valstiją. Naktį pra-i 

, dėjo oras kiek atvėsti.
Gegužės 17 d. rytas

gražus, visi keleiviai atsikėlė 
sveiki — per miestus ir mieste
lius greit privažiavome ir patį! 
miestu milžiną, New Yorką.j 
Jersey City apsistojome, pasi
tiko mus viešbušio priėmėjas iri 
surinkęs šešis (vienas pabėgo),! 
pradėjo pėsčius vesti tuneliais, 
ligi pasiekėme subvajų, čia su
rinko po 6 centus iš kiekvieno 
už požeminį traukinį, nors ir, 
buvo užmokėta prie laivakortės.; 
Tie požeminiai nepratusiems 
baisiai troškus, be ventiliacijos, 
pilna smarvės.

Taip su tais nešuliais prika
mavo, kol viešbuti pasiekėm, 
nuo subvajaus kokis tris blokus 
ėjom pėsti. Tas visas transpor
tas nuo stoties ligi viešbučio 
tęsėsi 45 minutes, nes atvažia
vom 8 vai., o viešbutį pašte-j 
kėm 8:45. Užsirašėm kamba
rius. Gavom švarų valgį, kol 
kas norėjo, ir užsimokėję vidų-' 
tinę
piet su dar dviem 
čiais 
nia” 
Neradom
praėjo gegužės 17 d.

Rytą metą pramigę 
ir greit papusryčiavę 
kojom po $4 kiekvienas
vynę, vėl pradėjom vakarykš
čią kelionę į laivų 3 blokus pės
ti ligi subvajaus, užmokė jom 
fėrą jio 26c už pravežimą du 
blokus ligi fėro su ryšuliais, 
o tada nuo fėro ligi laivo “Li
tuania” 7 blokus vėl pėsti su 
ryšuliais. Ligi kritimui iš kojų 
nuvarginti pasiekėm doką. Sa- 
vo bagažus ir dar neradom, tik 
čekius perkeitė, tai gal tik Klai
pėdoj teks rasti, nes čia tokia 
daugybė. Visų keleivių yra 444, 
o ekskursantų 273, Įgulos 171.

Veik visi ekskursantai keliau
ja į Klaipėdą, 5 j Danzįgą, 20 į 
Kopenhagą, 8 turistai, 12 i Lie
poją, 2 i Bolševikiją, 2 slova-

Balansuotą-Unit Radio 
šitas puikus NEUTRODYNE-PLUS 

LOVVBOY tiktai

»1295°
Screcn Grid

arny

Tubti Extra

Balansuotas s u- 
statymas stačiai 
revoliucionieriavo 

tena, tolumą, parinkimą. La
bai graži išžiūra. Pašaukit 
ar pankam Linki t. susitarsim 
dvi pademonstravimo jus ų 
namuose. Būtinai išgirskite 
naują Philco, kol pirksite bi
te radio. Kiti modeliai po $67 
iki $205.

General Eng. Radio 
Stores

FADA-HOWARD-PHILCO 
& OTHERS

A. MILLER, Manager
M. SHILLS, Radio Engineer.
3856 Archer Avenue

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

III III IU,

[Pacific and Atlantic Photo]

London. — Gen. William Bran- 
well Booth, kuris per šešiolika 
metų buvo Gelbėjimo Armijos 
(Salvation Army) vadu. Birže
lio 16 d. jis pasimirė.

tykus. Visi perkasi kėdės visam 
kelionės 
(legužės 
miglota, 
dešimtą c

laikui. Moka po $1.
19 d. išaušta baisiai 
nieko nesimato. Apie dėko, linksmi. Jau turime 2730 
išsipagadijo. Nuo t re- mylių. Veik matysime Europos

čios užeina šalta, migla ir taip žemę. Dar turime apie 1240 my- 
ligi geg. 20 dienai, kuri ir tru- lių važiuoti. Vakar irgi buvo p. 
puti šalta ir truputį pakilo vė- Sabonio koncertas, gražių dai- 
jas. Tada žiuriu, ir pora vyrų nelių padainavo. Dar nesulau- 
besiseilioją. Bet diena praėjo kiame Irlandijos pakraščių, 
gerai. Išaušo geg. 21 d. gražus, Gegužės 27 d. irgi išaušo gra- 
ramus rytas, truputi šalta. Die-žus rytas. Jau dešimta- diena 
na labai gerai praėjo. kelionės. Bėgom sveikinti žemę.

Trečiadieni, geg. 22 d., suki- Jau Airijos kraštai netoli. Ligi 
lom nustebinti ledų kalnais. Iš pietų pralenkėm Angliją ir 
visų pusių apsupti. Oras nepa- įplaukom į šiaurės mares. Van- 
prastai atšalo. Vėjas pakilo, duo neišpasakytai tykus. 'Esam 
vanduo sujudo ir ėmė labai sup- 3083 mylios. Visi linksmi, džiau
ti laivą. Laimei, buvo tyrusIgias šiaurės jūrėmis. Ryto apie 
oras, nors delpsiuota. Nuo po 8 vai. vakaro tikimės pasiekti 
piet ledai pradėjo mažėti, pra- Kopenhagą. Vakar vakarą vie- 

pusti ir supti. Šian- nas lietuvis girias nukrito tre-

Trečia Naujienų Ekskursija

letuvon

ELEKTRIŠKAS
VIRTUVAS Laivu Lituania

Dabar
Tik

*995

savo pietus su šituo Visuomet Karštu 
Elektros Virtuvu ir sutaupykite taiką ir vargą. 
Verda—kepa—spirgina. Galite išvirti visus pie
tus vienu kartu. Nereikia išanksto kaitinti— 
jis verda per dieną Jums nesant namie—ir yra 
gatava kada sugrįžtate. Pasiimkite jį su savim 
I piknikus,—jis išvirs bevažiuojant. Tas pato
gus virtuvas pirmiau kainavęs $12.50, dabar yra 
nuleistas už $9.95. Lengvas mėnesinis mokes
nis už jūsų elektros šviesą, jei norite, bus la
bai nežymiai prirokuotas. Galite gauti tą vir
tuvą savo kai'minystėje Edison Electric Shop 
(žiūrėk skyrių sąrašą) lygiai kaip ir miesto 
ša po j.

Parduodant išsiinokčjimui yra uždedamas ma
žutis priinokėjimas.

<ojmovwr.il/ni riiisov
I.ECTKIC

W. Adams St.—Alt Phones: RANdolph 1200
Broadway
Milwaukee Avė.
W. Madison S't.

72
4562
2618
3935
4834 S. Ashland Avė.

DUODAMI FEDERALIAI KUPONAI

3460 So. State St.
852 W. 63rd St.

2950 E. 92nd St.
11116 S. Michigan Avė.

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

Jos. F. Budrik mc
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Gražuolių

Liepos 20,1929 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės i 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 ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

pėdų

ojmovwr.il/ni
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“If you have knovvledge, let others light their candles at ?t”.
— Fuller.

of the boys parents could un- 
derstand why they vvanted to 
hike and camp this summer 
too.

Hank did not know either. 
He only knew that he liked 
Joe and that he liked stars. 
Someday he was going to ask 
the professor of psychology to

Leading Lady of 
“Chains” is Lith

uanian

Wedding Bells
Are Ringing For 

Gene and Ben

Crane College Pre-pic,tu'^ fa<'e !,ndx J the beauty, the charm, the light! 
sents rlay at Good■ froliesome mood of “The Bonds! 

of Interest” vvill be 
bered. Būt “Chains” 
remembered vvhen it is 
ed in one’s ovvn life.

The thought back

man Theatre

The dramatic club of Grane 
Junior College knovvn as the 
Mummers Club presented the I^a-V *s expiessed by Eliza- 
tragedy “Chains” lašt Friday, Baker in the third act 
the tvventy first, at the famouš ^rou^ ^^ar^ey Wilson.

' 'r ..... “....Marriage shouldn’t tie a
man up as if he vvas a slave. 
I don’t vvant to desert Lily — 
she’s my vvife and I’m proud 
of it — būt because I married 
am I never to strike out in any- 
thing? People likę us are just 
covvards. We seize on the first 
soft job — and there vve stiek.

No. 11

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE
L. S. A. A. TO 

EUGENIE ROGES CORRESPONDENT SEC’Y
3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Sophie Janush, who played 
the part of the lovable Mrs. 
Wilson in “Chains” is of our 
ovvn nationality. She has had 
the role of leadingTady in both 
the play of this year and of 
lašt year. In the special issue 
of Crane’s weekly publication, 
the Javelin, it was said of her;

“Her beauty won Sophie a 
part in the guest scene of ‘The 
Boomerang’. Her role of Sylvia 
in the ‘Bonds* of Interest’ is 
Sophie’s first important speak- 
ing role, and one 
is ideally suited, 
demands beauty 
well as face

' terested. He continues to eling, hiked and camped until neither 
Į perhaps, for proteetion, and to 

_ . avoid ridicule, for if he leis goPublished Semi-monthly by the Lithuanian at midd|e age or before (pro- 
Students’ Association of America A ivided he is in good health and 

-------------- i in possession of his faculties) 
EDITOR he is forthvvith considered a 

CIRCULATION MANAGER oafer or rl^h ~ and perhaps 
i is neither. Nor can I beheve 
it is fair and fitting that his
natūrai aptitudes should be!explain it, būt not at present. 
continually eramped and crip- At present he vvas hiking vvith 
pled; that his lifelong effort Joe amid a sort of qiiiet con- 
must be in pursuit of some- tent, a satisfaction so deep 
thing he really doesn’t need that one did not even Avish to 
or vvant; that he should be think about it.

romem-l Pr°hibited, so to speak, from! Joe vvould šit on one side of 
will bc satisfying his precious in-lthe fire vvith his chin on his 
reenact- terests; that he should be knees and Hank vvould lie on 

forced to associate vvith people 
not of his ovvn choosing. people 
who are perhaps uncongenial.” 

Various ages and stations 
were represented in the au- 
dience Friday night. Some 
have perhaps felt this rebellious 
moment and likę Charley Wil- 
'son, have been compelled to 
“get over it”. In others this 
dissatisfaction slumbers — per
haps it vvill avvaken, perhaps 
not, būt vvhen it does — that 
is the time vvhen the tragedy 
in “Chains” vvill be fully 
preciated.

of the

Goodman Memorial theatre.
This vvas the eighth annual 

performance given by the Mum
mers Club and it has met vvith 
the usual applause and appre- 
ciation.

The play that vvas chosen 
this year is a tragedy vvritten 
by the English author, Eliza- 
beth Baker. The plot centers likę vvhipped dogs. We’re afraid 
about an English derk who to ask for anything. afraid to 
suddenly realizes that he has a 
grovvn tired of going backvvard till it comes. And vvhen the 
and forvvard to the city every boss says he vvon’t give you 

life since he vvas!one — do vve up and say, “Then 
1’11 go somevvhere vvhere I can 
get more.” Not a bit of it! 
What’s the good of sticking on 
here all our lives? Why should
n’t somebody risk something 
sometimes? VVe’re all so jolly 
frightened 
spunk — 
others get the hold over us — 
vve slog on day after day and 
vvhen they cnt our vvages dovvn 
vve take it as meek as Moses. 
VVe’re not men, vve’re machines. 
Next vveek I’ve got my choice 
— either to take less money 
to keep my job or to chuck 
it and try something else. You 
say — everybody says — keep 
the job. I expect I shall — I’m 
a covvard likę all of you — būt 
vvhat I vvant to knovv is, vvhy 
can’t a man have a fit of rest- 
lessness and all that, vvithout 
being thought a villain?”

That is how an English derk 
expressed it about tvventy years 
ago. Būt people are štili ex- 
pressing it; people are 
ting circumstances be 
ster of their lives.

In the Contributors’ 
the Atlantic Monthly 
month of July vve find 
ing resemblance betvveen the 
English derk and the modern 
American business man.

“If release is possible, it is 
difficult for me to believe that 
a man should eling to the apron 
strings of a business in vvhich 
he is not in the slightest in-

ap-

ask for a raiše even — we vvait

Graduation

The Prophecy

day of his
sixteen. He had married and 
settled dovvn at an early age 
and vvhen the roomer throvvs 
up a “safe berth” and goes to 
Australia to try his luck. Char- 
ley Wilson, our hero becomes 
dissatisfied. When his vvage is 
lowered‘ and the rents are 
raised for the neighborhood, 
Charley, in spite, of indignant 
relatives, scoffing neighbors, 
and in spite of the sorrovv he 
vvould cause his pretty and sin- 
cere wife, secretly decides to 
go to Australia. There he vvould 
make a home and vvhen every
thing vvas in readiness send for 
his vvife. All goes well until 
the lašt moment. Then circum- 
staneės prevent his going. Once 
more he dons the high stiff 
collar and šilk hat that clerks 
are required to vvear.

This play is entirely differ- 
ent from the sparkling unreal- 
istic comedy of lašt year. “The 
Bonds of Interest” vvas follovv- 
ed by a burst of applause that 
the audience had been storing 
up during the vvhole perform- 
ance and which burst forth at 
the elosing of the eurtain likę 
thunder out of a charged sky.

Būt “Chains” met vvith a 
slightly different reception. 
There vvas nothing spectacular 
about “Chains”. The cross 
section that it shovved of the 
life of Charley VVilson may 
have been of our own life.

In lutu re years, \vhen me-

— vve’ve got no 
that’s vvhere the

štili let- 
the ma-

Club of 
for the 
a strik-

Credits
Count your credits,
Count them one by one, 
See thal there is a record, 
Of the vvork that you have done.

Count your credits.
In the count be careful, 
If Chicago won’t accept them, 
Then Northvvestern will.

Count your credits,
Never mind the marks, • .
When they’re handing out the sheepskins, 
They vvon’t look for sharks.

Count your credits,
They’re the things that count, 
Tho you’re smart, you vvill get nothing, 
If you’ve not the right amount.

Count your credits,
Get your book all filled, 
If you haven’t got your credits, 
Then the work you’ve done is nil.

“Of all the fussy arrange- 
ments!” growled Hank as He 
balanced himself on the one 
foot vvhile the other made the 
required pause before stepping 
forvvard. The first rebellious 
remark made him feel better 
so he
march,” he scoffed, 
of ninnies hesitating dovvn the 
aisle.”

He glanced at the ninny next 
to him. “Why Joe’s out of step 
already. 
front.”

continued. “Fiineral 
a bunch

And so is the 
“Oh, no, I’m

a skip and a

guy 
out

hop

in
of

he

hear in a graduation

the class orator, some- 
at ease, had delivered

of the

fairly 
forced

With 
got hito step again and stole 
a sly look at his partner. G<osh, 
Joe certainly looked queer in 
that black cornered cap. Joe 
turned to him and made a vvry 
face expressive of his feelings. 
Hank got out of step again.

Slowly they mounted the 
platform and found seats as 
f ar up stage as they could, sat 
dovvn before the orchestra gavę 
the chord, grinned at each 
other, and relaxed with a deep 
breath.

Hank glanced at the bald 
heads down stage and won- 
dered whether by any chance 
any of their ovvners vvould say 
something that he did not ex- 
pect to 
speech.

After 
what iii
a dignified and eloquent though 
memorized oration. one of the 
speakers rose and advanced 
pompously to the center 
stage.

Hank wanted to deal 
vvith the speaker and
himself to listen to his open- 
ing vvords. In a low confiden- 
tial undertone the speaker ad- 
ressed the president, members 
of the faculty, members of the 
graduating class, and then 
turning fully upon the audience 
and greeted them with the end 
of his sentence — parents and 
friends. Then he was “remind- 
ed of a little story” and as 
Hank recognized the story he 
ceased to pay attention and 
bėga n to look for an abstract 
thought among the eleetrie 
lights hanging from the ceiling.

lt came. VVhenever Hank 
looked upvvard he wanted and 
expected to see stars. Lašt 
summer’s trip was replete vvith 
night and stars. He and Joe 
had hiked and camped and

his back on the other side look- 
■ ing up at the stars and think- 

ing of nothing.
Suddenly Hank felt a sharp 

pain in his leg. He looked an- 
grily at Joe. “Come on,” saic 
Joe, “I’ve been trying to wake 
you up for the lašt ten mi
nutes. They’re handing out the 
diplomas.” And he kieked him 
again to make sure that he 
vvas awake.

After the diplomas had been 
handed out, Hank 
that it was all over, 
he reached the hall 
that it was not all 
sorts of relatives, friends, and 
neighbors crowded around him 
pestering him with congratula- 
tions.

Joe had disappeared. No 
doubt he was also surrounded 
by congratulating friends. Hank 
tried to keep a sharp lookout 
for him as he answered the 
numerous questions that pretty 
girls and practical business 
men asked him. Such questions! 
The meri asked him what he 
vvas going in for and the girls 
asked him how it felt to be 
graduating from such a lar&e 
school. He did not want to an- 
swer such (juestions — nor any 
other kind just then. būt he 
acted as politely as he could.

With the sudden appearance 
of Joe, Hank felt that his en- 
forced politeness vvas revvard- 
ed. He watched Joe coming 
tovvard him and knęwing that 
help vvas at hand found it 
at all difficult to be polite 
ansvver questions.

With Joe’s arrival the 
miring crowd shifted to 
clude him in their admiration.

“Well, folks,” said Joe after 
the usual greetings, “One of 
the class members is holding 
a party for the grads and Hank 
and I are invited

Hank and Joe 
vvay through the 
hall and got into

“Who’s giving the party?”
Hank did not except an im- 

mediate ansvver and vvas not 
disappointed vvhen none came.

“Say, have you got that map 
here vvith you?”

Joe made a (hazy gesfure 
tovvard the side bf the car.

Hank unfolded it and studied 
it a vvhile.

“Say Joe,” 
“What do you say vve 
that party?”

Hank vvas 
mite or so, 
he heard the

Finally Joe asked quietly, 
“What party?” —J. S.

was glad 
būt when 
he found 
over. Ali

and

for which she 
for the part 
of voice as 
figure.”

this year’s Jav-

‘Chains’ is bless- 
most experienced 

and includes
the
years, 
the best 'talent ever 

an amateur stage, no

And from 
elin;

“Although 
ed with 
cast in 
some of 
seen on
member of the cast shows more 
promise than Sophie Janush, 
leading lady for the second 
consecutive time. Sophie was 
so perfect as Sylvia in ‘The 
Bonds of Interest’ that it may 
be hard for some to pieture 
her in any other role. 
Sophie seems to possess 
valuable faculty of being 
fect in any role.

‘‘In adapting herself to the 
characterization of Lily Wilson. 
in this year’s play, the talent- 
ed leading lady of the Mum- 
mers has shown. amazing ver- 
satility, portraying the role of 
the English wife with the šame 
artistry that stamped her ,work 
lašt year — and 
tunately enotigh, 
of that beauty, 
personality which 
ically Sophie.

“From the first, the, delight- 
ful brunette showed a marked 
ability for dramatic work. Her 
intclligent handling of the dif- 
ficult role of Lily has only ac- 
centuated her artistry.” 

We, the members of 
L.S.A.A., can

all this, 
vvithout 
charm, 
are so

not 
and

ad- 
in-

to it.” 
groped their 
crowd in the 
Joe’s car.

he suggested, 
chuck

silent for 
būt Hank 
question.

a mi- 
knew-

He vvho can conceal his joys, 
is greater than he vvho can 
hide his griefs.

— Lavater.

The child —
He mušt not answer back, 

oh no!
However< rude grown-ups 

may be, 
keep politely silent, tho 
be brim 
repartee.

— Col.

But 
He with scathing

D. Streamer*

Būt 
that 
per-

for- 
loss 
and 
typ-

the 
rightfully be 

proud that our country is, as 
they put it in the Javelin, “in- 
directly responsible” for her 
presence.

Habits, though in their com- 
mencement likę the filmy line 
of the spider, trembling at 
every breeze, may, in the end, 
prove as links of tempered 
Steel, binding a deathl^ss being 
to eternal felicity or vvoe.

— Sigourney.

human stones. 
advice

—Then
my

This proverb may be
nice

take

very

Būt don’t you pay it 
heed,

And tho you make the 
ties cross,
on and never mind 

moss!
Roll

any

cn-

the

— Col. D. Streamer.

Cato, being scurrilously treat- 
ed by a low and vicious fellow, 
ųueitly said to him, “A contest 
between us is very uneąual, for 
thou canst bear iii language 
with ease, and return it with 
pleasure; and to me it is un- 
usual to hear, and disagreeable 
to speak it.”

Ben’s to be the captain,
And Gene shall be the crevv,
And they’ll sail away and sail avvay, 
O’er the ocean bhie, 
To lands of bliss and happiness, 
To lands of mist and dew, 
Where star shine mingles vvith 
The love light in their eyes, 
Where peace and joy and rapture 
With each sun arise.

And as they sail o’er silver crests.
Around the vvorld from East to West,
There’ll be no tempests noticed
By this enraptured lad and lass,
Until the good ship leaves the deep bhie sea 
And comes to svveet green grass.
There they shall build on firm foundation, 
The image that had been a dream — 
A little cottage and a gardeli, 
By laughing brook or flashing stream,

And side by 
In happiness

A Rainy Day

side through time and tide 
they’ll bide.

We knew it all along, sure 
we did, only we forgot to pub- 
lish it. Our Associate Editor 
has been associating with a 
good looking young man for

ed them vvith a modernistic 
silver sėt. Someone gavę Gene 
“another Ben”, that is, an 
alarm clock to awaken the first 
Ben. Someone else very 
thoughtfully presented Gene 
with a rolling pin with 
scription “guaranteed

the 
not

in- 
to

some time and novy it’s going) break” on the handle. Not to 
to be an association. We are! break vvhat, it did not say.

After the actual shovver came 
refreshments. The rain bring-

Last Thursday vvas a very ers vvandered all around the 
rainy day. Gene and Ben were house. There vvere people every- 
the only ones caught in the j vvhere būt Gene and Ben 
rain, or rather a cloudburst, 
for it vvas a surprise shovver.

And Gene, take our advise, 
label all those gifts vvith the 
narnės of the givers for no 
memory būt a Chinese one 
could remember vvhat’s from 
vvho vvhen there are so many 
“vvhats” and “vvhos”.

And talk about counting 
your blessings! Poor Ben vvork- 
ed and vvorked until every 
single parcel had been un- 
vvrapped and considering that 
he vvas not allovved to eut the 
string because that vvould be 
“eutting his luck”, it is remark- 
able that all through the task 
he štili had enough energy and 
vim to shovv the appreciation 
he felt.

And Gene, I vvonder vvhat her 
pulse rate vvas just then. She 
smiled and laughed and gavę 
thanks for each gift no matter 
hovv small, and just radiated 
happiness all through the eve- 
ning. Novv, even a plain look
ing person looks pretty vvhen 
she smiles, so one can imagine 
hovv pretty 
look vvhen 
happy.

When all 
unvvrapped

. |Y)f pink and vvhite tissue paper, 
vvhite and silver ribbons, stravv. 
boxes, and other vvrapping and 
packing material of all descrip- 
tion. For a moment vve tįought 
the pair vvould be flooded by 
the shovver and as it is, they 
vvere almost drovvned.

Just some of the things that 
came vvith the shovver vvere 
pillovv slips, bed sheets, a pink 
and vvhite fluffy blanket, a 
pink silken bed spread, wax 
roses, glassvvare, earthenvvare, 
silvervvare, dresser scarfs. lun- 
cheon sets, and oh loads and 
loads of things.

The Kultūros Ratelis present-

planning to call our next 
er an assistant editor.

help-

a pretty giri mušt
she smiles or is

the gifts had been 
there was a heap

būt Gene and Ben 
thought they were the only 
ones that counted — and in- 
deed they were!

Everything and everyone 
was in gala‘ array even to real 
smiles on faces. No one doubts 
būt that the two were made* 
for each other and everything 
has started as it should and 
if Ben continues to be as hand- 
some and considerate and lov- 
ing as at present, and if Gene 
continues to wear that happy 
sparkle in her eyes, if both 
remember each other as they 
really are when unavoidable 
sorrows come in their path, 
then there cannot be any doubt 
būt that Gene vvill never need 
to ūse the rolling pin on any- 
thing būt dough.
/Good luck to you, Gene and 

Ben, may happiness, 
and vvealth be your 
States!

“What raw materials 
ported from France?”

“Plays and novels.”

health, 
United

are im-

“I can’t understand why you 
stayed outside so long with 
such a vvonderful dancer as
Ralph.”

“Būt he showed me some new 
steps and we sat on them.”

A traveller in the south 
wanted to make a purchase 
būt found that the storekeep- 
er could not change a ten-dol- 
lar bill. He started to find 
someone vvho could. Sitting be- 
side the door, whittling a stiek, 
was an old darky.

“Uncle,” said the traveller, 
“can you change a ten-dollar 
bill?” The old fellovv looked 
up in surprise; then he touched 
his cap, and replied:

“Deed an’ Ah can’t, boss, 
būt Ah ’preciates de honour, 
jest de šame.”
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PAPOS ĮSAKYMAS MEKSIKOS KATALIKAMS

Musų išreikšta nuomonė, kad santaika, kuri nese
niai tapo padaryta tarpe Meksikos valdžios ir katalikų 
bažnyčios, reiškia pilną valdžios pergalę, pasitvirtina. 
Kaip arkivyskupas Ruiz užvakar pareiškė, santaiką da
ryti liepė pats Romos papa, bijodamas, kad bažnyčių 
uždarymas gali atnešti dar daugiau pikto katalikybei.

Papa ne tik liepė katalikų dvasiškijai taikytis su 
valdžia, bet taip pat jsakė jai ir visiems Meksikos kata
likams klausyti krašto įstatymų ir nesikišti j politiką.

Tai yra išmintingas nusistatymas — daug išmin
tingesnis, negu bandymas ginklais nuversti valdžią.

Butų sveika, kad tokį pat įsakymą duotų Romos 
katalikų bažnyčios galva ir kitų kraštų kunigams, sa
kysime, Lietuvos. Kur dvasiškija bando organizuoti ka
talikus politinei kovai, tenai visuomet kyla bereikalin
gų nesutikimų pačių katalikų tarpe. Ir religinių parti
jų dalyvavimas politiniam krašto gyvenime jį demora
lizuoja. Tai yra patyrusios Lietuva, Austrija, Vokietija 
ir kitos šalys.

“SVARBI ŽINIA”

Amerikos laikraščių korespondentai ilgomis kable- 
gramomis praneša iš Londono, kad naujasis Jungtinių 
Valstijų ambasadorius, Charles G. Dawes, dalyvavo 
karališkoje puotoje, apsiavęs paprastomis ilgomis keli
nėmis, o ne trumpomis kelinaitėmis ir ilgomis kojinė
mis, kaip yra mada pas augštuosius Anglijos ponus.

Jei tikėti korespondentais, tai ambasadoriaus 
Dawes’o ilgos kelinės reiškia kone revoliuciją ameriko
niškoje diplomatijoje.

VVASHINGTONAS TYRINĖJA RUSIJĄ

Finansų patarėjas prie Lenkijos valdžios, ameri
kietis Charles I)ewey, išvažiavo iš Varšuvos į Maskvą 
ir, sako, ketinąs tyrinėti ekonomines sąlygas sovietų 
Rusijoje.

Matyt, Hooveris galvoja apie sovietų valdžios pri
pažinimą.

Apžvalga
h— I —■—

[ faktinai dabar yra toks pat val
džios organas, kaip kariuomene 
arba žvalgyba.

PANAIKINTA RUSŲ PROF
SĄJUNGŲ NEPRIKLAU

SOMYBĖ

Prieš kiek laiko buvo pašalin
tas sovietų profesinių sąjungų 
(unijų) centro tarybos prezi
dentas Tomskis už vadinamąjį 
“dešinįjį nukrypimą”. Su jo 
pašalinimu tapo panaikintas ir 
tas urėdas, kurį Tomskis užim
davo nuo pat bolševikiško per
versmo laikų. Centro tarybos 
prezidento pareigas dabar eina 
komisija, sudaryta iš trijų as
menų, kuri vadinasi “sekreto
riatu”.

šita profsąjungų reforma tu
ri tečiaus ir gilesnės reikšmės. 
Kaip vienas to naujai suorgani
zuoto “sekretoriato” norys, Ev- 
reinov, rašo profsąjungų organe 
“Trud”, jogei komunistų parti
ja reikalavo, kad sąjungos pasi
duotų partijos vadovybei. Dalis 
centro vadų (t. y. Tomskis ir 
jo vienminčiai) tam pasiprieši
no. Bet dabar “apvalius” prof
sąjungų centrą, pastarasis pasi
žadėjo be sąlygų priimti komu
nistų partijos vadovybę.

Taigi Rusijos darbininkų uni
jos paliovė būti nepriklausomos 
darbininkų organizacijos. Jos 
pavirto komunistų partijos į- 
rankiu. O kadangi komunistų 
partija Rusijoje yra po “poli
tinio biuro” diktatūra, kuri kon
troliuoja taip pat valstybės apa
ratą, tai porfesinės
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LIKVIDUOJA LIETUVIŲ 
KOMUNISTŲ FRAKCIJĄ

Lietuvių komunistų Centro 
Biuro Sekretoriatas praneša, 
kad “lietuvių frakcijos plenu
mas” (susirinkimas), kuris tu
rėjo įvykti liepos 5 ir 6 dd., 
yra atšaukiamas. Atšaukimo 
priežastis esanti ta, kad komu
nistų partija ketinanti tautines 
(“kalbines”) frakcijas likvi
duoti. Pranešime sakoma:

“Partijos Centro Komitetas 
nurodo, kad yra būtinas rei
kalas visai panaikinti kalbi
nių frakcijų platesnius susi- 
sirinkimus, idant padaryti 
Partiją daugiau centralizuota. 
Dar iki šiol gyvavo kalbinės 
frakcijos, lyg ir kokios savis
tovūs partijos, kurios laikė 
savo konferencijas, platesniūs 
susirinkimus ir t.t. Nuo šio 
laiko Partija dės pastangas 
visas frakcijas perorganizuoti 
kitokiu pamatu, kad jos ga
lėtų geriau veikti įvairiose 
srityse.”
Taigi’ lietuvių komunistų or

ganizacija toliaus nebegalės sa
varankiškai veikti. Dar ji nėra 
panaikinta, o jau partijos cent
ras neleidžia jai laikyti savo at
skirtus susirinkimus. Pas ko
munistus centro komitetas yra 
visagalis. Jisai elgiasi, kaip 
jam patinka, nesiklausdamas 

sąjungos partijos narių.

KUN. ‘ JAKAITIS NETEKO 
KLEBONO VIETOS

So. Bostono “Darbininkas” 
rašo, kad Woreesterio lietuvių 
-šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, kun J. J. Jakaitis, tapo pa
skirtas tos parapijos vikaru, o 
kun. A. Petraitis iš Athol, 
Mass., perkeltas i šv. Kazirpiero 
parapiją ir paskirtas jos klebo
nu.

Tai yra skaudus pažemini
mas Jakaičiui. Prieš keletą me
tų kun. Jakaitis buvo pagarsė
jęs Naujoje Anglijoje, kaipo 
smarkus “veikėjas”

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
IR RELIGIJA

Klerikalinis “Vilniaus Ryto
jus” cituoja kun. Krupavyčiaus 
žodžius apie Anglijos Darbo 
Partiją:

“Tikybos dalykai darbie- 
čiams neatkaklus dalykas. Jie 
eina pro šąli, jos neužkabin
dami. Darbiečiai, kaip ir ki
tos britų partijos, tikybos 
neriša su politika. Britų so
cialistai ir neniekindami Baž
nyčios ir tikybų skaitosi so
cialistais. Kontinento gi so
cialistas, nustojęs niekinti ti
kybą, tampo nebesocialistas 
(? “N.” Red.) Net komunistai 
ir tie Anglijoje tikybos at
žvilgiu laikosi ‘neitraliteto’. 
Ir jie čia supranta, kad puo
lę tikybą sau pakenks: britai 
tikybos puolikų netoleruoja. 
Tokia darbiečių ‘tikybinę’ po
litika davė galimybės rasti 
vietos darbo partijoj įvairių 
tikybų tikintiems ir prakti
kuojantiems žmonėms. Čia

Vyriškumo “egzaminai” 
pas australiečius. — 
Daktaro role šiandien 
ir ateityj

Įvairių laukinių tautų papro
čiai, rašo “Kultūra”, reikalau
ja, kad subNmdę jaunuoliai, iki 
jie bus vyrais vadinami (va
dinas, prieš priimant juos į su- 
brendurių vyrų draugystę), tu
ri būti gerai išbandyti, musų 
žodžiais tariant, išegzatninuoti, 
ar tinka būti vyrais. Tų bando
mųjų “egzaminų” bei ceremo
nijų metu tuos jaunuolius daž
niausiai negailestingai kankina 
įvairiausiais budais, bandydami 
jų ištverningumą. Net ir kul
tūringosios tautos savo papro
čiuose bei gyvenimo sutvarky
me turi nemaža senovės bui
ties atgarsių, pav., imkim kad 
ir senos mokyklos praktikuo
tus beprasmiškus egzaminus, 
keliant mokinius iš vienos kla
sės į kitą. Laukinių tautų pa
pročiai, nepaprastiems gyveni
mo atsitikimams: brendimo fa
zėms, jungtuvėms ir t. t. pažy
mėti, reikalauja kartais labai 
žiaurių mėginimų arba atžy
moj imu, pav., išmušti prieša
kinį dantį, išpiauti tam tikrose 
vietose visam laikui paliekamus 
randus, pradurti ausis, nosies 
šnerves, lupas, [padaryti tam 
tikrą operaciją mergaitės lyties 
organuose ir t/ t. Visi šitie ir 
į juos panašus ceremonijų ly
dimi veiksmai turi ne tik tos 
reikšmės, kad. jie lyg patikri
na jaunuolio kimo stiprumą, iš
tvermę, dvasios ir kūno atspa
rumą ir t. t., bet jie dažniau
siai turi ir religinės reikšmės, 
tai yra savotiški jšventimimai, 
kurių likusios žymės be to dar 
ir puošia jų kūną.

čia atpasakosim, ką kapito
nas Bert Ilinkleris yra matęs 
Arnhemlande, šiaurinėj Aus
tralijoj, kai ten subrendusius 
jaunuolius vyrais šventino.

Pirmoji bandymo dalis, kad 
vyrai priimtų kandidatą j savo 
tarpą, reikalavo, kad jauni kan
didatai pusnuogiai, neimdami 
su savim jokio maisto, sugul
tų nakčiai tokioj vietoj, kur 
kandžių uodų knibždėte knib- 

I žda, ir, nepratardami nė vieno 
žodžio, išbūtų ten tokiu budu

NAUJIENOS, Chicago, III.

rasi ir katalikų daug ne tik 
pasyvių, bet ir aktyvių na
rių tarpe. Kiti vado- 
vajančiųį vietų pasiekia: mi- 
nisterių, parlamento narių. 
Mossendo, Glasgovo atstovai 

—praktikuoją katalikai. Savo 
katalikišumu nesislepia, dar jį 
parodo, kur reikia... Yra net 
katalikų kunigų, kurie darbo 
partiją palaiko. Tokių aš pats 
sutikau. Jie iš darbiečių ti
kisi daugiau katalikams gero 
sulaukti, negu iš kitų parti
jų.”
Krupavičiaus aiškinimas ap

verčia dalykus aukštyn kojomis. 
Jam rodosi, jogei Anglijos so
cialistai kitaip elgiasi tikybos 
klausime, negu daugelis Euro
pos kontinento socialistų, dėl 
to, kad jie yra kitoki. Tikrumo
je gi priežastis yra visai ne ta. 
Anglijoje bažnyčia yra kitokia, 
negu daugumoje Europos konti
nento šalių. Pastarosiose ku
nigai ne tik kišasi į politiką, 
bet ir organizuoja savo klerika- 
liškas partijas, kurios kovoja 
prieš socialistus.

Įsivaizduokite, kad Anglijoje 
atsitiktų toks dalykas, kaip kad 
atsitiko Lietvoje 1905 metais, 
kuomet dvasiškija šaukė žmo
nes išdavinėti revoliucionierius 
caro žandarams. Jeigu Angli
joje kunigai panašiai pasielg
tų, tai socialistai tenai umu lai
ku pavirstų kunigijos ir viso jų 
“mokslo” priešais.

Bet Anglijoje katalikai yra 
mažumoje (kaip ir Amerikoje). 
Juos nustelbia protestonai. To
dėl katalikų dvasiškija yra opo
zicija valdančioms klasėms ir 
valstybei.

visų naktį. Po tokios nakties 
glaudžiai vienas prie kito su
guldytus ant žemės palieka 
juos nuogus saulei kepinti. 
Jiems tik veidą pridengia me
džio žieve. Kai jaunuolius iš
muša prakaitas, tai “ceremon- 
meisteriai”, kad dar labiau pa
didintų kančias, apibarsto juos 
didžiosiomis skruzdėmis ir kan
džiomis musėmis. Kitas dienas 
juos kankina specialiai paruoš- 
tuoj didelėj lėkščioj, geldos pa
vidalo, smėlio duobėj, kur jie 
vėl saulės kepinami turi išgu
lėti nejudėdami. Kvočiamieji 
guli ratu, jų tarpe patsai “ce- 
remonmeisteris”, užpakalyj jo 
kardas — valdžios ženklas. Gal- 
vugalyj įbestos ietys rodo, kad 
šie kandidatai iki šiol išlaikė 
egzaminus: baltos gi trumpos 
lazdelės rodo priešingai, — kad 
bandomieji yra pridarę klaidų 
arba net tai, kad praėjusių 
bandymų sunkenybės juos įvei
kė. Dvi savaites bando kandi
datus, ir kiekvieną dieną duo
da jiems vis. ką nauja. Išalkę, 
ištroškę ir sublogę bandomieji, 
kurie išlaikė visus tuos kvoti
mus, priimami į suaugusių vy
rų tarpą. Dabar jie gali nau
dotis visomis subrendusių vyrų 
teisėmis.

Kai kurios giminės, pav., 
Arunta, praktikuoja dar atski
rą kandidatų iškilmingą pri
ėmimą, kur jaunuoliams tenka 
išlaikyti naujus bandymus, bū
tent, ugnies bandymus, kurių 
metu bandomieji nors dažniau
siai išvengia apdegimų ir dide
lių skausmų, tačiau jie dabar 
turi parodyti ne maža drąsos 
ir susivaldymo. “Ceremonmei- 
steriai”, kuriuos teisingiau bu
tų vadinti budeliais, tam tik
slui suverčia iš sausų šakų di
delį laužą ir užkuria jį, mur
mėdami įvairius burtus. Kai tik 
pradingsta didžioji liepsna, ir 
žėrįs laužas susmunka mažomis 
liepsnelėmis liepsnuojan č i a i s 
nuodėguliais bei žarijomis, tai 
tuoj ant jų: primeta ką tik pri
laužtų lapuotų šakų, ant (kurių 
jauni kandidatai turi sugulti. 
Gana ilgokai turi jie iškentėti 
nepakenčiamą karštį ir aitrius 
smalkus. Kandidatai, kuine ir 
šį kvotimą laimingai išlaiko, 
laikomi visiškai įšventintais gi-

minės pilnateisiais nariais: jie 
gali dabar ietis ir buožes ne
šioti ir kenguru medžioti. Jie 
turi teisę, dabar su moterims 
kalbėti ir vesti, — iš tikrųjų 
brangiai pirkta laimė!

Galima įsivaizduoti kas bu
tų, jei nepaprasti australiečių 
papročiai staiga ^įsigalėtų mu
sų, europiečių, kultūros gyve
nimo buityj. Kffžin ar dauge
liui moterų tektų patirti lai
mės vyrą turėti? Nes ar daug 
musų jaunuolių atliktų visus 
tuos kvotimus, kol jie įgytų tei
sę kalbėti su moterimis ir ves
ti jas. Kuone visiems vyrams 
ir moterims tektų vienų vie
niems pragyventi savo gyveni
mą, v

>k *
Kas metai miršta milionai 

žmonių nuo įvairiausių ligų. 
Mokslas ir chirurgija nepajė
gia juos išgelbėti. Kiti milio
nai miršta dėl senatvės, kadan
gi jiems, taip sakant, ateina 
laikas mirti. Kol kas mokslas 
dar nieko nesurado, kas galėtų 
žmogui užtikrinti ilgesnį am
žių.

Milionai dolerių kas metai iš
leidžiama kovai su vėžio liga. 
Gabiausi daktarai dirba toj sri
ty j. O vienok faktas yra tas, 
kad iš aštuonių, dabar gyve
nančių žmonių, vienas mirs nuo 
vėžio. Ir kas blogiausia, ta li
ga nuolat didėja. Proporciona- 
liai imant, šiandien nuo vėžio 
miršta aštuonis kartus dau
giau, negu prieš šimtą metų.

Kas metai—jei ne toj. tai ki
toj vietoj—siaučia influenza, 
kuri nuvaro į kapus tūkstan
čius žmonių. Medicinos moks
las, kuris šiandien daug dau
giau žino apie influenza, visgi 
dar negali sėkmingai su ja ko
voti.

žmonės vis dar tebeserga 
plaučių uždegimu, dėmėtąja šil
tine ir kitomis ligomis. Moder
niškas mokslas išgydo juos 
kiek greičiau nei prieš šimtą 
metų, bet pašalinti tas ligas 
dar nepajėgia.

Pilnos ligoninės yra sergan
čių žmonių. Labai dažnai, sako 
Sir A. Lane, vienas žymiausių 
Anglijos daktarų, gydytojui ten
ka girdėti nuo mirštančio žmo
gaus giminių: “Susimildamas, 
daryk ką nors. Išgelbėk jo gy
vastį.” Ir dažnai gydytojas yra 
priverstas bejėgiai purtyti gal
vą. Jis nieko negali padaryti, 
nes kol kas jis dar nežino, kaip 
su daugeliu ligų kovoti.

Kada žmogus suserga, lai jis 
eina pas daktarą. Jeigu jis tu
ri influenzą arba vidurių nema- 
limą, tai jis gauna vaistų. Jei
gu liga yra pavojingesnė, rei
kalauja operacijos, tai tampa 
pasiųstas į ligoninę. Gal būti, 
tai yra vėžys. Nuimama X-spin- 
dulių paveikslai ir surandama 
ligos apimta vieta. Pasirodo, 
kad liga jau pusėtinai įsisenė
jusi. Kas daryti? Chirurgai pur
to galvas. Išpiauti žmogaus vi
durius juk negalima. Nieko ki
to* žmogui nebepasilieka dary
ti, kaip tik važiuoti namo ir 
laukti neišvengiamo.

O tuo tarpu, jei tas žmogus 
butų prieš porą metų apsižiū
rėjęs, vėžį butų buvę galima 
lengvai pašalinti, ir žmogui 
nebūtų reikėję be laiko mirti. 
Panašiai atsitinka ir su dauge
liu kilų ligų. Štai kodėl sako
ma. kad uncija apsaugos yra 
vertesnė nei svaras gydymo.

Tą faktą moderniškoji medi
cina vis labiau ir labiau prade
da suprasti. Dabar nuolat ra
ginama, kad žmonės eitų pas 
daktarą egzaminacijai. žmo
gaus kūnas yra savo pušies in- 
žinas. Pirm negu paleidžiama 
inžinas į darbą, paprastai pa- 
žiuriama, kad viskas butų tvar
koj: kad jis turėtų užtektinai 
kuro ir butų išaliejuotas. Ki
taip inžinas atsisakys tarnau
ti. Bet milionai žmonių su sa
vo kurni apsieina daug blogiau 
nei su negyva mašina. Jie vi
sai jo neprižiūri. Ir pas kimo 
mechaniką (daktarą) kreipiasi 
tik tada, kai kūno- mašinerija 
pusėtinai apgenda. O kuomet 
jkunas yra gerokai nualintas 
ir apgadintas, tai dažnai ir dak
taras nieko nebegali padaryti.

Ateityj, sako Dr. Lane, žmo-

KAS YRA PLANE
TARIUMAS?

Chicagos mieste pradėta sta
tyti pirmas Amerikoj planeta
riumas. Europoj yra jau 18 to
kių planetariumų, daugiausia 
V o k i e t i j o j. Planetariumas, 
trumpai sakant, yra teatras, 
kur po stogu vaidinama pasau
lių drama. Planetariumą išrado į 
vienas vbkietis Dr. Oscar von 
Mueller. Dar 1903 m. Mueller- 
is nuėjo pas garsų teleskopų 
fabrikantą Zeiss ir pareiškė: 
“Pastatyk man teatrą, kuriame 
viso dangaus didybė butų pa
rodoma taip, kaip yra pačioj 
gamtoj, bei tokį kad visa as
tronomija butų išrengta iš jos 
paslapčių.” Jis patiekė planą ir 
po 20 metų tapo pastatytas pir
mas planetariumas.

Jis atrodo taip: yra didelis 
namas, su apskritu stogu, pa
našus į žvaigždžių observatori
ją. Viduj yra sėdynės publikai, 
visai kaip teatre. Vidury sa
lės stovi pastatyta milžiniška 
labai keista mašina-cilinderis 
su dviem galvomis, kiekviena 
su daugybe didelių ir mažų 
akių. Apskritos lubos, panašios 
į dangaus skliaustą, baltos ir 
nieko jose nematyti. Prasidė
jus seansui, šviesos užgesina
ma, ir bematant lubose pradeda 
patekėti žvaigždės, taip kad 
žmogus gauna įspūdžio, esąs 
atvirame lauke labai tamsią 
naktį.

Lektorius, kurs stovi prie tos 
keistos mašinos, pradeda skai
tyti paskaitą apie žvaigždes ir 
dangų, ir varinėti per tą dirb
tiną dangų žvaigždynus ir pa
vienes žvaigždes, saulę, mėnu
lį, Paukščių kelią, ir tolimiau
sias lik per teleskopus mato
mas planetas ir kometas. Įspū
dis gaunasi toks, kad prie ma
šinos stovi pats “Dievas” ir pa
gal savo noro žaidžia visu uni- 
versu. Su tos mašinos pagelba 
lektorius ne tik parodo dan
gaus padėtį ir žvaigždynus, 
kaip jie randasi pavasarį, va
sarą rudenį ir žiemą, bet ir 
kaip dangus atrodė ir kokios 
žvaigždės, kurioj vietoj buvo 
senovės laikais, pavyzdžiui, 
“trims karaliams” ateinant į 
Betlejų, Egypto mokslinčiams 
statant astronomiškąsias pira- 
midas, Kopernikui ir Galilėjui 
tyrinėjant žvaigždžių orbitas 
ir tt.

Visa paslaptis yra toje ma
šinoje, kuri yra pastatyta ei
nant moderniškiausiais astro
nomijos matematikos išskait- 
liavimais. Su planetariumo pa
gelba galima laike (kelių minu
čių pavaryti visą dangų ir gau
ti ieškomą žvaigždžių padėtį, 
ko be planetariumo reiktų lank
tį šimtus ir tūkstančius me
tų. Reikalinga keletos elektro 
motorų tam žmogaus pastaty
tam dangui varinėti. Jokiame 
teatre žiūrėtojai nesilaikė taip 
tyliai ir susikaupę, kaip čia, kur 
vienas žmogus, pats sau die
vas ir sutvėrėjas žaidžia pasau
liais sulig savo valios ir noro.

— J. P.

Amerikos Žlugimas 
Sugriautų Visų 

Pasaulį
Paryžiaus mokslo akademi

jos narys, rašytojas, ekonomis
tas, Andre Chevrilon, sugrįžęs 
bene dvidešimtą kartą iš Ame
rikos, pareiškė pesimistišką 
nuomonę apie Amerikos turtin
gumą (prosperity), vadindamas 
jį pragaištingu. — “Nėra jo
kio išrokavimo atkalbinėti ir 
ginčyti dabartinės Amerikos 
turtingumą. Tai yra milžiniš
ka, galvosukinga, ta jų prospe
rity. Faktas, kad vienur ir ki
tur pasireiškia baisių pramonės 
depresijų ir didelio skurdo, tik 
padeda suprasti bendrą to kra
što turtingumą.

“Iš kitos pusės tas turtingu
mas man rodosi tiek jau pra

neš tą paprastą tiesą tinkamai 
supras. Tąsyk nebebus tiek 
daug belaikimų mirčių, kaip 
dabar.
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gaištingas, kiek jis yra didis. 
Jis yra paremtas dviem daly
kais: Masinė gamyba, žemomis 
kainomis fantastiškuose kie
kiuose ir baisia pirkimo galia, 
paremta bendrai vartojimo iš
mokėjimo sistemos. Viena ta 
gamybos paremtos pirkimu si
stema gali iššaukti baisų finan
sinį krizį netikėtai depresijai 
užėjus. Bet ne tame yra didy
sis pavojus.

“Amerikos pramonė yra per 
toli nuėjus. Norint išlaikyti tą 
nenormalų turtingumo lygme
nį, viskas yra remiama ant pir
kimo, pirkimo, pirkimo, nuo 
vieno krašto galo ligi kito. Ma
čiau vietomis didžiausias dau
gybes vartotų automobilių, la
bai dar tinkamų važiuoti, ne
gailestingai sudaužytų į gaba
lus ir pardavinėjamų už lau
žą, su tikslu, kad žmonės pirk
tų naujus automobilius ir pa
laikytų aukštą gamybą.

“Amerika jau pasiekė savo 
ribų. Dabar tik išnaudodama 
užsienių rinkas ji gali palaiky
ti savo turtingumą, čia ir glu
di pavojus mums, tai yra vi
sai kitai pasaulio daliai. Norė
dama pabloginti dalykus Ame
rika, neduoda mums net užsi
dirbti pinigų, kad galėtume 
pirkti tą prekių tvaną, kokį ji 
meta mums. Jos tarifai yra to
kie aukšti, kad musų pramonė 
bankrutuoja, norėdama konku
ruoti su amerikoniškąja. Ame
rika verčia mus pirkti savo 
produktus ir neleidžia mums 
parduoti savo.

“Ilgiau taip einant dalykams, 
Amerika pati pataps auka sa
vo politikos, bet tuo tarpu pa
saulis gali tapti sugriautas, 
mažiausia gali tapti suardytas 
ekonominis pastovumas. Kaip 
matyt, tuo tarpu Jungtinių Val
stijų pramonininkai to nema
to. Amerika randasi užkaria
vimo upe. Pati spaudžiama to 
nenormalaus slėgimo iš vidaus 
ji žygiuoja į Europą, ir ji per
žengs visokius trukdymus, su
tiktus skersai kelio. Tai yra 
tikrai pavojinga padėtis, ir aš 
nematau vaistų prieš tą pik- 
tą.”

Kitomis vėl žiniomis Tarp
tautinio Darbo Biuro prie Tau
tų Sąjungos vedėjas Thomas 
padarė perspėjančių žygių į pa
saulio darbo organizacijas prieš 
gresiantį pavojų, sąryšy su 
Fordo, General Motors ir kt. 
Amerikos miliarderių pastango
mis steigti savo skyrius Eu
ropoj. — J. P.

DVI KNYGOS

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd SL 

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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KORESPONDENCIJOS
ŠIS TAS Iš PtfILA- kad Amerikoj lietuviai “išnyk- 

--- ------------------ ~ "šią”?
Philadelphijos “sausumas”DELPHIJOS PA

DANGĖS

Al. Capone arešto farsas

Nustebo, tur būt, visa Chica- 
ga su savo nepalyginamais 
gangsteriais ir sensacijas my
linčioji visuomenės dalis, kad 
didžiausias ir turtingiausias 
Chicagos negarbingų piliečių ly
deris, Al. Capone, kurio per ke- 
lis metus Chicagos policija nei 
su žiburiu “negalėjo surasti”, 
čia 13 valandų bėgyje tapo 
imtas, nuteistas ir metams 
ko kalėjimai! įkištas! ,

Tai jums biskį kvėkerių 
stinė, ar ne ?
“blaiviosios gadynės 
na vienas 
phijos airis teisėjas 
be “ugnies ir kardo”, pasak len
kų Sinkevičiaus.

Nebūtų čia kas daug apie tą 
gyvį rašyti, jeigu jis vietos ang
lų spaudoje nefiguruotų. 
yra ir dabar, po jojo įkalinimo. T V 1 1 1 1 •1 V •

I
(tik* iš kito Deleware upės kran
to) Nes kuomet ten, N. J. val- 
stijoj, visur smuklės žydėte žy
di ir gana dar gero alaus (daug 
geresnio, negu Chicagos “needle 
eraff”) visur pilna, tai čia, per 

persikėlęs, nei su žvake 
tikrosios, taip sakant, smuklės 
nesurasi.

su-
lai-

so-
Tokį neįmanomą 

Napoleo- 
paprastas Philadel- 

pergalėjo

NAUJIENOS, Chicago, III

Philadelphia dabartiniu laiku 
yra itin “sausa”. Taip bent at
rodo naujai pribuvusiam žmo
gui. Ypač iš New Jersey pusės

[Atlantic and Pacific Photo] /

Nanking, Kinija. — Paveiksle parodoma Sun Yat Seno, Kuom intango, partijos vado, paminklas. To paminklo ir mauzolejaus 
atidarymas apvaikščiota su didžiausia pompa. Manzolejus kainavo $3,000,000.Baisiai

miestą 
tik viso

Ak, žinomas dalykas, kad jų 
yra, tačiau ne naujokui tas 
“slėpiningas įstaigas” surasti. 
O jeigu ir surastum, tai juk be 
pažinties nieko nepeši, 
bijomasi “probišinų”.

Kiek Philadelphijos 
esu išvaikščioję&, tai
vieną tikrą smuklę temačiau.
Jinai randasi netoliese senosios 

! miesto rotužės (City Hali)! Ma
toma, kad jinai pačių “viršu- 

Ial niii” yra užlaikoma ir lankoma.
Tiesa, yra šiaurinėje miesto

Iš karto anglų laikraščiai ra- dalyje visokių poolrumių, oiste- 
šė, kad tas teisėjas susilaukęs t rjnjų jr kavinių, kuriose, be 
jau gana dikčiai grasinamų 1 abejo, randasi “uždrausto vai- 
laiškų dėl Caponio nuteisimo. į siaus’; tačiau jų labai retai ir 
Vėliaus vėl praskambėjo žinios. įos paįjos be galo suvargusios 

atrodo. Bet tik pasisuk į tuos 
____ > kvartalus, kur visokį 
Gorkio padugnių sutverti tipai 
slankioja, tai tuojau pamatysi 
samagonkę gurkšnojant tiesiog 
ant šalygatvio! Užsistos vienas 
kitam už pečių “kaip už muro” 
ir sampeliuoja sau tiesiai iš 
pantu kės.

O alkoholio, kaip vietos gy
ventojai nusako, galima gauti 
ne vien tik vaistinėse, pas mun- 
šaino virėjus ir spikyžėse, bet

buk Caponis net $1,000 paauka-L 
vęs labdarybės tikslams ir t. P-1 miesto

Kiek visame tame tiesos — 
nežinia. Greičiausiai, kad tei
sėjas norėjo pasigarsinti kaipo 
didelis “lavv-and-order” apašta
las, kas angliškos geltonspalvės 
spaudos tankiai yra praktikuo
jama; o “Scar-face” Capone no
rėjo pasirodyti nekaltu avinė
liu. Visiems tiems blofams juk 
yra tam tikrų išskaičiavimų.

Gi tikrenybėje tas butlegeris 
veikiausiai pats norėjo arešta
vimo, kad išvengus nelaukiamo 
dar galo. Nes jis pats išsireiš
kė, kad esąs tam “pažymėtas” 
(marked). Tame visa paslaptis 
ir gludi. Nes kas gi jau tiems: 
detektyvams galėjo tokį biblinį 
įkvėpimą suteikti, kad iš. šimtų 
mieste teatrų jie žinojo kuria
me randasi Capone? Arba kur

ir žydelių sankrovose.
Tokia tai “sausa” yra 

delphia!

ir šiaip smulkuomenės kvarta
lus.

Užpakalyje namų randasi ne
va darželiai. Bet ir tie patys 
plytomis grįsti bei cementu iš
lieti. Visi tie darželiai užtverti 
arba tiesiog-1 užbarikaduoti už 
žmogų aukštesnėmis ir aklomis 
(nepvrmatomis) tvoromis bei 
muro (pas turtingus) sienomis.

Ko čia tie žmonės taip vieni 
kitų bijosi, neapkenčia ar ką ■— 
sunku atspėti. Taipgi negalima 
suprasti, iš kur čia tokią velniš
kai durną statybą kas nors iš
galvojo ir paprotin įvedė. Ma
tomai, tų pirmųjų kvėkarių čia 
butą didelių barbarų ar vagių, 
jei tokią tradiciją įgyvendino, 
kad žmogus žmogaus, savo kai
myno, nepasistojęs ant kopėčių, 

nepamatysi! Net ir naujai 
statomi namai prie bulvarų, 
parkų ir priemiesčiuose, kur jau 
kiniškomis sienomis neužsibari
kadavę ir namai 
tam atvaizde tik žėri — vis

Šiaip gi nieko nauja tuom 
tarpu nesigirdi. Beje, “Dzim- 
dzių” vakaras įvyko nesenai, 
bet pasekmės man nežinomos. 
Mockaus “misijos” nekaip pa
vyko. South Sidėje buvo, tur 
būt, viena iš visų trijų geriau
sia. Priežastis nepasisekimo— 
rengėjai esą, nepopuliarus žmo
nės, kaip vietos gyventojų 
sakoma. —Nau jienietis.

tiniu keliu link Conty South 
Park.

Phila-

nu-

5
rinosi iki pat paskutines die
nos vaikščiojo.

Nabašninkas paliko tris duk
teris, tris žentus ir vieną, sūnų. 
Sūnūs Kazimieras dirba kur tai 
ant laivų, ir jį nebuvo galima 
surasti, kad pribūtų į tėvelio 
laidotuves. Dvi dukterys —La- 
tazienė ir Barbalienė— gyvena 
Westville’j, o trečioji, Juraškie- 
nė, Chicagoj.

Warnagis buvo laisvų pažiū
rų žmogus ir tapo palaidotas be 
bažnytinių apeigų Greenwood 
kapinėse. Kalbėtojas buvo iš 
Chicagos, p. Valančius.

Nabašninkas buvo apie 60 
metų amžiaus. Jis buvo visų 
mėgiamas žmogus. Tad visi 
VKstvilliečiai sako: Ilsėkis ra
nku šaltoj Amerikos žemelėj!

—Jonas Jocius.

Domei lietuvių espc 
rantininkų

es-

Pittsburgh, Pa

Abelnai turime pasakyti, kad 
šioji vietaa lengvai gali sutal- 
pyti penkis ar šešis tūkstančius 
publikos ir visiems bus pakan
kamai vietos ir smagumo, ži
noma, šioji vieta \ ir kainuoja 
daugiau, negu kitos Pittsburgho 
lietuviams žinomos vietos. Bet 
SLA. 3-eias Apskritis deda pa
stangas, kad suvažiavę svečiai 
butų patenkinti ir turėtų sma
gumo.

me išvažiavime bus visko, nes 
norime visus ir visas patenkin
ti. Tad ir kviečiame visus da
lyvauti išvažiavime.

J. Rukits, Reng. Kom. irm.
S. Bakanas, Rašt.

Indiana Harbor, Ind
Nužudė lietuvį. — Savotišk 

sportas prie uždarytų durų

Belaukiant SLA. 3-čio 
Apskričio pikniko

Kaip jau SLA. darbuotojams, 
rėmėjams ir draugams Pitts- 
burghe ir apeilinkėje yra žino
ma, SLA. 3-čias Apskritis ren
gia didelį ir iškilmingą pikniką 
liepos 14 d. Sull’ys Grove dar
že. Rengimo komisija darbuo-

Muzika

Brangus vienminčiai 
perantininkai, šalininkai tarp
tautinės kalbos, pranešu jums, 
kad 22-ras vietinis kongresas 
Asociacijos Esperant i m i n Ik ų 
Šiaurės Amerikos bus šiemet 
New Yorke, dienose 9—14-tos 
liepos. Kongresinis tikietas kai
nuoja trįs doleriai ir jį galima 
įgyti pas Miss Mary Scheitlin, 
3439—75th St., Jackson Hei- 
ghts, N. Y.

Bet nebūtinai tikietas yra 
reikalingas, — galima dalyvau
ti kaipo vien svetys, be spren
džiamo balso nekuriuose sky
riuose kongreso. Programas 
kongreso bus labai įvairus ir 
labai interesingas, šis kongre
sas bus laikomas viešbuty Man- 
ger. Todėl, jei kas geistų pa
siųsti linkėjimą kongresui, tai 
turi adresuoti taip: For Con- 
gress of the Esperanto Asso- 
ciation, Hotel Manger, New 
York, N. Y.

Kazys Vidikauskas, 
Propagatorius Esperanta.

buvo
Buš-

gero-

keletą dienų čia 
negyvas lietuvis 

visas kūnas buvo
atrastas 
ma. Jo 
kai apdaužytas ir galva per- 

rodo, kad 
piktadarių 
užmuštas, 
netoli ke-

Muzika bus sudaryta iš visų 
dalių Pittsburgho geriausių lie
tuvių muzikantų. Orkestras 
grieš visokius šokius kaip lie
tuviškus, taip ir amerikoniš
kus. Kožnas Pittsburgho da
lies lietuviai šokikai turės savo 
mėgiamą 
kestre.

muzikantą šiame or-

, tarsi spalvo-ijns jau net nuo kovo mėnesio, 
"3 ; is kad šį pikniką padarius tikrai 

vien toj pačioj užkeiktoj kazer-įse^m’n^u vL*ais atžvilgiais. Ki
mių formoj statomi: visas blo- tais žodžiais sakant, tai yra 
kas po vienu stogu!

Taigi tokiose

lUstynčs
svarbiausia šio 

tai
Musų Pittsburgho

*
“progresyvis” 
itin progresy- 
“Revoliuciniais

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

pikni- 
risty- 
lietu- 
risty- 

nes tyrame ore. Ristynėms yra 
suporuota Pittsburgho galijotas 
Kazimieras Aleliunas su Juozu 
Bancevičium iš Chicagos, žino
mu kaipo “drapiežnu dzuku”. 
Apie Aleliuną turbut pittsburg- 
hiečiai sporto mėgėjams nerei
kia daug aiškinti, ba piltsburg- 
hiečiams sporto mėgėjams nerei- 
vienas iš geriausių ristikų Pitts- 
burghe, ir priegtam jis yra čys- 
to kraujo žemaitis. O Bancevi- 
čius yra vienas geriausių Chi
cagos ristikų, kuris visados sa
vo narsumu apgina ne tik Chi
cagos lietuvių garbę, ale ir visų 
dzūkų, šios ristynės bus iki 
galutinos pergalės ir turbut bus 
vienos įdomiausių.

Prakalbos

Turbut 
ko programo dalį$ 
nes.

sakant, tai yra
rengiamas didžiulis Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių išvažiavi-

aphnkumose mas, kur galima bus susieiti Vll‘l Publlka myli ^matyti 
j, einant esant, užėjus karščiams, tikras |jeį primatyti su senais pažįs- 
paduoda- pragaras. Nes ir tuose pačiuo- tarnais, senais draugais, atnau-

Orai
Kuomet ten pas jus 

naujieniečiai, Chicagoje. 
dienraščio “Naujienų” i 
rnais oro biuro pranašavimais 
tėra dar tik apyšiltis pavasaris,!^ plytomis ir cementu išlieti

gerb.
einant

darželiuose, kurie yra išgrįs-
kVA 10, I

tokį žioplą gangsterį rasi, kadi tai čia jau 2 savaiti suvirs, kaip ^ru oru neaatsikvepsi, kadan-, 
poliiijai sustabdyti, į siaučia dideli karščiai, čia jau 
prievartos ir kratų, daugelis žmonių nuo jų (karš-

nespėjus 
be jokios
pasigirtų turis net 2 brau n i n- (čių) yra kritę. Pavyzdžiui, kad apačios garuoja
gu?!

Tokie farsai galimi tiktai b; 
ne kokioj nors juodžių komedi-i šant, 
joj, paikam asmeniui karakteri-| niai I 
žuoli, bet ne 
gengių lyderiui, 
butlegeriui.

“Miss Philadelphia” ir 
lietuvaitės gražuoles

Sekantis dalykas jau irgi 
naujas, bet kadangi i ‘ 
kiek teko pastebėti, musų spau- raį apsikloti, 
doje nebuvo, apie tai rašyta, to-į Tam praėjus, prasidėjo lie- 
del randu reikalingu užrekor- tus. Kasdien beveik linojo, o 
duoti. j kas antrą dieną

Gegužės 22 d. čia buvo ren- palydavo. Dabar 
karna “Panelė Philadelphia”, I barni karščiai, 
arba Philadelphijos gražuolė., Philadelphijoj, 
Konteste laimėjo tūla panelė pa. valstijoje, < 
Moody, 20 m. amžiaus mergina, yra pastovus. Čia jau kaip pra

los pačios dienos vakarą Wi- Jes lyti, tai lyja, o jei kepina 
lloy Grove Parkan atvyko, ir ki-l karštis, tai kepina, arba spei- 
tų iltinės Pa. miestų gražuo-|gaį siaučia. Mat šalis kalnuota 
lės į “Panelės Pennsylvanijos” jr toli (suvirs 100 mylių) nuo 

valstijos gražuolės — kon- jurą. Todėl ir oras labai retai 
lestą. Jų tarpe buvo ir dvi lie-Į kinta. Tiesa, Philadelphijos 
tuvaitės gražuolės, būtent, Ona miestas stovi ant didelių upių 
Dziukevičiutė, Shenandoah gra
žuolė, ir Izabelė Akelaitė, Ma- tų, tačiau upės, kaip jau žino- 
hanoy City gražuolė. Jų dviejų ma, į orą didelės įtakos nedaro, 
atvaizdai buvo įdėti į “Daily 
News” ir, tur būt, į kitus vie
tos laikraščius.

ir šiandie, birž. 19 d., trys mi- 
' rė nuo karščių. Man dabar ra-

gi jojo ten visiškai nesiranda.H 
Iš viršaus svilina saulė, o iš i • „ v . 11 uisja karštis. Reikia' 
dar atminti, kad tuose darže
liuose, 7 pėdų sienomis užbari
kaduotuose, randasi dar tupyk
los (viduj mažai kur yra)* ir 
šiaip budikčs padėliams. Tad 
nors daugelyje tų darželių ir 
randasi medžių, bet kas iš to, 
jeigu per tas visas barikadas, 
kaip Petropaulovskan

kriminališkam Jau apie mėnuo ir pusė at- 
milionieriui gal čia buvo jau tokio pat karš- 

|čio srovė užėjus, kurią sekė 
smarkiai atvėsęs oras. Didžiu- 

I ma žmonių, ypač rytais ir va
karais, vaikščiojo apsivilkę man» oras neįeina, 

ne plosčlais ir tai dar gerai užsi- 
niekeno,: sagStę. Naktimis gi reikėjo ge-

dar smarkiai 
gi užėjo kai-

, kaip ir visoj 
orai maž-daug

Deleware ir Hudson — kran-

Miestas

kalėj i

Be to, miestas senas ir bai-
Simpatiškiausia ir gražiausiai, šiai susikimšęs. Visas blokas 

nuaugusi atrodė p-lė Dzinkevi-'paprastai po vienu stogu. Tai 
čiutė. Jos šypsena tiesiog ma-!yra neturi, arba labai retai te- 
lonumo kupina. P-lė Akelaitė turi kokių tarpų. Yra taip va- 
atrodė daugiaus sirioziška. dinamos “entres” (įeigos-en-

Vis tik malonu pažymėti, kad trance), bet ir .tos iš abiejų ga- 
kaip Shenandoah, taip ir Ma-.hi su nepermatomis durimis 
hanoy City, gražiausiomis mer-l užmūrytos. Tankiausiai į vidų
giliomis šįmet yra lietuvaitės, reikia eiti nuo gatvės per pry- veikliausi srove 
kurios net anglų spaudoje ne- šakines duris, žinoma, yra iš- (piknikų rengime), 
sidrovi paduoti savo 1 
gražių pavardžių! O juk reikia nuošimtį. Apie kapitalistų ir buvo sėkmingi, 
įsidėmėti, kad jiedvi Amerikoj buržujų rezidencijas aš nekal-: nepatogumų — i 
gimusios lietuvaitės. Kas sakė., bu. Kasau apie darbo žmonių buvo lietingas, o antras šaltas., steisino. Eiti apie mylią cemen-

sėmus draugais, atnau
jinti pažintį ir padaryti naujų 
pažinčių ir t.t.

Šiuomi noriu gerbiamus SLA. 
| darbuotojus, draugus, SLA. na- 

ir visus Pittsburgho ir 
i apylinkės lietuvius ir lietuvai- 
' tęs supažindinti su Rengimo 
Komisijos ir Apskričio Valdy
bos darbais ryšy j su, šiuo did
žiuliu pikniku.

Pikniko vieta
Vieta piknikui yra paimta 

Sull’ys Grove. Tai turbut ge
riausia vieta piknikams ne tik 
visoj Prtsburgho apylinkėj, ale 
ir visame Allegheny paviete. 
Mi notoj vietoje randasi gera 
svetainė šokiams, užkandžiams. 
kambarys su virtuve ir su ki- 

Ran-

žinoma, miesto pašaliais, kur 
daugelis ir lietuvių gyvena, kai 
ve: West Philadelphijoj, Frank- 
forde, Richmonde jau k i tok i s
gyvenimas. Gražiausia lietuvių,tais visais parankamais, 
kolonija sveikatos ir tyro oro dasi gražiausias sodas, kur la- 
atžvilgiu bei namų švarumu, puotos obelys teikia malonų pa- 
daržų erdvumu ir grožiu, —tai vėsi svečiams ir viešnioms; 
W. Philadelphia.

Kas lietuvių veikiama
Užėjus vasariniam sezonui, 

kaip visur, taip ir čia, kultūri
nis veikimas nutrauktas. t Da
bar visų rengiami vien tik vi
sokį išvažiavimai bei piknikai. 
Bėda tačiau yra su parkais, ku
rių čia ar mažai randasi ar jie 
neįmanomi lietuviams, kad dau
giausiai važiuojama į New Jer- 
sesy’s valstiją.|

Laimingiausia vietos lietuvių 
visuomenės grupe tuo žvilgsniu 
tai tautiškieji katalikai, ku
riems vadovauja vysk. Žukaus
kas. Jie čia pat, tik vienas 
“teras” už miesto, turi savo 
gana gražų ir patogų “Vytauto” 
parkutį, kuriame šią vasarą bu
vę trys išvažiavimai ir 
sa -eilė jų bus.

Tautiškieji katalikai
toj

Jie turėjo

norima

dar vi-

yra ir 
srityje

vėsi svečiams ir viešnioms; 
randasi geras “Swiming Poni”. 
Tad kas norės, galės išbandyti 
savo plaukiojimo gabumus. Pri
važiuoti su mašinomis yra la
bai gerai, surasti nors ir neži
nantiems visai nesunku, ba mi
nėta vieta randasi pgįe pat Al
legheny Sonty South Park. Va
žiuojant iš Pittsburgho mašino
mis reikia važiuoti 88 keliu, 
kuris prasideda nuo Point 
Bridge ir eina per Carricka ir 
Castle Shannon. Pravažiavus 
Castle Shannon No. 4 ir dava- 
žiavus -iki kryžkelių, kur ran
dasi trys gazolino stotys, rei
kia suktis po kairei į cemen
tinį kelią, kuris eina į Alleghe
ny County Park. Pavažiavus 
tuo keliu apie mylią, pamaty
sit didelę iškabą po dešinei ran
ka; “Sull’ys Grove”.

Gatvekariais galima važiuoti 
per Carricką Carricką karais iki 
galui linijos ir paskui imti busą 
iki Conty park. Po tam biskį pa

>SLA. o-cio Apskričio Rengi
mo Komisija ir Valdyba deda 
pastangas, kad turėjus ir pra
kalbas. Kalbėtojum
gauti SLA. Centro Sekretorę, 
panelę P. Jurgeliulę.

Nors musų Pittsburgho apy
linkės SLA. kuopų darbuoto
jams su panele P. Jurgeliute 
tenka gana daug reikalų turėti 
SLA. reikalai/ kaipo su Centro 
Sekretore, bet šią gabią SLA. 
darbuotoją kalbant mažai kam 
teko girdėti. Tai šiame piknike 
bus progos girdėti ir susipažin
ti. Bus ir daugiau gerų kalbė
tojų.

Plaukimo kontestas
Rengiame ir plaukimo kontes- 

tą, kur musų jaunieji plaukikai 
ir plaukikės turės progos paro
dyti savo gabumus ir laimėti 
dovanas.

skelta. Visi ženklai 
jis tapo nužudytas 
arba automobilio 
Rastas jis krūmuose
lio ,kur jis išgulėjo keletą dienų.

Vėliomis paėjo iš Žagarės 
miesto. Amerikoj išgyveno ga
na ilgoką laiką. Kas jį nužudė, 
—kol kas dar nesusekta.

♦ «
Musų vienas 

veikėjas iškirto 
višką šposą,
laikais”, kada tarp SLA. narių 
buvo kilę vaidai, tas “progresis
tas” nepatinkamus sau žmones 
raudonųjų organo išvadino indi- 
jonais, smalaviriais ir neaptašy
tais mulkiais.

Dabar tie visi epitetai kaip 
tik jam pačiam atatinka. Aną 
dieną ponas progresistas (atsi
prašau,—“draugas”) turėjo sto
ti prieš buržuazišką teismą ir 
aiškintis dėl suruoštų rugtynių 
prie uždarytų durų. Mat, daly
kas toks: progresistas gavo pė
dę ir iš to džiaugsmo gerokai 
ant drąsos išsimetė. Parėjęs 
namo, jis tuoj su savo žmona 
surengė kumštynes. Kadangi 
progresistas jokių “bokso” tai
syklių nesilaikė, tai žmona pa
sišaukė “referee’ poliemono as- 
menyj, kad padarytų tvarką.

Ant rytojaus teisėjas spren
dė “čempionato” klausimą. 
Nuosprendis toks: progresistas 
viešai teisme turėjo atsiprašyti 
žmonos ir pasižadėti, kad dau
giau “bokso rungtynių” prie 
uždarytų durų su ja nebeturės. 
O kadangi boksas buvo rengia
mas slapta, tai teisėjas paliepė 
užsimokėti vieną rundiną šimti
nę, ir priegtam dar pasakė pa
mokslą, kad, girdi, Amerikoj 
vyrui su žmona taip žiauriai 
faituotis yra draudžiama. Esą 
jei nori faituotis, tai pasirink 
sau lygų ir surengk rungtynes 
su įžanga.

Tai taip atsitiko su musų 
dėlių “revoliucionierium”. 
“Vilnies” korespondentu.

—Žinąs viską.

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
[ visus šiuos klausimus ir dar 
daugel j kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. IlalMted St.
Chicago, III.

di-
ir

Westville, III
Lenktynčs

Rengiame ir lenktynes ir gi 
su laimėjimais dovanų. Lenkty
nės tarp merginų, moterų, tarp 
vaikinų, tarp suaugusių vyrų ir 
tarp mažų vaikų. n(>,—mes m/tekome vieno drau-i.

Tai reiškia, kad kas turės go ir gero žmogaus. Birželio 221 U'

Mirė lietuvis

Westville, kaip žinia, yra lie
tuvių miestas. Bet štai šiomis 
dienomis musų šeima susimaži-|

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ukčs.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti jga
I liejimą kreipkitės j “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš- ■!

tikru ir ėmimu, tačiau tie sudaro mažą jau du savo piknikus ir abu eiti arba kam parankiau butų, i greitas kojas, tas turės progos d., 10 vai. vakaro, besėdėdamas! NAUJIENOS
„ x ± ...........................Sirgo jis apie 11 mėnesių. Nors 1739 So. Halsted Street
/latote, gerbiamieji, kad šia-‘.liga jį kamavo, ale jis vis stip-1 Chicago, 111.

nežiūrint oro galima važiuoti Charleroi karais laimėti ne tik garbę, ale ir do- kėdėj mirė Simanas WarnagisJ 
pirmas piknikas iš Pittsburgho iki Hillcręst ■ vanas. Sirgo jis apie 11 mėnesių. Nors



I

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 28, 1929

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Sekanti serija prasideda nuo 
liepos 1 dienos. Chicaigos lietu
viai turėtų pasinaudoti šia fi
nansine įstaiga, Įstodami jiatys, 
Įrašydami savo vaikus ir prikal
binėdami savo pažystamus.

—Narys.

Naujienų Spulka Woodlawn
Birželio 26 d. Naujienų spul- 

kos ščrininkM laikė savo meti
nį susirinkimą. Perrinko 3 ati
tarnavusius direktorius. Dabar
tinė direkcija sekamiems me
tams susidės iš sekamų žmonių: 
J. šmotelis, r. Bypkevičia, K. 
August, P. Grigaitis, A. Lecha- 
vičia, A. Visbaras, J. Čeponis, 
V. Mišeika ir M. Shileikis. Iš 
sekretoriaus raporto paaiškėjo, 
kad pereitais metais spulka pa
darė gryno pelno 7 nuoš. šėri- 
ninkams ir 1 nuoš. tapo atidė-

Lietuvių dženitorių
išvažiavimas

kliubo

pereitą
LietuviuI

ir kapitalu.

Už poros dienų po 
sekmadienį Įvykusio 
Dženitorių Kliubo išvažiavimo 
susitikau vieną tame išvažiavi
me dalyvavusį draugą, žiuri i 
mane ir juokias.

—Ko juokies? Ar 
ant manęs?—klausiu.

—Jau antra diena 
su b&sket pikniko, o 
juokas ima, ----- aišl<
draugas.

Ar kokius nepaprastus špo-

ka mataiv

po to ju
da mane

MADOS

2815 Ty

2815.
iš bile materijos.
tai gali pasisiūdinti iš šilko ir švar
ku iš aksomo. Bile spalva tinka, 
nors šia vasarų dėvi daug mėlynos 
ir žalios. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Sporto suknelė. Tinka 
Jeigu kam tinka,

z- _r_—_i~_nu~_~-~_~-i~u~L~j~u~-* tj~u~u~u~u*i į~i i~li~ j~u~lt

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No __________
Mieros ............................. per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Po sužieduotuvių jaunave
džiai sugryžo pas p. p. Ažiukus, 
kur buvo parengti vestuvių pie
tus. - - ■
50 žmonių.

Papietavus p. Bagdonas var
du visų išreiškė širdingus linkė
jimus jaunavedžiams, taipjau 
prisiminė ir apie p.p. Ažiukus, 
kad jie gražiai išauklėjo tris 
sūnelius ir vieną dukrelę, ku-

/
daug lietuvių praleidžia medaus 
mėnesi. *

Laimingo jaunavedžiams su-
Vestuvėse dalyvavo apie gyvenimo!—Reporteris.

Oak Forest prie 
glauda

Nors vasaros laiku dauguma 
Chicagos lietuvių organizacijų 

rios jie dabar netenka, nes ji ruošia įvairius išvažiavimus, 
pasirinkus sau už draugą Man-i kur'žmonės tyrame ore linksmai 
kų apleidžia savo šeimyną ir praleidžia laiką ir dar paremia 
kuria savo lizdelį. Jo kalbaĮsavo organizaciją, bet 'taipjau 
pilnai atitiko visų nuotaikai ir dideli inielaširdystčs darbą at- 
visus sujudino. Po jo kalbėjo 
p. Valukas irgi išreikšdamas 
širdingiausius linkėjimus jau
navedžiams. , 

Pasikalbėjime p. Mankus pa-

lieka ir tie, kurie aplanko šioj 
I) r i egi au d i) j esą n j i u s Ii eit u vi u s 
ligonius ir senelius, tuo suteik
dami jiems paguodos.

Pereitą sekmadienį Jonas Mo- 
sisakė, kad kaip tik sutvarkys lis su visa šeimina aplankė Jo- 
savo biznio reikalus, tai jis su1 ną Rusteiką ir kitus lietuvius 
savo jaunąja žmona apleis Chi-jr prieglaudos parke, ant pie-

Geresnių šposų ir linksmes
nio juoko nė porą dolerių užsi
mokėjęs negali gauti. O čia vis- 

' kas už dyką, dagi miške, tyra
me ore.

O kas labiausia patiko? — 
klausiu.

—Viskas buvo gerai. Bet at
skirai kalbant apie kiekvieną 
kiekvieną dalyką, tai pajų val- 
gimą ir pieno gėrimą buvau ma
tęs ir pirmiau, bet kai sustatė 
keturias riebias moteris obuo
lius gaudyti, tai nemaniau, kati 
jos galėtų taip greitai bėgioti. 
Tokioms diktoms moterims, ro
dos, sunku butų ir vaikščioti, \ 
bet apsirikau. Užpikinus bema
tant pasivytų ir kaili išvanotų. 
O kai kanapinę pradėjo trauk-1 
ti, paskui moterų, vaikų bėg- 
tynės—buvo ko pažiūrėt ir pa
sijuokt. Na, ateinant) susirin
kimą ir aš prisirašysiu prie kliu
bo, jei tokius linksmins išva-Į 
žiavimus galite surengti.

Labai man smagu, kad iš
važiavimas patiko, atsakiau. 
— Kliubo gi susirinkimas bus at
einantį pirmadienį, liepos 1 d., 
8 v. v., namuose 6201 S. Kim-| 
bark Avė.

Antras kliubo 
su serijomis, bus 
toj pačioj vietoj, 
ta dešimt dovanų.

Visiems išvažiavime dalyva
vusiems svečiams—tarui ačiū.

—Kliubo Narys.

išvažiavimas, 
liepos 28 d., 
Bus išdalin-

Marųuette Park
Vestuves

Subatoj, birželio 23 d., 3 vai. 
po piet, apsivedė gerai chica- 
giečiams pažystamas Stanisla
vas Mankos su p-le Jule Ažiu- 
kaite. Sužiedavo juos kun. Bal
tutis. Nors janavedžiai yra 
laisvų pažiūrų, bet dėl Visoko 
susižiedavo su bažnytinėmis ap
eigomis.

Marvelous 
r Rye Bread By 
That Famous Belgjan 
L Recipe^oMMKU

Jus mėgsit pagerinimą— 
malonų šviežią apynių 
kvapą — Belgijos ūkinin
kai moka įkepti ji mais- 
tingon ruginėn duonon — naudodami selyk- 
lą ir apynius. Jus gausit tokių* jau pasėkų 
iš kvapo apynių, padarytų patentuotu Wen- 
nersten metodu.

^ENNERSTEN'S
Grynas Selyklo Ekstraktas

dar pinigiškai sušelpė. Už tą 
vargdieniai'yra jiems labai dė
kingi.

Mane, J. Lapinską, neturtin
gą ligonį, aplankė ir aukojo dėl 
išvažiavimo pasigydyti i mine
ralines maudynes: p. p. Anta
nas ir Katryna Yamčiai, p-lės 
Stella ir Adelė Yančiutės ir p. 
I>. Jonas ir Ona Paukščiai — 
po $2; p. p. Aleksas ir Valeri
ja šumskiai, Jonas ir Marijona 
Bacevičiai, Framk Yančiai ir 
p-nia Marijona S'toronicnė — 
po $1. P-nia Katiryna Yančie- 
nė surinkus pas savo pažysta
mus pridavė aukų: p-ia Mari
jona Yančauskienė $1, p. Aldo
nas Butelis 50c, Petras Laz- 
dauskas 40c ir Marijona Za- 
rumbienė 25c. Viso $13.15.

Su pirmiau paskelbtomis au
komis susidaro suma $64.50. 
Turėdamas tokią pradžią ma
unu, netrukdant opražaus laiko.

liepos 8 d. išvažiuoti iš čia į 
maudynes pasigydyti.* Nežinau 
kiek ilgai truks gydymasis ir 
kiek nuvažiavimas, ligoninė, 
vaistai, maudynės ir daktarai 
kainuos, , bet visgi reikia ma
nyti, kad tai kainuos nemažai. 
Todėl ir kreipiuos į jus, broliai 
ir sesulės, prašydamas urnai iš
tiesti pagelbos ranką ir susi
rinkimuose, ar tani pažystamų 
parinkti aukų ir prisiųsti man 
iki liepos 8 <1. Nors ir nedidele 
auka, bet nemažai mane su
šelpsite ir gal suteiksite progos

pasveikti man, jau keturius me
tus kankinamam sunkios ligos,

1 kilusios delei susižeidimo šuviu 
medžioklėje. Visiems busiu la
bai dėkingas.

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū ir linkiu jums lai
mės ir sveikatos ir ateityje.

—Joseph I>apinskas,
Wiard 39, Institution, 

Oak Forest. III.

Jei nori išmokti 
(gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Pilna

GREITUMAS

Didysis Piknikas
Lietuvių Auditorijos Bendrovės

ĮVYKS

Sekmadienį, Birželio-June 30tą, 1929
Cheniaucko Darže 

79th Street ir Archer Avenue 
Pradžia 10-ta valandą ryte 

REO FLYING CLOUD MATE AUTOMOBILIS, vertės $1535.00, 
bus leidžiamas ant išlaimejimo šiame piknike.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

Liepos 4tą Išpardavimas
Firestone—Oldf ield Tires
Atsiminkite, kad vakaišinų sezonas atsidarė, žmones važiuoja 
i laukus arba prie ežerų, pilni keliai mašinų, važiuotojas gavęs 
FLAT TAJERĮ vargiai gali rasti progą pasitaisyti tajerį. 
Kad išvengus nesmagumą kelyj reikalingi geri ir atsakanti ta- 
jėrai. Mes juos kaip tik ir turime. Atvažiuokit pas mus, ap
žiūrėki! musų tajerų staką, pasirinkit tinkamą ir mes jums toj ir uždėsime.

29x4.40-$6.60 30x5.25-$10.90 
33x6.00-$ 13.55 32x4-$ 10.55

Kitos saizos palyginamai. 
Mes vulkanizuojam tajerus, taisom ir chardžinam baterijas. Darbą gvarantojam. 
Krautuvė atvira kas vakarą iki 9 ir nedėlioms iki pietų.

Urban Tire Sales & Service
SAVININKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avenue Tel. Virginia 0915

Reo Automobiliu Paroda

KOKIOS LIGI ŠIOL DAR NEBUVO 
Įvyks

CHERNAUSKO DARŽE
Prie Archer ir 79th, Justice Park, III.

Nedėlioj, Birželio - June 30, 1929
Atvažiuokite ir pamatykite ją. Vienas musų automobilis — Reo Flying Cloud Mate 

— bus atiduotas dovanai per Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendrovę.
šioj parodoj jus persitikrinsite kuo Reo skiriasi nuo visos eilės kitų automobilių 

ir kodėl jis yra įsigijęs tokio gero vardo visame automobilistų pasauly.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35th Street Phone Yards 4500

Reo ir De Soto automobilių pardavėjai.
J. ZABUKAS—J. CHALKIS

.A1L E IMU TK

Beabejo, norite turėti savo automo- 
bilj nuvalytą ir lub^ikuotą kas 500 
myliu, bet taip tankiai valyti “ne
turite laiko”.

Musų giant Alemite gun, — va
romas suspaustu oru, — padeda 
mums lubrikuoti jūsų karą dusyk 
greičiau negu pirma. Tai yra di
delis laiko sutaupimas. ko jus ir 
norėjote, — ir padaro pilną darbų 
taipjau.

Užsukite ir leiskite musų vikriems atendantams parodyti jų 
greitumą. PADARŲ 500 MYLIŲ VĖL UŽVAŽIUOKITE

MALONUS PATARNAVIMAS

J. F. SHAMET
3935 Archer Avė.

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, tuikai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kynų Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo ? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta ? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta Šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didele yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybė kitu 
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai ? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų gąrsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spauda? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokia role 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatvials, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 

soqj«AS sąppip UJA tbj, •aĮoXjBqud oiaaiupuiį 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ .................................................................... $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas, 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
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ŽINIOS

____ .  
Šovė kunigą 

9____________________________________ '—
Tūlas Charles O. Foster, 45 

m., 222 S. Albany Avė., ma-i 
tyt, pakvaišęs nuo munšaino, 
šiaip taip atsvirinejo į katalikų 
bažnyčia prie Jaekson Blvd. ir 
Albany Avė. ir kai kunigas; 
Keenan dalino komuniją, jis į1 
kunigų paleido tris šuvius. Nė. 
vienas suvis kunigui nepataikė, 
bet prie kvotų klupojęs ir lau-' 
kęs komunijos R. Murphy, 291 
m., 4136 VVashington Blvd., li
ko peršautas nuklydusios kul-1 
kos ir nepavojingai sužeistas. 
Po to Foster ketvirtu šuviu 
bandė pats nusišauti, bet dre- Į 
bančia ranka neįstengė patai
kinti sau j galvą, ir kulka tik 
smilkinio odą nubraukė.

Foster liko suimtas. Kiek! 
prasiblaivęs sakosi nieko neat
simenąs kas atsitiko. Tik tiek 
žinąs, kad pastaruoju laiku ge
rokai girtavo, o revolverį buvo 
pirkęs nuo vieno italo butlege- 
rio, pas kurį jis paprastai ger
davo. Tas italas ir jo žmona 
liko suimti.

net ir policijai. Gubernatorius 
sako, kad gangsteriai vistiek 
turės kulkasvaidžius, nežiūrint 
uždraudimo, bet policija tada 
neturės su kuo kovoti prieš 
gangsterių kulkasvaidžius.

Del $35 skolos nušovė 
žmogų

Lawrence Downey ir Charles 
Carroll kartu užaugo ir buvo ge
riausi draugai. Downey, dabar 
Marmora Inn karčiamos savi
ninkas, 6 mėnesiai atgal pasi
skolino iš Carroll $50. Kiek lai
ko atgal jis sugrąžino $15 ir be
liko skolingas. $85. Caroll šeš
tadieny atėjo atsiimti likusių 
pinigų, kilo ginčas ir Downey 
nušovė savo draugą. Carroll gy
veno prie 5233 S. Honore St. 
Downey buvo pasislėpęs, bet da
bar pasidavė policijai ir prisipa
žino prie žmogžudystės.

kurorą Svvanson pasklido kal
bos, kad prokuroras Svvanson 
neužilgo pradėsiąs pilną tyri
nėjimą kiekvieno departamen
to ir visos Thompsono adminis
tracijos. Esą alderm-a-nas Al- 
bert pri davęs prokurorui įro
dymus, kad daug žmonių gau
na nemažąs algas iš korporaci
jos advokato Ettelsono, nors 
jie nedirba jokio darbą Aid. 
Allbert taipjau kaltina, kad Et- 
telsonas panaikinęs miesto ta
rybą ir pasidaręs pilnu miesto 
caru.

linksminosi. Už tai p. Doescher 
paačiavo adv. Waitchui, kliubo 
pirmininkui ir pasako,, jogei jo 
parkas ir ežeras visuomet busią 
atviri lietuviams.

Programą, gabiai vedė p.p.
Ivanas ir Petkus.

—Matas Girdis.

REAL estate
2608 W. 47th St.

12 žmonių užmušta

Rado nužudytą žmogų
žemuogių lauke ties Crete, 

111., vienas ūkininkas rado nu
žudyto žmogaus lavoną, kuris 
ten buvo išgulėjęs jau apie mė
nesį laiko. Lavonas tebėra ne- 
indentifikuotas. Jo galva su
daužyta ir ant kaklo kietai už
nertas diržas. Iš visko matyt, 
kad prieš mirtį jį kankinta, kad 
gal išduotų šaikos paslaptis.

Spėjama, kad tai galbūt tas 
pats žmogus, kurį gangsteriai 
išvogė iš taksikabo prie Cham- 
plain Avė. ir 75 gt. Taksikabą

Vėl Doody
Willie Doody, kurio policija 

ieško, bet nesuranda, vėl pasi
rodė. Jis prie Halsted ir Bool 
gatvių pasisamdė pažystamo 
šoferio taksikabą ir liepė, vežti 
prie 6214 Gneenwood Avė. Ten 
jis šoferį apiplėšė, atimdamas 
$15, pasisodino į užpakalinę 
sėdynę ir pats nuvežė prie 33 
ir Federal galvių, čia šoferiui 
paliepė išsinešdinti iš taksikabo 
ir riktelėjęs: “Dabar pasi
skųsk policijai,” muvažiavo. Šo
feris, John Meek, 3500 iSb. Ar- 
tesian Avė., tą ir padarė.

Doody yra kaltinamas, kad 
jis nušovė Bervvyn policijos vir
šininką, vieną restorano savi
ninką Cbieagoje ir taipjau yra 
keletą žmonių pašovęs.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai Gydytojai

Šią savaitę automobiliai Chi- 
cagoje jau dvylika žmonių už
mušė. Paskiausia auka buvo 
Joseph Malec, 38 m., kuris liko 
suvažinėtas einant į Columbian 
Country Club, kur jis dirbo už 
virėją. Užmušęs automobilius 
nė nesustojo.

8 žmonės liko sužeisti susidū
rus dviem gatvekarių busams 
prie Diversey ir Kildare Avė.

Vetavo kulkasvaidžiy 
bilių

, Gubernatorius Emmersuų ve
tavo Chicagos policijos bilių, 
kuriuo uždraudžiama turėti ir 
vartoti kulkasvaidžius visiems,

jis pasiėmė prie 63 ir Western 
Avė. ir liepė jį kuogreičiausia 
vežti iš tos apielinkės. Bet prie 
75 gatvės taksikabą pasivijo 
kitas automobilius, kuris pri
vertė taksikabą sustoti ir pa
siėmę pasažierių nusivežė su sa
vim. Taksikabo šoferis dar ma- 

! te, kaip išvogtasis žmogus žeg
nojosi ir maldavo: “Del Dievo 
meilės, Ernie, pasigailėk ir at
simink, kad aš esu vedęs žmo- 

' gus”.

Tyrinės Thompsono ad
ministraciją

Aldermanui Alberl iš 43 \var- 
‘do apsilankius pas valstijos pro-

Turėjo 10 vyrų, ieškan
ti 11-to

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Specialės 
Vidur Vasario 

Ekskursijos
Proga tėvynėje praleisti 

jūsų vakacijas.

Fran-k T. Urban, kondukto
rius, atsikreipp į itcismą prašy
damas panaikinti jo vedybas 
su jo pačia. Esą ji sakiusi, kad 
ji tik du buvo vedusi, bet pas
kui pasirodė, kad ji buvo vedu
si devyni u s kartus. Jis nors ir 
dešimtas jos vyras, Ibet taipjau 
norys būti tik “buvęs vyras.” 
Kai ji pasišalinusi nuo jo, tai 
ji pradėjusi ieškoti vienuolikto 
vyro.

Už plešupą nuteisė vi
sam amžiui ' kalėjimai!

Negras Jesse WiHiam, 20 m. 
amžiaus sugautas Imndant ap
vogti aptieką prie 39 ir Stale 
galvių, lapo mluill^i^as visam 
amžiui kalėj i man, einant nau
jais pakartotino kriminalio nu
sidėjimo įstatymais. Tais Įsta
tymais einant kelis kartus nu
sidėjęs prieš kriminalinius įsta
tymus, turi būti teisiamas vi
sam amžiui kalėjimam

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. lUdįey Lic. 
Koplyčia dykai, 

710 W. 18th Street
Canal 3161

šTd."lačhavičž

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai j Brcmcn) 

Išplaukia iš New York liepos 24.
S. S. L E V LA T HA N 

didžiausias laivas pasauly (per Chcrbourg) 
išplaukia liepos 27.

Po asmeniška priežiūra prityrusių keliones žinovų.

Draugiškos grupės jūsų tautiečių plauks šiais dviems puikiais 
laivais, džiaugdamiesi valgiais, patarnavimu ir patogumais kuriais 
visi United States Lines laivai po pasaulį garsus. Galite tolygiai 
gerų vietų gauti ir kitais liepos mėnesį išplaukiančiais laivais.

Pirkite laivakortes į abu galu!
Del pilno sąrašo išplaukimų liepos mėnesį? kainų ir kitų infor

macijų, klauskite vietos agento, arba rašykite tiesiai į

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago. 45 Broadway, New York City

Nušovė munšaino 
pedliorių *

Sam Musoia, munšaino pedle- 
rius, gerai policijai pažystamas 
jau nuo 1910 metų, tapo nu
šautas prie Grand Avė. ir Mor
gan St., kai jis buvo sustojęs 
prie pardavėjo gatvėj nusipirk
ti užkandžių. Pardavėjui, duo
dant užkandžius, prie Musei a 
priėjo du vyrai, išsitraukė re
volverius ir paleidę 11 šūvių 
pabėgo. Už pusės bloko polici
ja rado ir jų pamestus ginklus.

Roseland
“Geresnės Valdžios Kliubo” 

išvažiavimas

T

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko
SfiiPnW

Kelionė $30.70
Iš Chicagos Kasdie

10:20 vai. vak.Išeina iš Dearbom stoties 11:20 vai. ryto 
Ateina Ne\v Yorkan

(W. 23rd St. Station) 4:05 vai. po piet 6:35 vai. vak. 
Erie Limited, naujas 25 valandų traukinys, apleidžia Chica- 
ga kasdien 5:35 vai. po pietų ir pasiekia New Yorka 7:30 
vai. vak.; ekstra fėras iki Ne>v Yorko $3.60. 
Tiesioginis susisiekimas — niekur nereikia mainytis. 
Visi geležiniai Pullman miegamieji, paprastieji vagonai 
valgomieji vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu. 
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas

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

Tel. Harrison 4160

ir

Pereitas sekmadienis iki piet 
buvo šaltas, tamsus ir drėgnas. 
Tečiau Greater Pullmano Lie
tuvių Geresnės Valdžios Kliubo 
išvažiavimas pilnai pavyko.

Apie 10 valandą ryte ilga ei
lė autų ir trokų papuoštų kliubo 
iškaišomis išvažiavo lydimi mo- 
torcyklių policijos iš Roselando 
j Doesmher parka ir ežerą, Cre- 

.ta, III.
Gražu buvo žiūrėti, kai ta 

policijos vedama ilga eilė autų 
važiavo Michigan Avė. triuby- 
dama, kuomet visi gatvakariai 
ir kiti autai sustojo, idant tą 
eilę praleisti.

Nemažiau gražus buvo tų 
kliubiečių piknikas—išvažiavi
mas vietoj. žaismės buvo: 
skaitlingos ir įvairios, o dova-! 
nos buvo gražios. Tvarka bu
vo pavyzdingą — visi išvien ir 
draugiškai šoko, žaidė ir kitaip

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. 23rd Pl% 
Chicago, III. / 

.T 
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu, draugiškų 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
tfos dalyse, ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00. 
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

;.. -*■

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Saite 1615
Phone Harrison 01504

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

L—_______ __________

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--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai .... .X $12.98

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

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas .....  98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galandas. Tik 
už ............................ o.98

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriški/ ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Taipgi ant visko nuže 
mintos kainos. 1 

PRISTATOM VISUR.

■ JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas lafayette 4689

Res. ten. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvas skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas „su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 jki 8 vai. Ncdčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland A ve.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

LietuviaiL Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107
i VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; i 
i nuo 6 iki 8 valandai vakare,
apart šventadienio ir ketvirtadienio1

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-------- o--------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUG1S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS l .« • ‘ I..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

x 3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1Q25 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu ncatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS.

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvcrgo 
ir Subalos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE DLDG. 
77 West WashingtQii-<Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
'Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvt«. Tel. Republic 9G00

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. I>a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

PhonA Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos
Lietuvių

rengiamos. Bet tie biedni re
tai įbu- 
niekas 

Net ir 
visoms 
ir tas

Bridgeport

daktoriai ir reporteriai 
vo visų užmiršti: jiems 
surpraiz parių nekėlė. 
Kaulas, kuris visiems ir 
pagelbėjo paros rengti, 
parės nesusilaukę.

Bet visgi atsirado ir
laimingas redaktorius, kurį buk 
rengiamasi užklupti ir pasur- 
praizinti. Ta iškilmė, kaip gir
dėjau, 'busianti šį šeštadienį, 
Bridgeporte. ’

Dr-stė Lietuvos Vėliava Ameriko
je No. 1. Draugai ir draugės, duo
du žinoti, kad bus šeimyniškas išva
žiavimas i miškus, 1929 m. 30 dieną 
Birželio (South West corner Kean 
Avė. and Archer Avė.), senovės 
Blinstrupo darže. Važiuokite Archer 
Avė. karais iki nurodytos vietos. 
Meldžiu atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai. Sekretorius.

A ■ ! ■ .... I I

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskoloa
Automobiles

vienas
MES DAROME 1,2 ir 3 morgi

čius.

Tautiška parapija vėl atgijusi.

Lietuviu tautinė kataliku šv. 
Marijos parapija, turinti, bažny
čią prie 35 ir Union gatvių, at
gijo ir dabar sėkmingai gyvuo
ja. Yra visa parapijos valdyba 
—-pirmininkas, vice-pirmininkas, 
sekretorius, iždininkas ir glo
bėjai. Yra ir kunigas.

Pamaldos sekmadieniais ir 
šiaip šventadieniais bus laiko
mos 9 ir 11 vai. ryte. Taipjau 
bus atliekami kiti religiniai pa
tarnavimai — krikštai, šliubai, 
pagralai ir 11. —K. S. L

Bet biznieriai ir kiti bukite 
ramus: jokių koleklų nebus- 

i Susirinks tik būrelis draugų ir 
vienminčių pasurpraizins, pa- 
trukšmaus, pasišoks, pavakarie
niaus ir šiaip pasilinksmins.

I Žinoma, bus ir “spyčių.“
—Senis Jokūbas.

Jaunosios Birutės 
išvažiavimas.

Pereitą sekmadienį buvo Jau
nosios Birulės išvažiavimas i 

Kadangi ne visiIŠ nepriklausomos parapijos i>a]()S Parką.
surado išvažiavimo vietą, tai 
išvažiavimas pasidalino j kelias 
grupes. Bet kiekviena grupė sa
kosi labai smagiai praleidusi 

: dieną kalnuotuose Palos miš
kuose. —B.

Tautinė parapija prie 35 ir 
Union gatvių, globojama vys-, 
kupų Hodoro ir Carfora, liko 
visai be gyvybės. Tūli parapi- 
jonys vėl bando atgaivinti pa-
rapiją, 'bet nepataiko susirasti 
gerą kunigą. Sakoma, kad 
buk buvę kreiptasi, ir į Giniotį, 
be! ir tasis atsisakęs kunigą 
duoti. Dabar girdėjome, kad 
iš vyskp. Carforos gavo kun. 
S. Linkų, kuris ir pirmiau yra 
šioj parapijoj klebonavęs. Te- i

J , , _ . . . I uraugums ir pažįstamiems, k

čiau didelė dalis buvusių para- ofisą perkėliau i kitą vietą:
NATALIJA ŽUKAUSKAS 

3215 W. 64th Place

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad savo

pi jonų yra juo nepatenkinta.
—Pa rapi jonas. |

Gavo pianą.
SLA. 30 kp. sušelpimui 

narių, Kačiušių šeiminos, 
laimėjimui planą. Laimėjimas 
įvyko birželio 22 d. Pianą gavo 
Walter Meyrer, 0341 S. Harvard

savo 
leido

North Side S. L. A. 226 kuopos 
jaunuolių skyrius rengia smagų iš
važiavimą nedelioj, birželio 30 d.. 
Jefferson giriose. Užprašome visus 
smagiai laiką praleisti, o mes 
šinsime visus musų svečius.

Rengėjai B.

vai-

—Komisijos vardu J. šolis

Surpraizins redaktorių.

Joniškiečių L. K. Kliubo pusmeti
nis susirinkims įvyks birželio 28 d., 
G. Krenčiaus svet., 4600 So. Wood 
St., pradžia 8 vai. vak. Meldžiu 
visų narių atsilankit Aant susirinki
mo, yra daug svarbių reikalų ap
tart ir malonėkit atsivest naujų na
rių prisirašyt prie kliubo.

A. Ančintė, sek r.
Surpraiz paros buvo rengia

mos visiems ir visoms; vieni 
rengė jas patys sau, kiti rengė 
draugams, ar draugėms, senber
niai rengė gyvuašlėmis, ar gyv- 
našlės senlnTniams, kitos buvo 
ir grynai ibizio išrokavimais

GEBE, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase ..........................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .....
Turistinė 3-čia klasė į ten ir atgal, tik 
Cabin ........................................,............

$107.00
181.00
122.00
203.50
147.50

Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax atskirai.
Per “Vasaros Sezoną’’ važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Kugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KI>AIPĖ1)Ą, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“ESTONIA”
“LITUANIA

.. July 3
; July 20

“ESTONIA”
“LITUANIA

Aug. 10
Aug. 31

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovė rengia metini Pikniką, kuris 
atsibus nedelioj, birželio (June) 30 
d., lOtą vai. ryte, Geo. M. Chernau- 
cko darže, 79tli ir Archer Avė., Jus
tice Park, III. Šis Piknikas bus vie
nas iš svarbiausių., bus išlaimė.ii- 
mui Reo Flying Cloud Mate karas 
verčios $1535.00. Visi atsilankė tu
rėsite progos ta laime pasiekti. Apart 
to bus viena iš geriausių muzikų, 
kur galėsite gerai pasišokti ant ty
ro oro ir su savo draugais susitik
ti. Kviečia C. L. A. B. Komitetas.

L. A. 251 kp. išvažiavimas, 
pranešame Chicagos ir apylin-

S. 
šiuo 
kės lietuviams, kad S. L. A. 251 
kuopa rengia išvažiavimą j Mount 
Forest, III. girią, kuri randasi prie 
87th ir Maple 
lia nuo Keane 
87th St. Giria 
tai kiekvienas 
atlankęs galės

Avė., tik viena my- 
Avė. i vakarus, ant 
yra labai pavėsinga, 
j ši išvažiavimą at- 
smagiai laiką pra

leisti ir pasilsėti. Čia yra grindys 
dėl šokiu, todėl suvažiavę galės link
smai pasišokti—pasilinksminti. Bus 
gera muzika, grieš visokius šokius. 
Tai bus sekmadieny, 30 dieną bir
želio. Malonėkite visi į šj puiku iš
važiavimą atvykti. O mes pasisteng
sime kiekviena kuogeriausiai paten
kinti. Visus kviečia

S. L. A. 251 kp. Valdyba.

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

PARDAVIMUI Fordo trokas; ge
riausiame stovyj. Atsišaukite tuo
jau. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į kitą miestą. J. J. FABI
JONAS, 3138 S. Wallace St., Tel. 
Victory 4427.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žeinč Pardavimui

Personai
Asmenų leiko

GERAM LIETUVIUI DARBAS!
Chicago Fiat Janitorius dirbės per 
14 metų važiuoja Lietuvon, nori pa
dėt savo vieton gerą žmogų lietuvį, 
su maža šeimyna. Rašyk pas Rep. 
Sales Agent, 1975 E. Jefferson A v., 
Detroit, Mich.

PARDUOSIU arba mainysiu ga
solino stoti ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir Avers 
Avė.; priežastis patirsit ant vietos. 
4864 Archer Avė.

Ypatingas Bargenas

KAMPAS PARSIDUODA
Biznieriai paskubėkit. Del labai 

svarbios priežasties esu priverstas 
parduoti savo 2 bizniu—Road House 
ir gasolino stoti, 2 akeriai žemės, 
naujas namas su visais paranka
mais. 2 geri cementiniai keliai, 3 ka
rų garažas. Geras biznis. Paskubė
kit. Kas 
mainyti, 
važiuokit 
ties

pirmas, tas laimės. Galiu 
Agentai pageidaujami. At- 
bile kada. Klausk gaso sto-

INTERNATIONAL 
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 į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Ava.

o

Specialistas grylyme chroniškų ir naujų U 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi 
<nau atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aft aps) 
nisiu jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei 

Uit pa» tikrų Rpeclalintų. kuris neklaue jūsų 
kur ir kan jums skauda, bet pute pasakys p< 
galutino lAegzaminavimo—kas jums yra.

PERKAM ir parduodam pirmus ir 
antrus morgičius. Industrijinius, ko
mercinius ir visokius valdiškus bo
nus ir šėrus. Priimam kaipo pirmus 
j mokėjimus perkant arba mainant 
namus ar lotus. J. N. ZEWERT & 
CO., 4377 Archer Avė., Tel. Lafa
yette 5313.

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi į 24

• valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į ba- 
kernės biznį. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

Help VVanted—Malė
Darbininku _Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

G rami
TVERI.! ONO

Av. and Mannheim 
Franklin Park, III.

Rd.

PARSIDUODA grosernė geroj 
vietoj, kas nupirks, tas laimės. Prie
žastį sužinosite vietoje, 3549 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, smulk-; 
menų ir sanvičių krautuvė tarpe; 
dirbtuvių, gera vieta. 4 šviesus kam
bariai dėl gyvenimo. Parduosiu pi
giai, pigi renda. Atsišaukite greitai.

735 W. 49th Place

1) Delei nesveikatos savininkas 
priverstas pigiai parduoti bizni ir 
kad greičiau parduoti nuo taip že
mos prekes nuleidžia dar $300.00, da
bar atiduoda už $1,200.00. Biznis 
tokia: 15 mebliuotų kambariu (Room- 
ing House) ir restoranas ant Hal
sted St. Mainytu ant loto ar bile 
ko kito.

2) Pigiai parsiduoda Chili Parlor 
(mažas restoranas). Savininkai dėl 
senatvės nepajiegia užlaikyti biznio 
— tik $600. Netoli Halsted.

3) Pigiai 6 fl. po 4 kamb. prie 
Vincennes ir 75th St. Garu apšildo
mas. Muro paskutinės mados. Mai
nytu ant 2 fl. ar mažesnio namo.

4) Ant Robey tarp 38th ir 39th 
St. 2 fl.—6 ir 6 kamb. Garu apšil
domas, naujausios mados. Parsiduo
da už prieinamą kaina.

5) Turiu ir kitokių bargenų, taip
gi inšiuruoju: a) nuo sudegimo, b) 
langus, c) gvvast), ir visokios kitos 
rūšies Insurance.

G) Parūpinu pirmus ir antrus mor
gičius pigiomis kainomis.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

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

Rali

būdu juos parda-
dieną nuo 10 iš

Tikras Bargenas
PARDAVIMUI ar mainymui nau

ja puiki bekarnė su 6 kambarių fla- (j 
tu. — i bungalovv arba 2 flatu na-; da“‘ 
mą. Retail ir vvholesale. Gera vieta džiai aplinkui, krūmai
dviem partneriams. Savininkas ne 
bakelis. Kaina $42,000.

2611 E. 83rd Street

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių Lotas 50 per 125 pė- 

: 2 karų garažas; gražus me- 
i Parduosiu 

įmokėti tik $500, li- 
mėnesi — mažiau

PARDAVIMUI grosernė ir 
ketas, 
vieta, 
kartu, 
biznis.

mar- 
Auganti apielinkė, puikiausia 
Tikras bargenas, jei paimsit 

Pardavimo 'priežastis—kitas 
Pašaukt 7 vai. vak.
2807 W. 55th Street

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Labai prieinama kaina. 1442 
So. 50th Avė., Cicero, 111. Tel. Cicero

GROSERNĖ parsiduoda, gali da
ryti gerą gyvenimą. 623 W. 31st 
St., Tel. Boulevard 4197.

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

tik už $5500.
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275
-------o-------

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oieti), nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedčlio 

nuo 10 ct1" ’ki 1 po pietą.

20 SL

pc

PASKOLINSIM nuo $50 iki 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kčjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.. “upstalrs 

Tel. Armitage 1199

$80<' 
limo
I 24 vi-

PARDAVIMUI notions, kendžių, 
cigarų ir ice krimo krautuvė su 3 
kambariais pagyvenimui. Penkių 
kambariu flatas ant antro aukšto, 
renda $40 už viską.

3311 Archer Avė.

X

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau sem.4. Permufiuu J 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Republic 7869

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Durbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Te). Prospect 9856

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

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

Financial
Finansai-Paskoloa

kain 
mus

CO. 
1633

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 S

Arti Marsbfield Avė.

ir

l

REIKALINGL SALESMONAI 
DARBAS LAUKE 

IR 
GERAS PELNAS

Jei turite darbą, kurs jus laiko
duj ir ilgitės būti lauke arba toki 
darbą, kurs nežada ateities, pama
tykite mus pasitarti dėl progų, ko
kių suteikia Chevrolet karų ir trokų 
pardavinėjimas.

Gausite trumpą bet gerą prekia
vimo pamoką be jokio kašto — ir 
tada busite pastatytas i aktingą par
davinėjimo darbą.

Darbštus ir ambicingi žmonės pri
pažins ta? progą tokia kuri veda i 
pasisekimą ir ateiti. »

Pasisiūlykite prieš piet trečiadie
nį (seredoj), June 26 d. ligi šešta
dienio (subatos), June 29 d.,

_  _____t_______ __  Lake Shore Drive, Corner Ohio St. i sė arba visas, gera vieta, pigi ren-) 
rice setas $15, taipgi ^geri forničiai and Chicago Avė. (Grand Avė. ir 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil-' ' 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 10 v. v., nedėliomis iki
6 vai. v.

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, gera vieta, biznis išdirbtas, ren
čia $20. Pardavimo priežastį patir
site vietoje. 964 W. 37th PI., Tel. 
Boulevard 2497.

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytą muro namą 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli Storą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl wholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti tą namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė.

' Tel. Yards 5762-------o-----—

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setais $55. 7 šmotų rie
šuto medžio yhlgomojo kambario 
setas <$45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet-

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur
niture Co., 541-43 E. 61 st St., arti 
St. Lavvrence Avė. '

PARDAVIMUI forničiai visi sy
kiu arba atskirais šmotais, nauji, 
pigiai. Išvažiuoju i kitą miestą. 
Antanna Staniulis, 3225 S. Lowe Av.

Fumished Rooms
KAMBARYS rendon, su valgiu ar 

be valgio. Karštu vandeniu šildo
mas, 4529 So. Califorriia Avė. 1-mos 
lubos.

RENDON kambarys, be valgio. 
Matykit vakarais po 6-šių ir nedė
lioję visą dieną.

7037 So. Artesian Avė.

RENDON karštu vandeniu apšil
domas kambarys ant pirmų lubų dėl 
vaikinų, merginoms arba vedusiai 
porai; be vaikų, su valgiu auba be 
valgio. Vienas blokas nuo karų.

6919 So. Campbell Avė.

Mušical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU -PARDUOTI savo $1000 
grojiklį pianą, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szwarda, 6136 S. Halsted 
St.

Automobiles

536

Chicago Avė. cars to door).
CHEVROLET SALESMEN 

TRAINING SCHOOL

REIKALINGAS patyręs agen
tas užrašinėti gyvasties apdrau- 
dą. Labai geros sąlygos. Atsi- 
šaukit tarpe 5 ir 6 vai. vakare.

MAREK* KRAUS, 
1726 W. Chicago Avė.

----- o-----

VYRAS PADĖJĖJAS. Reikalingas 
siuvėjas, mokantis prosUoti. Pasto
vus dalbas. Automatiškos mašinos 
ir rankų darbas. Baer Bros. & Pro- 
die. Madison and Cravvford. —---- o-------

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimą.

1800 So. Peoria Street

REIKALINGAS bučeris kadir ne 
labai experience. Mes pamokinsiu), 
įeigu bus geras žmogus, kambarys 
ir valgis; užmokestis geras. Atsi
šaukite greitai 150 E. Kensington 
Avė., Phone Pullman 1411.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERS PADĖJĖJOS
Kambarinės $65; pirtininkės 

valytojos $65; Virėjos $25 ligi 
dišių plovėjos $16; Faktorijų 
gaitės $17; coil winders $20.
ATLAS EMPLOYMENT SERVICE

Room 10 
6250 So. Halsted Street

$65;
$30;
mer-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ant farmos, netoli Chicagos. 
Atsišaukite JOS. BALCHUNAS, 
3200 Lovve Avė., Tel. Victory 7317.

PARDAVIMUI pigiai siuvėjo biz-į 
nis; biznis išdirbtas, daug kostume-j 
rių, geroje vietoje, renda pigi.

3437 So. Wallace Street

TURIU PARDUOT. Išvažiuoju i 
Europą, 5 kambarių namas, 2 karų 
garažas ir vieno akerio sodas, 5514 
Neenah Avė. Phone Hemlock 9791.

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

PARSIDUODA “Lunch Room” pu-

da. Pardavimo priežastis—turiu du 
bizniu. 139 W. 39th St.

PARDAVIMUI labai pigiai kam
pinis biznio namas — štoras ir 3 
flatai po 5 kambarius, karšto van
dens šiluma, moderniškas, geroj vie
toj. Syvininkas 2558 W. G9th St.

’2« •27 
’2fl 
'28 
•27 
'29 
'25 
•28

Hudeon Broiarhara—austom ouilt
Chandler coach  
Inte Hudson coach _____________ l
I’ontiac coach ........ ........................ ..
Hudson Brouffham, <eram stovy 
Essex-- -------------------------------------
Dodsre Sodan 
Pontiac eedan .............................  i
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7186 8o. Halsted 8t.. Trlaurle 9380

PRANEŠIMAS

$805 
1295 

425 
S4UB 
$550 
$175 
$450

Business Chances
* Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA šalę teatro štoras 
Malt Hops*, cigaru, cigaretų, sodės, 
nop corn, saldainiu ir ice cream. 
Kreipkitės prie savininką subatoj ir 
nedelioj po pietų.

6842 So. Racine Avenue

Reta Proga!
WOODBORO HOTEL PARDAVIMUI 

Savininkas miręs. Ant kranto di- 
delio ir gražaus ežero, prie geležin
kelio stoties ir vieškeliu, hotelis su 
kambariais svečiams, svetainė Šo
kiams, bufetu ir kitokiais paranku- 
mais bizniui parsiduoda kuone dy
kai, ba nebėra savininko. Sumaniam 
žmogui—tai aukso maina. Kas pa
ims, tas laimės. Kreipkitės į admi
nistratorių—JOSEPH STEFANKE-
VIČIUS, Woodboro, Wis.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI vienas ir pusė ak; 
rų žemės ir mažas namas, randasi 
ant Dės Plains upės. Anton Lipin, 
7711 W. 45th PI., Lyons, III.

EXTRA—EXTRA VISIEM
333 akrų ūkė, Va mailės' į miestą, 

milžiniški budinkai. didelis būrys vi
sokiu gyvulių, padargų, apsėti lau
kai. Kaina $13,000. Verta $25.000. 
Dieną po dienos laukiama Oil šuli- 
nui. 80 akru ūkė, geri budinkai, gy
vuliai, javai, $4,000. 80 akrų vidu
tini budinkai, arti ežero $1,700. 40 
akrų ūkė su gyvuliais, viskas 
tik reikia $3,000.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

Exchange—Mainai

kaip

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje.
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

pasaulyje automobilių
Mes teikiame visiems

BALZEKAS MOTOR

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

r

8 KAMBARIU bungalovv — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langu.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

PARDAVIMUI šokiu pavilionas 
su 10 akerių parkinimui žemės prie 
79th St., arti Archer Avė. Savi
ninkas turi vasarini resortą Wisc.

ORTHUR HODKIN,
R. F. D. 79th St., 

P. O. Box 631 
Clearing, III.

PARDAVIMUI 1704 W. 13 
flatu 5 ir 6 kambarių, Įmos 
tile maudynė, aržuolo irimas, 
mentas 9 pėdu, cemento asla, 
su apšildomas, skalbyklos,
vanduo. Didelis 3 karų garažas, tin
kamas dėl trokų. Bargenas dėl grei
to pardavimo. Savininkas 4856 W. 
Iowa St. Tel Columbus 3980.

St. 2 
lubos 
beise- 
furni- 
šiltas

PARSIDUODA namaš su bizniu, 
lengvų gėrimų ir užkandžių, geroj 
vietoj, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europą. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

PARDAVIMUI ar mainui. S. Ash
land Avė. nuosavybė, moderniškas 
štoras, 1-4 kambarij ir 1-5 kamba
rių flatas, 2 karu garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 įmokėti.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
tus; cash daroma nuo $700 iki $800 
i savaite. Aš išlaikiau 7 metus, pa
dariau pinigų, noriu važiuoti i Lie
tuvą aplankyti. Renda pigi, 4 
kambariai gyvenimui. Parduosiu 
pigiai. Gera proga norinčiam gero biz
nio. Augštos klesos apgyventa. 3533 
S. California Av. Tel. Lafayette 6355

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

NORIU mainyti savo 4 lotus kam
pinius į automobilių arba namą. 

FR'ANKS BARBER SHOP
4309’/6 W. 63rd Street 

Tel. Republic 7869

MEDINIS namas su 5 kamb. ir 
sun parlor, 2 kambariai viršuj, Jus- 
tice Park prie Forest Preserve. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti mie
stą. Steve Zaran, Garden Line Avė., 
Justice Park.

PARSIDAVIMUI medinis namelis 
3 kambarių, elektra ir vanduo. 25x125 
nėdos lotas. Parduosiu tik už $2500. 
Kas mokės pinigus ant syk par
duosim pigiau.

5725 So. Mason Avenue

RESTORANTAS parsiduoda, ge
ras biznis, gera apielinkė, 4% metu 
lysas. Priežastis pardavimo, turiu 
2 bizniu. Garažas ir pagyvenimui 
kambariai, 4244 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2234.

Real Estate For Sale
Namni-Žemė Pardavimui

KAMPINIS bizniavas lotas, ant 
nardavimo ar išmainymo. Priimsiu 
mažą imokėjima pinigais, automobi
lių, namą ar ką kas turi, šaukit 
savininką

Lafayette 9244

PARSLDUODA ice cream ir sal
dainių krautuvė, parsiduoda pigiai 
ir turi greit parduot, 3601 South 
Union Avej

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicariją, ir turi par
duoti savo 6 ruimų muro napią prie 
37 St. ir Normai Avė. Vonia, cen- 
tralinis šildymas, pilnas fomišius: 
piano, radio, vietrola, parduodami su 
dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted Street

NAMAS su storu ir 4 kamba
rių pagyvenimas. Mainysiu ar 
parduosiu už cash. Imsiu i mai
nus namą, lotą ar automobilį. 
Savininkas. a Tel. Lafayette 
5313.




