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Kairieji Vokiečių
Socialdemokratai

Pralaimėjo

Socialistas, numatomas naujas Anglijos 
ministeris pirmininkas

Partijos kongresas atmetė pasiūlymą ne
beduot pinigų karo laivui baigti sta
tyt - Nutarta, kad socialdemokratai ir 
toliau pasiliktų koalicijos valdžioje

MAGDEBURGAS, Vokietija, 
birž. 1. [Suvėluota.j — Vokie
tijos Socialdemokratų partijos 
kongresas per dvi dienas deta- 
tavo du ypačiai svarbius mo- 
mento klausimus: dėl socialde
mokratų dalyvavimo koalicijos' 
valdžioje ir dėl antro sumokė-' 
jimo už šarvuotlaivį, kuri Vo
kietija statosi. Debatai buvo 
labai karšti ir įdomus ir pasi- i 
baigė centralinio partijos ko-1 
miteto forštando, kaip vo-; 
kiečiai sako — laimėjimu.

Opozicija reikalavo, kad visi 
keluri socialdemokratų minisle-! 
riai federaliniame kabinete bal
suotų prieš mokėjimą antros 
dalies sumos karo laivo staty-
mui baigti. Prieš toki opozici- partinėmis Europoje vj?.š-patali
jos pasiūlymą kalbėjo centrą- jančiomis sąlygomis, kur Va
linio komiteto atstovai. kieti ja yra apsiausta tokių v l-

llermannas Mueller, dabartį- ■ stybių, kaip kad Lenkija, ku- 
nis reichskancleris, pareiškė, įrios turi dideles armijas ir dar 
kad jeigu kongresas priims to- didesnius apetitus, butų nede
ki nutarimą, lai soeialdemokra- vanolinas nusikaltimas palikti 
tų ministeriai turės pasitraukti Vokietiją visiškai be gihklo. 
iš koalicinės valdžios, nes tą Vokiečių darbininkų klasės prie- 
atvejį buržuazinės partijos at- dermė yra, — sakė Dittmannas, 
sisakys dirbti bendrai su dar-'- pesirupinti reikiamais gink- 
bininkų klasės atstovais. lais savo respublikai ginti, o

Opozicijos pasiūlymas buvo neleisti, kad Vokietija pataptų ■ 
kongreso 253 balsais prieš 138 žaislu pasaulio reakcijos, mili- 
atmestas. 'tarizmo ir fašizmo rankose.

Kai dėl antro ginčų klausi- Opozicijai atstovavo antras 
mo, kurį kongresas turėjo iš- buvęs nepriklausomųjų, sparta- 
spręsti, būtent, dėl koalicinės I kiečių ir komunistų vadas, kai- 
valdžios, tai kongresas milžiniš-1 rysis socialdemokratas Paulas 
ka balsų dauguma nutarė, kadjLevy.

Kinai nutraukia dip
lomatinius santykius 

su Rusais
BERLYNAS, birž. 2. — Gau

ti čia pranešimai iš Nankino 
sako, kad tautinė Kinų valdžia 
atšaukė iš Maskvos savo diplo
matinius atstovus ir konsulr.- 
rinius agentus.

Del Kinų vyriausybės Man- 
džu rijoj padarytų Darbine ir 
kitur kratų sovietų Rusijos kon- 
sula tuose ir areštavimo kon
sulatų žmonių, Maskva pasiun
tė Nankinui aštrią protesto no
tą. Savo notoj sovietų valdžia 
>a reiškė, kad priekaištai, busią 
generaliniame konsulate Dar
ine buvę laikomi kominterno 
mitingai, esą gryniausi prasi- 
anymai. Toliau Maskva gru- 
o j o, kad jei Kinų vyriausybe 
^respektuojanti visame pasau- 

pri pažįstamų tarptautinių 
įsių principų, tai ir sovietų

■ORH
hieagai ir apielinkei tedera

oro biuras šiai dienai pra- sekmadienio mokyklose.
ąija: Svarbiausias betgi katalikų
Į dalies debesiuota ir mažu- bažnyčios vyriausybės, nusileidi- 
Šilčiau; vidutiniai ir stipre- mas yra ta.s, kad ji sutinka pri
rietų rytų krypties vėjai, pažinti faktą, joge i katalikų 
ikar temj>eraturos buvo vi- bažnyčios nuosavybės yra Mek- 
niškai 53° F. ! sikos įstatymais nacionalizuo-
andie saulė teka 5:16, lei- tos, o todėl visos bažnyčios ir 

įsi 8:19. Mėnuo teka 2:551 oficialiai katalikų trobesiai yra 
valstybės nuosavybė.

I socialistai pasiliktų koalicijos 
valdžioje tol, kol to reikalaus 
darbininkų klasės interesai.
Nusiginklavimo ir krašto ap- 

saules klausimas

šiuo tarpu kongresas svarsto 
trecią svarbų partijos politikos 
'klausimą, kuris turi but iš
spręstas, tai — nusiginklavimo 
ir apsaugos klausimą.

Tam tikros komisijos patei
kto vadinamo “apsaugos pro
gramų” punktus centralinio 
partijos komiteto vardu gynė 
Dittmannas, buvęs pirmiau vo
kiečių komunistų partijos va
das.

Dittmannas nurodė, kad da- 

valdžia nebematanti reikalo tų 
principų laikytis atžvilgiu Kinų 
diplomatinės misijos Maskvoje 
ir konsulatų Rusijos teritorijoje.

Laukia greitos baž- 
■ nyčios ir valdžios

taikos Meksikoje
I
Katalikų vyskupai nusilenkia 

ir pripažįsta, kad bažnyčių 
turtai yra valstybės nuosa- 
vy hė

I Į

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
2. — Praneša, kad vedamose 
dabar pertraktacijose tarp ka
talikų bažnyčios ir Meksikos 
vyriausybės 'atstovu abidvi ša
lys dalančios nusileidimų *ir 
kad netrukus gal busią prieit?, 
prie visiško susitaikymo.

Pasak pranešimų, Meksikas 
vyriausybė sutinkanti daryti 
kai kurių pakeitimų įstatymuo
se bažnyčiai reguliuoti, o ka
talikų bažnyčia sutinkanti pri
pažinti dagi tas įstatymo dalis, 
kuriomis užginta tikybos mo
kymas pradžios mokyklose. Ka
talikų vaikai galės tikybos da
lykų pasimokyti vadinamose

IAtlantic and Pacific Fhctcl 

RAMSAY MACDONALD
Anglijęs Darbo partijos vadas, kuris veikiausia bus vėl 
britų socialistų premjeras, Darbo partijai laimėjus rinki
mus.

MacDonald stengsis Britų Darbo partijos 
išlaikyt darbiečių laimėjimas duoda
valdžią iki galo Vokiečiams vilties

I '

Esamais rinkimų daviniais Dar
bo partiją gavo 288 vietas 
prieš konservatorių 255

LONDONAS, birž. 2. — Ram- 
say MacDonald, rinkinius lai
mėjusios Darbo partijos vadas, 
pareiškė, kad jis dėsiąs visų 
pastangų, idant darbiečių val
džia galėtų išsilaikyti visus at
einančius penkerius melus, ar
ba bent kad per ateinančius 
dvejus metus nereikėtų daryti 
naujų visuotinių rinkimų.

Tai betgi pareis ypačiai nuo 
to, kaip elgsis liberalai, kurių 
frakcija naujajame parlamente 
nors bus taip pat menkutė, vis 
dėl to ji bus nusveriamoji jė
ga.

Galutiniai rimkimų rezulta
tai vis dar nėra žinomi. Iš 615 
vietų parlamente, dar nežino
mos I devynios vielos. Esamais 
gi daviniais išrinktų yra:

Darbiečių ................. 288
Konservatorių . . . .......... 255
Liberalų . ...<............ 57
Kitų partijų .................... 6
Per rinkimus, esamais davi

niais, naujų vietų laimėjo: dar- 
biečiai — 130; konservatoriai
— 3; liberalai 30; kitos gru
pės — 3. O pra’aimėjo: dar- 
biečaii 4 vietas; konservą tom i
— 111; liberalai 10; kitos 
grupes — 2.

Komunistai, kurie, senajame 
parlamente dar Virėjo vieną 
vietą, dabar ir tos nebeteko.

3 žmones užmušti trau
kiniui užgavus jų 

automobilį
RUSSELS POINT, Ohio, birž- 

2. — Skerskely netoli nuo 
Bellefontaine prekių traukinys 
užgavo automobilį, kuriuo va
žiavo trys vyrai: Rob. Bine- 
bart, jo brolis Dusy ir Lefty 
McKellop. Visi jie buvo vietoj 
užmušti.

Mane, kad socialistams paėmus 
valdžią Anglijoje, dalykų pa
dėtis pagerės visoj Europoj

BERLYNAS, birž. 2. Vo
kiečiai tikisi, kad dabar, kai 
Anglijoje laimėjo Darbo parti
ja, tarptautinė Vokietijos pąr 
dėtis taip pat pagerėsianti. 
Kadangi nei Anglijos da.rll)ie
čiai, nei liberalai, kurie vei
ki1? usia įeis į naują darbiečių 
valdžią, nepritaria vienšale.i 
ibritų-franeuzų politikai, tai vo
kiečiai turi vilties, kad šiokios 
ar tokios ypatingos sutartys tarp 
Anglijos ir Franci jos bus pa
keistos visuotinėmis sutartimis.

Anglijos darlbiečių laimėji
mas, vokiečių akyse, žymiai pri- 
sidėsiąs prie Europos stabiliza
vimo.

Maskva dedasi abeju
tiška dėl britų dar

biečių laimėjimo
MASKVA, birž. 2. — Angli

jos Baubo partijos laimėjimą 
rinkimų Maskva priėmė šaltai.

Sovietų organas Izviestija sa
ko, kad, girdi, Darbo partijos 
programas esąs menkas ir kad 
jos vadai dagi nenorį atvirai 
kalbėti apie tokius dalykus, 
k'?.ip pramonės nacionalizavimą.

Bendrai, Maskva, kuri silp
nutei britų komunistų partijai 
siuntinėjo instrukcijas “visu 
frontu” kovoti per rinkimus 
Darbo partiją, matyt, nesitiki, 
kad busima darbiečių valdžia 
meiliai jai ranką spaustų.

Lakūnas užsimušė ae
roplanui susikūlus

LOS ANGELES, C.al., birž. 2. 
Jo aeroplanui, nukritus žemėn ir 
susikūlus, užsimušė aviatorius 
Raymond f Compton, 22 metų 
amžiaus. Jo pasažierius, Miss 
YsabeJ Goss, skaudžiai, gal but 
mirtinai, užsigavo.

Vokiečių reparacijos 
nuo 125 bilionu iki

. • G

9 bilionų dol.
■ I

BERLYNAS, birž. 2. — Re
paracijų konferencijos pirmi
ninko Youngo pasiūlytu kom
promiso planu, kuri ekspertai 
priėmė, visa Vokietijos repara
cijų suma dabar siekia apie 9 
bilionus do’erių.

O Versalė.s laikos konferen
cijoje 1919 metais karą laimė
jusios valstybės buvo pateiku
sios sskailas, kuriomis iš Vo
kietijos reikalauta 125 bilionų 
dolerių, vadiins, 116 bilionų do
lerių daugiau, nekad dabar re
paracijų eksportai suliko pri
imti.

Tuomet, Vcrsalės laikos kon- 
l’er enci joje, dėl šilų milžiniškų 
skaičių negalėta susitarti. Kiek 
vėliau, 1926 metais, santarvi
ninkai apskaičiavo, kad Vokie
tija turėsianti sumokėti jiems 
reparacijų viso 67 bilionus do
lerių, o dar kiek vėliau, būtent 
Spa konferencijoje, sutiko, kad 
Vokietija sumokėtų 67 bilionus.

Vokietija tada pasakė, kad 
ji negalėsianti mokėti daugiau, 
kaip viso iš viso 7 •/<> biliono 
dolerių, ir dabar prie to pasiū
lymo pridėjo tik 1 biliono.

Kinų respublikos įstei
gėjas antrą kartą 

palaidotas
NANKINAS, Kinai, birž. 2- 

Kinų respublikos įsteigėjo, 
Sun Jat-Seno, kūnas, kuris iki 
šiol buvo palaidotas Pekine, da
bar, pargabentas į naująją Ki
nų sostinę, Nankiną, vakar bu
vo su didžiausiomis iškilmėmis 
palaidotas puikiame mauzolie
juje, pastatytame Purpurų kal
ne, 10 mylių nuo miesto.

Procesijoje, dalyvavo daugiau 
kaip 25 tuksiančiai žmonių, jų 
tarpe devyniolikos valstybių 
diplomatiniai atstovai.

Sprogimas suardė 
krautuvę, sužalojo 

20 žmonių
SCiBAiNTON, Pa., birž. 2. — 

Dickson City, netoli nuo Scran- 
lono, praeitą naktį įvyko spro
gimas, kuris sugriovė Josepho 
Sabatelli krautuvę ir sužalojo 
dvidešimt ar daugiau žmonių.

Arčiau stovėję ir važiavę au
tomobiliai buvo į antrą pusę Į 
gatvės nublokšti.

Penki Meksikos maišti
ninkai sušaudyti

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
2. Iš Queretaro praneša, kad 
ten tapo sušaudyti panki Mek
sikos maištininkai, nariai ban
dos, kuri neseniai di narni tavo 
pasažkrinį traukinį, ėjusi iš 
Meksikos Miesto į Laredo.

Katastrofingi potvy
niai Bulgarijoje

SOFIJA, Bulgarija, birž. 2.— 
Del smarkių liūčių, rytų Bul
garijoje kilo katastrofingi po- 
tvyniai, per kuriuos šeši žmo
nės neteko gyvybes.

Lemo upei išėjus į krantus, 
Razgrado miestas atsidūrė van
deny. Nuo potvynio ypač* skau- 
džiiai nukentėjo ap i ei i nikes kai
mai.

Alžirijoj paskelbtas vi-i 
suotinas streikas

OiRANAS, Alžirija, birž. 2.— 
Dailininkai čia paskelbė visuo
tinį streiką, dėl to visoks judė
jimas tapo paraližiuotas.

Lietuvos Naujienos
Sužeidė žmones meiluži

Ltcnos pasienio policininkas 
Grigonis sužinojo, kad jo žmo
na įminti meilužį. Nuvyko įsi
tikini i. Bado drauge su jo žmo
na. Meilužis Bernotus spruko 
pro langą, bėgli. Grigonis j jį 
paleido 5 žilvius ir sužeidė. ‘

Lenkijos darbininkų 
sąjungų atstovų 

suvažiavimas
VARŠUVA, birž. 2. Var

šuvoje prasidėjo penktas meti
nis visos Lenkijos darbininkų 
?ąjungos atstovų suvažiavimas, 
dalyvaujant 216 delegatų iš 
įvairių Lenkijos dalių.

Tarp atstovaujamų suvažia
vime sąjungų daugelis jų yra 
susi jusios su P. P. S. , Lenkų 
Socialistų Partija], kitos su so
cialistine žydų darbi nj n k ų 
“IBundo” organizacijos, dar ki
los su Ukrainiečių socialdemo
kratų organizaci ja.

Texas valstijos potvy
niuose 10 žmonių žuvo

IIOUSTON, Texas, birž. 2 — 
Paskiausiomis žiinomis per pa
starus stiprius potvynius 'lesąs 
valstijos pietuose ir rytuose žu
vo dešimt žmonių.

Tvanų padaryti materialiniai 
nuostoliai siekia milionus do’e- 
rių.

Trys kaliniai pabėgo iš 
“saugiausio” kalėjimo

LOUISV1LLE, Eolo., birž. 2. 
Iš Jefferson kauntės kalėjime 
čia pabėgo trys kaliniai, Cra\v- 
foid, Smitby ir Price. O šis 
kalėjimas garsėjo kaip “sau
giausias” visame krašte.

Filipinuose per audrą 
žuvo 119 žmonių

MANILA, Filipinai, birž. 2 
—Paskiausiais pranešimais per 
pastarąją baisią audrą, siautu
sią Leyete saloje, žuvusių žmo
nių skaičius siekia. 119.

Gaisras Sheboygane pa
darė $1,000,000 žalos
SIIEBOY'GAN, Wis., birž. 2. 

— Praeitą penktadienį Sheboy- 
gano fabrikų distrikte siautė di
delis gaisras, padaręs, kaip ap
skaičiuoja, daugiau kaip 1 mį- 
lionę dolerių nuostolių.

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- 
bes sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.

Pasaka apie senelį, lai 
mių nelaimių prana

šautoją

Žinoma lietuvių darbuotoja, 
G. Petkevičaitė, “Liet. Žiniose” 
paduoda pasaką, kuri šiemet at
siradus tarp panevėžiečių. Pa
sakojama taip:

šiemet per tuos didelius šal
čius važiuoja žmogus i turgų. 
Pavažiavus jam kiek jgiria, ar
klys ima slaiga baidytis, piestu 
šokli, i šalis mėtytis. Žmogus 
žiuri, iš krūmų išeina kažin 
koks senis ir ima prašyti šiltes
nių drabužių, žmogelis iš pra
džių teisinasi, neturįs su savi
mi pasiėmęs, 't ik 'staiga gaila 
jam pasidaro sušalusio senio, 
liepia jam toje pačioje vieloje 
palaukti, atgręžia arklį, grįžta 
namon ir pasiėmęs kailinius va
žiuoja vėl į girią.

Toje pačioje violoje, vėl pa
malė senį bestovinti, jojo grįž
tančio belaukiantį. Nors arklys 
prunkščia ir nesiliauja senio 
baidėsis, žmogus paduoda se
niui kialinius.

Senis, paėmęs 'kailinius, ima 
žmogų kviesti drauge su juO 
įeiti truputį toleliai į girią. 
Žmogus, palikęs arklį, nusekė 
seni. Kiek paėjėjęs, pamalė 
tris stalines (bačkas) tarp krū
mų bestovinčias. Senis ir sa
ko:

Tu žiūrėk ir gerai sau gat
vėn jsidėk! čia, matai, pirma 
stalinė — pilna vandens, ant
roji pilna javų, trečioji — 
pilna kraujų. Kadangi tu ma
nęs pasigailėjai ir man gera 
padarei, lai ir aš noriu tau at
simokėti ir persirėti. žinok, ta 
pirmoji statinė pilna vandens
— tai praslinkusi lietinga vasa
ra, kuri jūsų laukus vandeny 
paskandino. Ta antroji statinė
— pilna javų, tai busimoji va
sara, kada sulauksite didžiausį 
derlių. Trečioji stalinė pilna 
kraujų -^- tai ta trečioji vasa
ra, kuria atneš jums didejj ka
rą ir visus kraujuje paskandins-

Tą pasakęs senis pražuvo.
G. Petkevičaitė pastebi dar, 

kad pasaikos esą jau keletas va
riantų. Čia jos surašyta taip, 
kaip žmonės pasakoja apie 
l ’ipytę.

šeštasis Lietuvių-Latvių vie
nybės kongresas galutinai nu
tarta šaukti birželio 21—22 dd. 
Kaune. Tuo reikalu pasitarti 
Kaunan atvyksta vienybės drau
gijos pirmininkas Rygoj, inži
nierius J. Byteris.
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Tarp GNtcagos 
Lietuvių

Tautiškų kapinių 
apvaikščiojimas

' Kapinių valdyba bendrai su ko
munistais neleido dainuoti 
“Birutės” chorui. Pirmininkas 
gi dar apstumdė dainininkes.

jus, taipgi dainuoti “Birutes” ir 
“Jaunosios Birutės” chorus. Ko
munistinė valdyba dar pripiršo 
komunistą kalbėtoją ir komunis
tų chorą.

Dalyvavimas lietuviį chorų ir 
kitų sriovių kalbėtojų labai ne
patiko komunistams, bet viešai 
tam pasipriešinti nedryso. Tad 
laukta tinkamos progos.

Proga pasitaikė.

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, birželio 3, 1929

Priseina už- 
su benu.
džiaugsmingai 
savo “interna-

Kanklių choras antru sykiu ne
beina dainuoti.
baigti programą

Komunistai 
numaršuoja su
cionalu”, o kiti pamaži skirstosi, 
lanko dar kapus ir paskui gryš- 
ta prie savo automobilių į miš-

_________ L

Todėl, daugelio nuostebai, ir 
išėjo taip, kad “Birutė” apvaik
ščiojime nedainavo.

Prasideda programas. Prade
da j j p. J. Keturakio benas. Kal
ba Dr. A. Montvidas.

Pirmininkas pristato “Jauną
ją. Birutę”. Einant susitarimu, 
“Birutė” eina užimti savo vietą, 
Bet pirmininkas, kuris žinojo

Birutės” apie padarytą klaidą ir apie vai- 
chorąs, sutikdamas dainuoti ka- dybos susitarimą su komunis- 
pinėse, pareikalavo, kad jis dai- tais neleisti “Birutei” pirmąjai 
nuotų pirmiausia, nes dauguma!dainuoti, bet “Birutei” apie tai 
choristų turėjo dar dalyvauti nepranešė, pastojo birutiečiams 
kituose apvaikščiojimuose ir il
gai užtrukti kapinėse negalėjo. 
Su ta sąlyga “Birutė” tik ir su- 

kaip niekuriosej tiko dalyvauti. Tą sąlygą priė
mė ir apvaikščiojimo rengimo] 
komisija.

Prieš pat apvaikščiojimą vie- 
! najs veiklesnių komisijos narių 
susirgo ir kelias dienas išgulė
jo lovoje. Programo sutvarkymu 
rūpinosi kiti. Ir nežinia keno 
kalte atsitiko taip, kad “Biru
tės” choras buvo nukeltas į pa
skutinę vietą, o į pirmų vietą 
pastatytas “Jaunosios Birutės” 
choras.

Atvažiavę į kapines birutie
čiai pamatė padarytą programe 
klaidą, tuojaus atsikreipė prie 
“Jaunosios Birutės” choro, pra
šydami užleisti “Birutei” savo 
vietą. “Jaunoji Birutė” mielai 
su tuo sutiko. Rodos, kas čia 
svarbaus: Įvyko reikalinga tai
symo klaida, choras, kurį labiau
sia ta klaida paliečia (Jaunoji 
Birutė) sutinka tą klaidą atitai
syti ir savo vietą užleisti tam, 
kam ji ištikrųjų priklauso. Ro
dos, visi turėtų būti patenkinti, 
kad klaida liko taip gražiai išly
ginta ir kad viskas gražiai susi
tvarko. Tečiaus visai kitaip į tą 
dalyką pažiurėjo valdyba ir ko
munistai. Valdyba griežčiausia 
atsisakė atitaisyti padarytą 
klaidą, o ir komunistų choras, 
kurio vieta programe visai ne
pasikeitė, jokiu budu nesutiko 
leisti “Biruc 
Bet apie tai

Pereitą ketvirtadieni, kapinių 
puošimo dienoj, 
lutose kapinėse, taip ir Lietu
vių Tautiškose kapinėse buvo 
suruoštas apvaikščiojimas su 
tam tikru programų.

Nors kapinės ir skaitosi lietu
vių tautiškomis kapinėmis, te- 
čiaus jau keletas metų kaip jos 
yra kontroliuojamos ne lietuvių, 
bet Maskvos garbintojų komu
nistų, 
tiek 
gas. 
mas 
mas 
ir rinkimą aukų 
komunistų fondams, 
vaikščiojimo programas būdavo 
greičiau komunistinė agitacija, 
o ne kapinių apvaikščiojimas.

Tai, pagalios, įgriso žmonėms 
ir po pereitų metų apvaikščioji
mo kilo nemažas sujudimas ir 
tarp pačių lotų savininkų. Tad 
šių metų apvaikščiojimo rengi
mo komisijon tapo išrinkti ne 
komunistai, kad jie surengtųI 
visų pažangių-laisvų lietuvių ap- 
vaikščiojimą. Komisija norėjo ir 
siekėsi pilniausia išpildyti lotų 
savininkų pageidavimą. Bet iš
ėjo kitaip.

Kapinių valdyba didžiumoj 
tebėra komunistinė. Tad ji išsi
prašė suvaržyti komisiją, kad ji 
negalėtų savystoviai, be valdy
bos valios ir užgyrimo veikti. I 
Komisija pakvietė apvaikščioji-l 
me kalbėti visų sriovių kajbeto- jo vedėjui nepranešta.

kAiriems lietuviškumas 
rupi, kiek pernykštis snie- 
Todel kapinių apvaikščioji- 
budavo kasmet paverčia- 

vien į komunistinį jomarką 
skaitlingiems 

O ir ap-

skaitlinga 
dalyvavusi mi- 

užgirsti “Birutės” 
ir “Jaunąją Biru- 
norėta leisti, nes 
dar nespėjus nu- 

pri-
aplenkda-

kelią ir šiurkščiai pareiškė, kad 
“Birutė” dabar nedainuos, o jau 
užsilipusias ant pagrindų nieku- 
rias choristes ėmė piktai stum
dyti nuo platformos.

Birutiečiai nulipo nuo pa
grindų ir kadangi ilgiau pasi
likti kapinėse ir laukti paskuti
nės eilės nebegalėjo, nes turė
jo skubintis kitur važiuoti, tad 

i visi ir išvažiavo ir, dėka komu
nistų pastangomis, 
apvaikščiojime 
nia negalėjo 
choro. Net 
tę” nelabai 
bjrutiečiams
lipti nuo pagrindų, pirm, 
stato jau kalbėtoją 
mas Jaun. Birutę.

Toliau eina nustatytąja tvar
ka. Dainuoja Jaunoji Birutė, 
vedama “pono” Sarpaliaus, kal
ba “ponas” Valančius, dainuoja 
Kanklių choras, vedamas “drau
go” Kvedaro, kalba “draugas” 
Bacevičius (taip ponais ir drau
gais pristatinėjo pats pirminin
kas).

Pirmininkas, nors žinodamas 
kas atsitiko, bet nuduodamas 
nieko nežinąs, kviečia “Biru
tę”. Nesulaukęs atsako, vėl 
pakartoja kvietimą. Tada vienas 
iš publikos ir atsiliepė, kam 
pirmininkas krečia tą monkių

Tą pačią dieną buvo Lietu
vių Tautiškų Kapinių piknikas 
Justice Park. žmonių buvo ne- 
daugiausia, tik dalele to, ką da
lyvavo kapiriių apvaikščiojime.

Bet miške, priešais kapines, 
ėjo savotiškas piknikas, kuliam 
savo skaitlingumu negali pri
lygti jokis piknikas. Per keletą 
blokų nusidriekusios automobi
lių eilės, kad ne praeiti, ne pra- 
važiuoti negalima. Nors miš
kas didelis, bet visur kimšlinai 
prisikimšę žmonių ir automobi
lių. Vieni užkandžiauja, kiti 
gurkšnoja, dar kiti bando žais
ti, bet jiems vietos nėra. Kitur 
bandoma ir šokti. Miške karš
ta, kad nė kur dėtis.

Prieš pat Tautiškas kapines 
komunistai buvo išsikabinę di
delę savo gazietos sainę. Nors 
dagi iš kapinių valdybos buvo 
prašyti savo tą sainę pašalinti, 
bet nepaklausė iki neatėjo dė
dės, kurie komunistus su visu 
jų sainu nuvarė toliau i mišką. 
Matyt, geruoju sunku su komu
nistais susikalbėti ir jie nė pa
dorumo, nė gero žodžio nesu
pranta, bet vien klauso jėgos į- 
sakymo.—R.

dangstytis viso ISusi vienijimo 
Lietuvių Amerikoje vardu.

Kaip žinia, komunistai prie 
a nikų rinkinio yra pirmieji ir 
tam pasinaudos kiekviena pro
ga. Tokios progos davė ir per
nykštis nederlius šiaurinėj Lie
tuvoj. įSuskatus kitoms orga
nizacijoms rinkli aukas nuken- 
tėjusiems nuo nederliaus, komu
nistai irgi tuojaus sutvėrė savo 
komitetą, girdi, ir jie šelpsią 
Lietuvos baduolius. Bet kad 
kiekvienas žino, jog ne baduo- 
liai komunistams rupi, o tik 
savi komisarai ir kad baduo- 
liai nė cento tu aukų negaus, 
tai žmonės nelabai noriai tiems 
komunistų komitetams aukoja, 
'lodei jie ir ėmė dangstytis sve
timais vardais.

Tai man teko pamatyti perei
tą ketvirtadienį, kapinių puo
šimo dienoj. Po apvaikščioji
mo Tautiškose kapinėse nuėjo
me į pavieto mišką, skersai 
kelią nuo kapinių, kuris buvo 
pilnas žmonių ir automobilių. 
Neužilgo pamatėm ir zujančius 
tarp žmonių komunistus su dė
žutėmis rankose, 
tokia pat dėžutė 
neužilgo prieš tai 
kapinėse, renkant 
nančių iš kapinių
gi dabar rinkliava persimetė ir 
į mišką. Prieina vienas tokis 
aukų rinkėjas ir prie musų bū
relio. Pažinome jį kaipo “žino
mą komunistų veikėją,” kaip 
nuolatos, jį tituluoja komisarų 
gazieta. Bet jis mus nepažino 
ir priėjęs prašo aukų “badau
jantiems .Lietuvos gyvento
jams.” Mus tik juokas paėmė, 
gerai žioant kur komunistų au
kos plaukia. Bet musų būrely 
buvo vienas svečias iš rytinių 
valstijų, kuriam yra nežinomi 
chieagiečių fondai, todėl jis ir 
paklausė aukų rinkėjo, kokią 
jis ir jo komitetas atstovauja 
organizaciją. Aukų rinkėjas ne
dvejodamas i klausimą atsakė: 
“SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.” Kada ėmėm 
reikalauti plačiau paaiškinti

Mergaitę su 
buvau matęs 
ir 'Dantiškose 
aukas iš ei- 

žmonių. Tai-

pirmąją dainuoti, 
birutės” chorui ir

Dalyvaus “Naujienų” piknike

Komunistai rinkda 
mi aukas dangsto

si SLA. vardu
Komunislišlki šarlatanai, 

rių vyriausias uždavinys 
rinkimas aukų savo

ku- 
yra 

komisa- 
biznj. Pirmininkas, kaip matyt,1 rams, jau ne kartą tapo sugau
to nesitikėjo, susimaišė ir prašo H renkant aukas varde nesan- 
nors Kanklių chorą užbaigti čių, 
programą. Bet atlikta kas rei- ei jų 
kia, “Birutė” išvyta, tai- ir tai nuėjo liek

ar jau mirusių organiza- 
Bet mūsiškiai komiui is- 

toli, kad ėmė

kaip jis gali atstovauti Susivie
nijimą 'Lietuvių Amerikoje ir 
kas jam tokį įgaliojimų sutei
kė, ir kartu spirti prisipažinti, 
kad komitetas, kuriam jis ren
ka aukas yra komunistinis, jis* 
pamatė, kad jis įkliuvo ir ėmė 
teisintis, kad jis buk priklau
sąs prie kelių draugijų, lai ir
galys sakytis jas atstovaująs. Skelbimai Naujienose 
Kad atstovauja, komunistus taip duoda naudą dėlto, 
ir neprisipažino, nors ant dežu- kad pačios Naujienos 
tęs ir kaspino buvo išspausdin- yra naudingos. *

tas komunistų komiteto vardas 
ir komunistų gazietos adresas, 
kaipo to komiteto buveinė. Il
gai kalbėtis neteko, nes pasiju
tęs įkliuvęs, nutraukė kalbą ir 
skubiai nudūmė į mišką nė ne
prašęs aukų pas kitus netoli 
stovėjusius būrius žmonių.—R.

Ar Jus Esate Pavargę, Liguisti, 
Nervuoti?

Štai kaip pagelbėti virškinimo pa
krikimams, kurie tankiai pa- <
gimdo tuos nesmagumus. j

« 'S- \

į “S»

JEIGU JUS esate pavargę prieš baigiant 
dienos darbų . . . jeigu valgis nesuteikia 

jums smagumo . . . jeigu jus negalite 
miegoti naktimis, jus turite pažvelgti Į 
savo skilvį. Jei tas svarbus organas tin
kamai neveikia, jus turite susilaukti 
nesmagumų.

Jūsų laimei. W. F. Severą Company 
pasiūlo pastebėtina- virškinimo ir la- 
kativo tonika, žinoma kaipo Esorka. 
Patikimi naminiai vaistai per 50 
metų, jie pagelbės jums sugryžti 
ant kelio j sveikata ir laimę Jie . 
greitai atgaivins visa jūsų si- A
stemą padedant gamtiniam 
maitinimo procesui.

Esorka neturi įprotį suda- j 
rančių ar kenksmingų vais- A
stų . . . vien žolės, šaknys

L ir žievės, kurios yra moks- 
sumaišytos atgai- 

jusų sistema malo- 
ir natūraliai Nuei- 
savo aptiekon šian- 
ir gaukit bonka. 
yra parduodami

liniai
vinti
niai
kit
die
Jie
pinigų gražinimo vi
siško patenkinimo 
garantija.

W. F. SEVERĄ CO. 
•’ Cedar Rapids, lowa

.SEVERAS J
ESORK/9

NAUJIENŲ P

I). Dudinskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo iki šiol 
I .

dar nei vienas to svorio lietuvis nėra paritus.

Įvyks „ !•SEKMADIENY, DIFŽ6110

ČERNAUSH.O DARŽE
Piknike dalyvaus geriausi Chicagos 
lietuvių boksininkai, kaip tai: Joe Su
džius ir George Balulis. Kiekvienas jų 
boksuosis tris ar keturis raundus. Be 
to, bus trys poros ristikų.

BOKSO
Joe Sudžius

160 svarų
George Balulis

L35 svarų

RUNGTYNĖS
su 3 Charlie Neiga

162 svarų
Grifith

svarų138

i Programas bus tokis:
Stanley Bagdonas su
D. Dudinskas su

KadukMike
St. Staszko

John J. Bagdonas su Krog
Ristynių ir bokso referee bus 

John Mason
Darže yra padaryta specialė platfor
ma, todėl publika galės gerai matyti 
boksą ir ristynes. Universal Health 
atletikos kliubas paruoš tinkamą rin-

Dalyvauja “Naujie
nų” Piknike

Joe Sudžius, geriausias Chica-|| 
gos lietuvių 160 svarų bok 

ninkas.
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MORKVŲ SRIUBA

virti

8

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI 
Drabužių kandį»

Drabužių kandjs vėl atsiran
da. Šeimininkė, kuri neima žy
gius išnaikinti šituos kirminu
kus dabar, gailėsis kuomet šal
tas oras vėl ateis.

Feeiiamintsupilti i stiklus. Ant viršaus 
sudėk išplaktos Smetonos ir 
riešutų ir paduok stalan.

druska ir kepk ant sviesto pa
kol parus. Sudėk j skaurądą, 
apipilk karštu vandeniu ir virk 
ant mažos ugnies pakol mėsa 
bus minkšta. Ištarpyk !4 puo
duko miltu, užpilk sunkos, ku
rioje TTiCisti virC-, pridek 2 ^mul

kiai sukapotu svagunu ir sun
kos nuo vieno citrino. Duok pa
virti. Sudek mėsą. Atskirame 
puode ištarpyk 2 šaukštu svies
to ir ištarpymus supilk 
mėsos; 
smelonos 
ir padėk
Apdėk aplink virtus makaronus. 
Apipilk makaronus sunka iš mė
sos ir apibarstyk žaliom, suka- 
potom petruškom arba paprika.

O' PopulfariSklausiaB pa- 
llllns pasauly. Pagali
na purvus. Sutaupina 
laiką. Ilgiau ištenka. 
Gaukit Ji savo sankrovoj.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

Soknis Tik 
Mėtos .

nuo lašiniukų.

Sudek mėsą i storą puodą ar
ba skauradon, apdėk sviestu ar
ba taukais ir kepk pečiuje 15 
minučių. Persijok 2 puoduku 
miltų, šaukštuko druskos ir 
2 šaukštukų baking pauderio. 

, sumaišyk 
su Ųo puoduko pieno ir supilk 
prie miltų, gerai išmaišyk ir 
apvertus steką supilk tešlą ant 
steko. Tampriai apdengk ir 
kepk 20 minučių karštame pe
čiuje. Nuimk dangti ir dar kepk 
kokias 10 minutų, kad gerai 
parustų. Jeigu steką 
minkštas, tai reikės 
kepti.

Jeigu prisieis kuomet 
morkvas, tai vandenį, kuriame 
jos virė, n-ereikia išpilti, bet pa
laikyti.

Prie to vandenio pridėk pet- _ _______
ruškų ir duok pavirti. Paskui Išplak du kiaušiniu, 
patirštink su miltais, pridėk 2 
šaukštu sviesto ir saldžios Sme
tonos. Paduok karštą su krekė- 
sais.

Gera sriuba
jus. Mažai darbo, o tiek 
maistinga kaip ir sriuba su 
sa.

karščiams užū- 
pat 
mė-

ANGLIŠKAS SIEKAS
SU PUDINGU

nebus
ilginus

------------  VERŠIENA SU MAKARONAIS 
2’/> sv. round steko, viename -----------

storame šmote. j 2 sv. veršienos, supiaustyk j
2 šaukštai sviesto arba taukų šmotukus, apiberk miltais ir

prie 
taipgi pripilk saldžios 
kiek tinka. Išmaišyk 
ant didelio torielio.

NAUJOS BULVĖS SU 
SMETONA

išvirk

kiaušinukus, 
kirminukus, 

per visą me

Nuvalyk, nuplauk ir 
kiek tinka naujų bulvių. Daža- 
lą padaryk iš saldžios Smetonos, 
arba riebaus pieno, miltų ir 
sviesto. Kaip išvirs dažalas, su
dėk bulves į molini bliudą, api
pilk dažalu, apiberk sviestuotais 
duonos trupiniais ir pakepink 
pečiuje bent 15 minutų. Api
berk petruškom ir su bliudu pa
duok stalan.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
fų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
fcyktt vau manu. Mano pilnas lAegzatninavl- 
<nas atidengs jueų tikrų ilgų ir jei afi apsi- 
iniHiu jiiH gydyti, sveikata jums augryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
<ur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralutluo iAcgzatnlnavluio-—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. .Nedžlioj 

nuo 10 r?*0 ’k> t po pietų.

LISTERINE 
THROAT 
TABLET5

20

ir prieš saulęš 
gerai išvalyti 
ir kišenius. 
turi plėtmų,

šepečiu 
vedinti, 

kampus,
Jeigu drū
tai kandjs

lei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

ČMade by
Lttnbtt Phsnnacal Co., Saint Ūmia, U. S. A.

S

ANTISEP
TIKAS

Apeaegoja 
ir Pralali- 
na Gerk

ni. Skae- 
dSJfrac Ir 
Kosėjimą. pražuvęs

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Kandis padeda 
kurie išsivysto j 
ėdančius drabužius 
tą, bet su šiltu oru jos pasidaro
labai veiklios ir kiaušinukai 
daug greičiaus išsiperi. Ypatin
gai šiaurinėse valstijose kandis 
pasirodo gegužės, birželio, lie
pos, rugpiučio, rugsėjo ir spa
lių mėnesyj.

Drabužius reikia užlaikyti la
bai švariai, nuolatai 
valyti 
Reikia 
siūles 
bužiai
tuojaus i juos isimes.

V ar to j a mus d ra b u ž i u s 
irgi tankiai valyti.

Per vasarą reikia padėti visus 
vilnonius drabužius ir kitus da
lykus. Reikia juos gerai išva
lyti ir nuo kandžių apsaugoti su- 
vyniojant juos tuojaus j popie
rą ar sudedant į tam tikras 
skrynias, kur kandjs negali įsi
gauti. Galima nupirkti įvairių 
rūšių maišus, kurie jeigu neapi- 
plyšę labai gerai apsaugos dra
bužius nuo kandžių. Jeigu nors 
mažiausia apiplyšę netinkamos 
drabužiams dėti, nes kandis jau 
galės Įsigauti.

Jeigu negalima gauti tų mai
šų, tai paprasta vyniojimo po- 
piera bus 
laikraščiai, 
nejsigaus.

Užmušus

reikia

ŽALIU KORNŲ BLYNELIAI

iš

2991
kandžio kirmininkus

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas
Paduok karštus stalan.

2991

Jaunimas linksminasi

(Adresas)

UBBY

gera, arba paprasti 
Kandis per popierą

ujienų: Pattem Dept., 1730 So. 
ted St.. Chicago. III.

puodukas cukraus 
puodukas verdančio vandens 
puodukas tvirtos, juodos ka-

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

CHICAGO, ILL.

Norint gauti vien# ar daugiau virš 
jrodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa
ladžio numerj, pažymėti mietą ir 
Ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
[adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
| centų. Galima prisiųsti pinigus 
n k rasos ženkleliais kartu su už- 
Bymu. Laiškus reikia adresuoti:

SUŠALDYTAS KAVOS 
DESERTAS

Jaunam berniukui siutelis. Sukirptos mieros 2, <4, 6, 8, ir 10

Sukirptos mieros 2, 4, ir 6 me- 
4 metų mergaitei reikia 1% yardų 40 colių materijos.

MOKYKLOS NMRSE. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

i# i

vos

IDclicious
ood

laukit* kiek- 
Joa nepadarys

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

vartoti natlu* 
jaučiatės. Kiek- 

privalo turėti

CHEESE

IMPERFECT IN ORIGINAL

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3MORGICIAMS

c

2680

2680 2536

2536

2991 — Jaunai panelei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, ir 8 metų 
amžiaus.
x 2680 

metų amžiaus.
2536 — Mažiutei mergaitei suknelė, 

tų amžiaus.

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinę

OH.WHA~r A BIG PAKEfž 
VOU AR e I THOSE FALŠE 
AJHlSKEfžS AM'THAT OLE 
MAT DOM'T MAKE S'OU 

A DETECTNE

(Miestas ir valst.)

1/2 kvortos šviežių kornų 
1 lipinėk

kiaušiniai
puodukas pieno 
šaukštukas cukraus 
šaukštas sviesto

2 šaukštai miltų
Druskos, pipirų ir truputį 

sodos
Nepiaustyk kornų, bet su tar

ka nutarkuok. Sumaišyk su 
miltais, pienu ir sviestu. Sudėk 
išplaktus kiaušinio trynius, pas
kui išplaktus 
reikia indėti 
miltus. Dėk 
tus taukus.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

baltymus. Būtinai
truputį sodos į

su šaukštu į karš- yra gerai vartoti naftalino, ku
Tegul viena pusei ris tuoj visus užmuš. Taipgi 

pirmiaus, o kita paski apsike-j galima vartoti paradickloroben 
pa. . ............................... ' ” • -zene. Komparą patartina var

toti, jeigu kas padėta i skry
nias.

Cedrinės skryneles yra ypa- 
į tingai geros apsaugoti drabu
žius. Kandįs nemėgsta csdrinį 
medi, nes jis užmuša jaunus kir
minukus ir jiems neduoda išsi
vystyti.

Visus drabužius reikia gerai 
išvalyti prieš saulę. (FLIS).

šaukštuko druskos
1 puodukas išplaktos, saldžios 

Smetonos.
Virk vandeni ir cukrų 5 mi

nutes. Pridėk kavą ir druską. 
Atšaldyk ir pridėk išplaktą 
smetona. Sudėk j ledus ir su- kad pačios Naujienos 
šaldyk ne tvirtai, kad galėtų yra naudingos. *

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Prie gražiai papuošto stalo susisėdęs jaunimas smagiai laikų leidžia. 
Prisižiūrėkite gerai kaip stalas padengtas, idant reikalui priėjus atsimih- 

Gėlės ant stalo yra dideliu papuošimu.J tumėte.

No Reward, No Results
<1 GAME YOV ALL "THE 

CLUES AkS EVERLTHUMG . 
ABOUT M(2S.JOA)ES SEEIM 
HE R OVEO/A) "THEIfc.
GAQAGE ,AM' VOU HAVEM’T 
DOME AmYTAi/MG BOT 
•MALK AROUND \AHTH 

VVHOSE OLE \NHlSKERS Ohy

HOVC MUCH

IS 0FFEC2ED 
TO F1A)D

Rusiškos ir Turkiškos Vanos f 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Chicago, III.

$2.50

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....*.................. ............. .
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje .735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ................................................................. ........
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KREVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ___________  $7J)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. -................— Wc
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$1.50

$3.01

50c

Brooklyn, N. Y

KALBĖDAMA aukštesnes mo
kyklos merginoms apie asme
ninu higieną, patyrusi distrik- 
to nur*S pasakė:

“Viena pagrindini* taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemų normar 
Kame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vienų vakarų, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rlnt kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

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

KRAFT
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KADA BUS (GALAS TAI ŠLYKŠTYBEI?

Brooklyno komunistai vėl pradėjo savo ardymo dar
bą rubsiusių Amalgameitų unijoje. “Laisvėje” įdėta du 
pranešimai apie mitingus unijos “gręžimui iš vidaus”. 
Vieną mitingą šaukia Fosterio vadinamoji “darbo unijų 
švietimo lyga” ir į jį yra kviečiami Amalgameitų unijos 
nariai, priklausantys tai lygai. Antrą mitingą, ant ryto
jaus po pirmojo, šaukia Amalgameitų Pressefių Kliubas, 
ir pranešime sakoma šitaip:

“Kaip jus žiūrite į Hillmano mašinos politiką 
savo unijoj? Ar jums patinka, kad pažangesni dra
bužių darbininkai yra mėtomi iš darbaviečių ir ki
taip skriaudžiami? Ką jus sakote į tai, kad Hillma- 
nas su savo sėbrais leidžia kontraktoriams ir fab
rikantams taip sauvaliauti: numušinėti uždarbius, 
įvedinėti darbą nuo štukių, spausti jus su ta skubi- 
nimo sistema ir daryti kitus panašius šposus, taip 
skaudžiai atsiliepiančius į Amalgameitus abelnai? 
Ar jus užgirsite ginkluotų gengsterių vartojimą 
prieš darbininkus iš dabartinių unijos viršininkų 
pusės?..” (“L.” geg. 31 d.)
į šitas “diskusijas” yra kviečiami visi Ajnalgamei- 

tų unijos nariai — kirpėjai, opereiteriai, rankiniai siu
vėjai ir preseriai.

Vadinasi, pirma susirįnks komunistiškas “branduo
lys”, Fosterio klapčiukų suorganizuotas kriaučių unijo
je, ir susitars, kaip kalbėti masiniame visų rubsiuvių 
mitinge; o paskui to “branduolio” nariai, prisipumpavę 
komunistiškos dvasios, ateis į masinį mitingą ir įrodi
nės, kad unijos viršininkai “parduoda” rubsiuvius darb
daviams ir vartoja “gengsterius” prieš unijos narius.

Pagal šitokį planą komunistai varė agitaciją per 
keletą metų Tarptautinėje moterų rūbų siuvėjų unijoje, 
Kailiasiuvių unijoje ir kai kuriose kitose unijose ir ją
sias kone visiškai suardė. Jei Amalgameitų unija neap- 
sižiurės, tai komunistai privirs ir joje košės.

Tečiaus šlykščiausią šituose komunistų “skymuose” 
yra tai, kad jie yra vykinami su pagelba žmonių, kurių 
pareiga yra ginti uniją nuo jos priešų. Vienas stam
biausiųjų šulų “Laisvės”, kurios špaltose yra vedama 
šita purvina agitacija prieš uniją, yra “draugas” L. Pru- 
seika. Jisai yra oficialio rubsiuvių organo “Darbo” re
daktorius ir ima algą iš Amalgameitų generalio ofiso — 
ir kartu jisai “puošia” savo straipsniais komunistų or
ganą, kuris darpsto purvais unijos vadus.

Jeigu Pruseika neturi sąžinės ir gėdos imti atlygi
nimą iš organizacijos, prieš kurią kovoja jo partija ir 
jo remiamas laikraštis, tai tas nereiškia, kad šitokią 
šlykštybę gali toleruoti rubsiuvių unija. Jei ne dėl ko 
kito, tai bent padorumo deliai turi būt šitam niekin
gam dviveidžiavimui padaryta galas!

valdžios likimas priklausys (kaip ir prieš šešetų metų, 
kuomet MacDonaldas buvo pirmų kartų sudaręs minis- 
terių kabinetų) nuo to, kaip elgsis penkiadešimt su vir
šum liberalų, patekusių į parlamentų. Logiškiausias da
lykas šitokiose sųlygose butų Darbo Partijai pakviesti 
liberalus į koalicijų, užleidžiant jiems vienų, kitų vietų 
ministerių kabinete. Bet ypatingi santykiai tarpe Ang
lijos partijų, susidarę per pastarųjį dešimtmetį, vargiai 
leis tam įvykti. Nors Darbo Partija yra kone dešiniau- 
sia' tarpe viso pasaulio socialistų partijų, bet ji yra 
griežčiau nusistačiusi prieš koalicijų su buržuazija, ne
gu kurios kitos šalies socialistai.'

Darbiečiai mato, kad liberalai tolyn vis labiau smun
ka, ir jie tikisi, kad netolimoje ateityje liberalai visai 
paliaus vaidinę kokių nors rolę politikoje. Dėtis su ta 
nykstančia partija reikštų gelbėti jų nuo neišvengiamos 
mirties. Kadangi liberalų masės (kiėk jie dar jų turi) 
daugumoje susideda iš darbininkų, tai Darbo Partijos 
vadai mano, kad tos masės turės ateiti pas darbiečius, 
palikdamos kapitalistinius liberalų elementus skursti 
kartu su Lloyd George’u arba dėtis prie konservatorių. 
Šitaip galvodami, darbiečiai ir anąmet jau nepriėmė į 
koalicijų liberalų, nors tuomet Darbo Partija buvo be
veik dvigubai silpnesnė, o liberalai trigubai stipresni, 
negu dabar.

Liberalai dėl to labai pyko ir padėjo konservato
riams nuversti Darbo Partijos valdžių. Bet, keršindami 
darbieciams, jie patys sau išsikasė duobę; o Darbo Par
tija, kad ir laikinai gavusi smūgį; galų gale išėjo iš to 
konflikto pergalėtoja. Po šitokio patyrimo darbiečiai 
šiandie juo mažiaus turės noro derėtis su liberalais.

Tuomet padėtis bus veikiausia šitokia: Darbo Par
tija sudarys ministerių kabinetų ir paliks liberalų nuo
žiūrai remti jį — arba bandyt dar kartų jį versti, kaip 
1923 m. Anųmet Lloyd George’as ir “Zinovjevo laiškas” 
patarnavo konservatoriams, bet dabar gal išeitų visai 
kitaip.

Taigi, bežiūrint to netikrumo, kuris pasidarė, ne
gavus darbieciams pilnos daugumos parlamente, Angli
jos socialistai visgi gali drųsiai žiūrėti į ateitį. Be pini
gų, be spaudos ir turėdami prieš save ne tik galingų ka
pitalistų klasę, bet ir penimų Maskvos auksu komunis
tų gaujų, — jie nugalėjo visus, ir į jų rankas dabar pa
teks didžiausia pasaulyje imperija. Tegu ne susyk jie 
tenai ims steigti socialistinę tvarkų, bet jie pašalins vie
nų po kitos tas kliūtis, kurios stovi ant kelio į geresnę

pilniau bręsti politiniai. Tas 
Lietuyos liaudies apsišvieti
mas, tas jos politines sąmo
nes brendimas gal būt ir grei
tai privers pasišalinti dabar
tinę, ant keliolikos karininkų 
kardų paremtą, krašto tvar
ką, ir leis susikurti tokiai 
tvarkai, kokios trokšta be
veik trys milionai lietuviškų 
širdžių. Mes visi jau esame 
įsitikinę, kad Lietuvos visuo
menė nepritarė, nepritaria ir 
nepritars jokiam spaudimui, 
jokiai diktatūrai, ar tai ji bu
tų iš kairės, ar tai iš deši
nės.” (žiur. “Tėvynėje” š, m. 
gegužės 24 d.)
Kiekvienas, kuris supranta 

lietuvių kalbą, pripažins, kad ši
tuose Sleževičiaus žodžiuose nė
ra botago garbinimo nė šešėlio, 
bet kad Čia, priešingai, yra 
griežtas pasmerkimas tų “auklė
jimo” metodų, kuriais gėrisi fa- 
šistuojantis Brooklyno tautinin
kų organas.

Eidamas savo pirmtako pėdo
mis, dabartinis “Vienybės” re
daktorius d r ąs i a i Nnif alsi f ika vo 
vai. liaudininkų vado mintis (ši
tuo atžvilgiu Vyt. Sirvydas yra 
tikrai — “drąsus kovotojas’’!),

kas irgi gana gerai parodo, 
kaip “auklėjančiai” veikia į silp
no budo žmones botago politika.

KNYGA APIE GUDONUS- 
GOTUS

.Iš spaudos tik-ką išėjo Dr. Al. 
M. Račkaus knyga “Gadonai 
(gotai) lietuvių tautos giminai
čiai”.šitoje knygoje autorius 
bando įrodyti, kad pagarsėjusie
ji istorijoje “gotai” buvo ne 
germanų (vokiečių) kilmės, bet 
artima lietuvių tautai žmonių 
grupė. Savo įrodymus jisai re
mia gotų (arba “gudonų”) ir 
lietuvių istorijos tyrinėjimais, 
ištraukomis iš įvairių istorikų ir 
etnologų raštų, užrašais ant se
novės monetų ir t, t.

Knyga parašyta anglų ir lie
tuvių kalbomis ir yra įdomi. 
Prakalboje autorius sako:

“Šioje knygoje skaitytojai 
ras nemenką žinių rinkinį 
apie Gudonų ir Lietuvių pra
eitį. Taipgi rąs mano origina
lių argumentų, kuriais įro
dau, kad išnykusioji Gudonų 
gentė ir ikišiol dar tebegy
vuojanti Lietuvių tauta yra 
to paties kraujo ir tos pačios 
kilmės.”

kalinga neįmanomai didelio at
sargumo ir precizijos.

žemės svėrimo eksperimentai 
buvo pradėta daryti prieš ko
kius 30 metų. Pasitaikė taip, 
kad vienu ir tuo pačiu laiku 
eksperimentus darė du moksli
ninkai. Vienas jų buvo anglų 
mokslininkas, prof. Boys, kuris 
eksperimentavo Londono ir Ox- 
fordo universitetuose." Jis dirbo 
keletą metų ir gavo gana gerus 
rezultatus.

Tuo pačiu laiku kitas moksli
ninkas, apie kurį prof. Boys 
nieko nebuvo girdėjęs, taip pat 
pasiryžo surasti žemės svori. 
Tai buvo Dr. Kari Braun, ku
ris visą savo gyvenimą mokyto
javo Čekoslovakijos jėzuitų mo
kyklose. Del senatvės jis tu
rėjo atsisakyti nuo mokytoja
vimo ir apsigyventi vienuolyne. 
Bet ir vienuolyne Dr. Braun ne- 

Jis pats savo 
reikiamus 

vienuolyno

Apžvalga
DABARTINIAI “TAUTOS 

AUKLĖTOJAI”

PO DARBIEČIŲ PERGALĖS ANGLIJOJE

Milžiniškas Darbo Partijos laimėjimas Anglijos 
rinkimuose padarė negalimu tolesnį reakcininkų viešpa
tavimų toje šalyje, bet valdžios klausimų dar neišrišo.

Paskiausiomis žiniomis darbiečiai pravedė į parla
mentų 290 atstovų, kuomet konservatorių praėjo tik 254, 
liberalų 54, nepriklausomų 6, komunistų 0. Kadangi ab
soliučių daugumų Anglijos parlamente sudaro 308 at
stovai, tai Darbo Partijai trūksta iki daugumos 18. Dar 
nežinomi yra rezultatai iš 11 distriktų, daugiausia iš 
universitetų. Šitie vienuolika mandatų tečiaus bendros 
padėties parlamente nepakeis. Darbo Partija pasiliks 
didžiausia partija, bet absoliučios daugumos neturės. 
Kokios bus to pasėkos?

Šioje valandoje galima numatyt tiktai tiek, kad 
kons/rvatoriai bus priversti atiduoti valdžių darbie- 
čiams. Jeigu Baldwino kabinetas nerezignuos geruoju, 
tai, kaip tik susirinks naujasis parlamentas, jam bus iš
reikštas nepasitikėjimas, ir jisai turės trauktis. Nes yra 
visai netikėtinas daiktas, kad už konservatorių valdžių 
balsuotų liberalai, kurie per keletu metų vedė prieš jų 
aštriausių agitacijų. Remdamas konservatorius, Lloyd 
George’as dabar visai pribaigtu savo partijų. Libera
lams teks arba susilaikyti nuo balsavimo, arba balsuoti 
kartu su Darbo Partija prieš valdžių. Tuomet socialistų 
vadas MacDonaldas bus pakviestas sudaryti naujų mi
ni sterili kabinetų.

Bet kaip galės Darbo Partija valdyti kraštų, netu
rėdama daugumos parlamente? Aišku, kad darbiečių

KAS IŠAUKLĖJO LIETUVIŲ 
TAUTĄ?

Del “Naujienų” pastabos, kad 
“botagas auklėja vergus” ir 
kad dabartine priespauda Lietu
voje trukdo politinį žmofiių 
brendimą, Brooklyno “Vienybė” 
sako:

“...šis skaudokas Lietuvai 
gadynės laikotarpis, paska
tins lietuvius, labiau savo po
litines teises vertinti ir jo
mis išmintingiau naudotis. 
Caro botagas, kuris mums 
spaudą uždraudė, ne lietuvius 
vergus išauklėjo, bet drąsius 
kovotojus.”

Pasirodo, kad caro botagas 
buvo lietuvių “tautos auklėto
jas”!

Kaip gaila, kad tautininkų 
laikraštis tik dabar padarė šitą 
atradimą. Jei butų’jisai truputi 
pasiskubinęs, tai visuomenė bu
tų žinojusi, kam atiduoti pagar
bą, švenčiant spaudos atgavimo 
25 metų sukaktuves gegužes 
mėnesyje. Tuomet svetainės, 
kur tos iškilmės įvyko, butų 
buvusios papuoštos paveikslais 
Rusijos caro (arba žandaro), 
laikančio nagaiką rankoje.

Ir kaip nesusipratusi da yra 
ta lietuvių tauta! Rašydami apie 
lietuvių spaudos uždraudimo 
laikus, apie Muravjovą Koriką, 
apie gen.-gub Kaufmaną, apie 
žandarą Vonsiackį ir kitus lie
tuvių spaudos persekiotojus ir 
slopintojus, visi lietuvių laikraš
čiai smerkė juos, kaipo didžiau
sius lietuvių tautos engėjus ir 
priešus. O tuo tarpu, kaip da
bar “Vienybė” mus pamokino, 
Muravjovai, Kaufmanai, Von- 
siackiai ir kiti buvo tikri lietu
vių tautos geradėjai.

Kad tai mes turėtume dau
giau tokių “mokytojų” ir “drąsių 
kovotojų”, kaip Brooklyno fa
šistų organas!

dėl to, kad’caro bota- 
nesuspėjo “išauklėti” 

tautą iki to laipsnio, 
‘Vieny- 
žmones

Matyt, 
gas dar 
lietuvių 
kuri jau
bes” redaktorius, tai 
Lietuvoje da ir šiandie yni bo
tagu “auklėjami”. Aišku, kad, 
jaunojo Sirvydo supratimu, da- 
bartiniems “auklėtojams”, t. y. 
tautininkų diktatoriškai val
džiai, lietuvių tauta privalo būt 
ne mažiau dėkinga, kaip anos 
“gadynes laikotarpio” Muravjo
vams, Kaufmanams ir Vonsiac- 
kiams, nes jisai juk, kaip aukš- 
čiaus matėme, sako, kad šis 
“skaudokas” tautininkų viešpa
tavimo laikas “paskatins lietu
vius savo politines teises vertin
ti ir jomis išmintingiau naudo
tis.”

Tik negerai daro “Vienybės” 
redaktorius, kad jisai teikia ne
užpelnytų kreditų vai. liaudi
ninkų vadui, p. Sleževičiui. Jisai 
tvirtina, kad Sleževičius taip 
pat esąs botago garbintojas; o 
tuo tarpu liaudininkų vadas pa
sakė apie dabartinį “gadynės 
laikotarpį” taip:

“ ‘Tautininkų’ vyriausybė 
kiekvieną laisvesni žinksnį 
suspaudė, suvaržė, todėl ir 
atrodo, kad visi ‘tautininkų’ 
valdymo budu patenkinti. Bet 
toli gražu to nėra. Ir per šių 
metų suvažiavimus musų nuo
mone pasitvirtina, kad visuo
menėje ‘tautininkai’ jokio pri
tarimo neturi. Bet nėra pas 
mus organizuoto darbininkų 
ir valstiečių luomo, musų liau
dis dar neįvertina (po ketu
rių dešimčių metų '“auklė
jimo” caro botagu! “N-ny” 
Red.), ką tai reiškia gin
ti savo teises. Todėl pas 
mus ir atsitiko tai, 
kas negali' atsitikti, pavyz
džiui, Vokietijoje ir kituose 
kulturingesniuose Europos 
kraštuose. Tačiau gyvenimo 
ratas vietoje nestovi, progre
so žiburys žengia pirmyn. Ir 
Lietuvos liaudis pradeda Nu
prasti, kas su ja, ir kas prieš

klaida. Tačiau

Žemės svoris
Mokslininkų smalsumas.—Kiek 

tonų sveria žemė? — Kodėl 
reikalinga žinoti žemės svo
ris?— žemė yra apie penkis 
kartus sunkesnė nei tolygaus 
didumo vandens kamuolys.— 
žemės centro sudėtis. —Ku
riuo budu yra žemės sveria
ma?—Prof. Boys ir Dr. Kari 
Brauno eksperimentai.

Dažnai mums tenka matyti, 
kaip yra kasami namams skie
pai. Mašina susyk iškelia apie 
toną žemės. Galimas daiktas, 
kad pas kai kuriuos kada-ne- 
kada yra gimusi ir mintis: kieR 
tonų sveria musų žemė? Mo
kslininkai, kurie paprastai yra 
labai smalsus žmonės, nemažai 
suko sau galvas, kad surasti 
tinkamą atsakymą. Ir jie su
rado! Jie sugalvojo tam tik
rus eksperimentus, kurie duo
da galimybės spręsti apie že
mės svorį.

Gaunamas skaičius yra ne
įmanomai didelis. Būtent. 6,- 
000,000,000.000,000,000,0001 (še
ši sikstilionai) tonų. Tai, žino
ma, yra tik apytikris apskai
čiavimas. Mokslininkai yra su
radę tikslesnį skaičių, bet šia
me atvėjyj mums nėra reika
lo gilintis į visas smulkmenas.

Bet kuriems galams yra rei
kalinga ' žinoti žemės svoris? 
Kokia gali būti iš to nauda?

I tą klausimą 
du atsakymu.

Pirmoj vietoj 
yra labai svarbu 
masę. Kitaip jie
skaičiuoti mėnulio, saulės ir ki
tų planetų masę. Musų žemė 
todėl yra savo rųšies mastas, 
su kuriuo yra palyginami kiti 
dangiški kūnai.

Antra, tikslesnis žemės mas- 
sės pažinimas duoda mums ga
limybės daugiau patirti apie 
žemės vidurius. Apie tai daug 
prirašyta visokių knygų ir su
galvota visokių teorijų. Tačiau

galima duoti

astronomams 
žinoti žemės 
negalėtų ap-

galėjo nurimti, 
rankomis pasidarė 
instrumentus ,ir 
skiepe pradėjo daryti eksperi
mentus. Eksperimentų rezulta
tai buvo beveik tokie pat, kaip 
ir profesoriaus Boys.

Prof. Boys specialiai nuvyko 
i Čekoslovakiją, kad pasimaty
ti su Dr. Braunu. Dr. Braun, 
80 metų suviršum senolis, tuo 
laiku rengėsi pakartoti •ekspe
rimentus, nes jam rodėsi, jog 
įvyko maža
baigti pradėtą darbą, jam nebe
teko: greit po prof. Boys atsi
lankymo jis mirė.

Vėliau žemės svėrimo proble
ma susidomėjo Amerikos moks
lininkai, ypač Dr. Burgess. 
Standartų Biuras Washingtone 
turi tam tikslui gal geriausius 
pasaulyj prietaisus. Trumpoj * 
ateityj tas biuras rengiasi pa
skelbti vėliausius davinius. Tai 
bus, taip sakant, paskutinis mo
kslo žodis apie žemės svori.

—K. A.

dūmo vandens kamuolys. Išva
da aiški: žemės centras yra su
darytas iš daug sunkesnes me
džiagos nei jos viršutinis sluo
ksnis.

Kokia medžiaga tai galėtų bū
ti?

Į tą klausimą irgi galima su
rasti tinkamą atsakymą, žemės 
drebėjimo bangos, magnetizmas 
ir kai kurie kiti reiškiniai ver
čia manyti, kad žemes centras 
yra sudarytas iš geležies!

Kartas nuo karto nukrinta 
ant žemes taip vadinami meteo
rai, kurie dažnai susideda iš 
metališkos geležies. Tie keisti 
svečiai klajoja po erdvę, kol 
juos nepritraukia žeme ar koks 
kitas dangiškas kūnas. Spėja
ma, kad ir žeme susideda iš to
kios pat medžiagos, kaip ir 
meteoritai. Kadangi geležis 
yra gana sunki, tai ji nugrimz
do į centrą, o paviršiuj pasiliko 
akmenines uolos. Tad meteori
tus galima skaityti žemės ske
veldromis

Bet kuriuo budu galima žemę 
pasverti? Juk ją ant svarstyk
lių negalima padėti?

Tai teisybė. Bet svarstykles 
dar nėra vienatinis būdas. Yra 
netiesioginių priemonių, kurių 
pagelba galima ne tik žemę, ale 
ir kitus dangiškus kunus pa
sverti. Pirmoj vietoj reikalin
ga yra padaryti miniaturinę 
sistemą, kuri reprezentuotų že
mę. Prie to žemės modelio 
priartinama kitas kūnas, ir eks
perimentais surandama tų dvie
jų kūnų tarpusavio traukimo jė
ga. Ta jėga priklauso nuo ke
lių faktorių. Juo kūnai yra di
desni, luo didesnė yra traukimo 
jėga. Atstumas taip pat lošia 
svarbią rolę. Juo kūnai ran
dasi arčiau vienas prie antro, 
tuo traukimo jėga yra didesne, 
—ir atbulai. Miniaturinėj sis
temoj yra žinomos dviejų kūnų 
masės, jų atstumas 
kimo jėga. (jr dreba? Kaip akli, raiši ir

Norėdami patirti žemes švo- poti tapo stebuklingai išgy

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

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų.

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per me
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dai* gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl sc 
novėje būdavo labai daug st 
buklų, o šiandie yra mažiaj 
Kaip įvyko tvanas? Delko k.1 
tais akmenimis lyja? Kaip \ 
nias žmogų apsėdžia ir kun(' 
ekzortomis tampa išvaryti 
Kodėl vanduo kartais krrj 
pavirsta? Kodėl ugnys krint

ir trau-| dangaus? Kodėl kalnai dej

tiesioginiai patikrinti tas teori-iri, mes paimame, sakysime, ge- 0 kiti net iš numirusių prik 
a z........ '"i- iežinj kamuolį. Kamuolio svo- visus šiuos klausimus ir, 

ris reprezentuoja traukimo jė- daugelį kitų šioje knygoje] 
g-ą. Atstumas nuo kamuolio 
iki žemės centro mums taip pat 
žinomas. Belieka surasti tik 
žemes masę. Tačiau turint mi- 
niaturinės sistemo davinius, ne
sunku tėra surasti ir tą kieky
bę. >

Sunkiausi eksperimento dalis 
yra suradimas traukimo jėgos 
miniaturinėj sistemoj. Kuomet 
žemę reprezentuoja 140 svarų 
geležies kamuolys, o kitą kūną 
pusantros uncijos aukso gaba
liukas, tai jų tarpusavė trauki
mo jėga lyginasi vienai tūks
tantinei miligramo daliai. Kad 
patirti tą mažytę kiekybę, fei-

jas nėra galima. Vargu juk! 
žmonės galės kada nors įsi
gauti į žemės centrų, kad pa
tirti kas ten randasi. Turėdami 
žemės masę, mes galime ap
skaičiuoti jos stangumą, t. y. 
kiek kartų žemė yra sunkesnė 
nei tolygio didumo vandens ka
muolys. Tas apskaičiavimas 
veda mus prie labai įdomių iš
vadų.

Įvairi uolų medžiaga, kuri su
daro viršutinį žemės sluoksnį 
ir kuri gali būti ištirta, viduti
niškai imant, yra du ar tris 
kartus sunkesnė nei vanduo. 
Tuo tarpu visos žemės svoris 
rodo, jog ji yra apie penkis

sau atsakymą. Tai yra 
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St 
Chicago, 111.

AMERIKOS PILIE

plėtoti, h.as su ja, 11 Kas pires

ją. Pradeda šviestis, pradeda' kartus sunkesnė nei tolygio di-

Klausimai ir atsakynj 
riuds turi žinoti kiekviei 
rintis tapti Amerikos pili

Kaina 25 centai. '
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St 
Chicago, 111.
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First Aid in Childnood 

Emergencies

bottle to the affected ear and 
vvait for your physician. lt is 
besj not to irrigate the ear 
unless your physician advises 
so.

Nosebleed

DR. I. E. MAKAR

pre-Every mother should be 
pared for sudden and common 
emergencies in infants until the 
family physician arrives. In 
the first place the mother 
should have a vvell eųuipped 
cabinet containing materials, 
appliances and medicines for 
external as vvell as for internal 
uses. These medicines should 
be simple and the ūse of each 
mušt be understood thorough
ly.

Each sudden emergency case 
shall be considered separalely 
and easily understood.

Nosebleed, if continually oc- 
eurring, generally means an 
uleeration in the nose and 
should receive special treat
ment. A t the time o f bleeding 
keep the child in an upright 
position, mąking prcssure with 
the thumb and fęrrefinger just 
belovv the bridge of the nose. Or 
apply a small piece of ice which 
is wrapped up in a towel and 
hold on the affected side. Do 
not allovv child to blovv the nose 
for fear of rene\ving the hemor
rage.

Foreign Bodies swallowed

imporiant. First af all wash 
your hands thoroughly. Then 
apply Mcrcurochrome of fresh 
solution of lodinę to the wound. 
It it is a simple wond wash out 
with a warm solution of Borrc 
Acid and apply sterile dressings 
if it is a gaping cut, keep it 
covered with sterile gauze (no 
cotton) until physician arrives. 
Peroxide to a fresh wound so 
commonly used.by many people 
is not a good plan, since germs 
Irom surrounding parts may be 
washed into the wound.

Many bruises and bumps do 
not reųuire treatment, if they 
seem severe, apply a cold or 
hot compress or a little cracked 
ice wrapped in cloth may be 
applied. Witeh hazel or dilute 
alcohol may also be applied if 
it is a severe bruise, and if the 
skin is not broken.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Phone Virgin i a 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo . 

0 KONTRAKTORIUS^
4556 • So. l?ockwell St„ .Chicago, III.

fe Akušeres
Vidikas-Lulevičienė

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO, ILL. .
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.----- o—— •

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Convulsions
are i 
and

JOE SMILGIS

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

Tel, Kenvrood 51D7
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
-------O—5—

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J, W. Beaudette
VIR1UJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.

Majority of convulsions 
symptoms of indigestion 
constipation, and with acutel 
infections or contagious diseases 
are ushered in with convul-! 
sions.

At the first sign of convul- 
sion call in your family physi
cian. VVhile awaiting his ar- 
rival, place the child in a warml 
mustard bath, four teaspoon-j 
fuls of mustard to five gallons 
of hot vvater. Apply cold 
compresses to the head, whichi 
should ręst in the hollovv of the 
mother’s Ietį arm, while withį 
the right hand, the body is rub- 
bed vigorously. The baby 
should be left in the bath only 
about five minutes, then wrap- 
ped in blankets without drying.

Then give an enema of soap 
suds. Ūse castile soap with one( 
pint of warm vvater.

Some foreign bodies svval- 
lowed cause very little trouble. 
The imporiant thing to remem- 
ber is not to give a Cathartic. 
In case of an older child, give 
bread, potato or any coarse 
food, vvhile a child as old as six 
months may have oatmeal or 
corn meal mush. Look for the 
object in the stool to see if it

New York
Atvyko š Lietuvos

Earaches

Since infants cannot tell you 
it has an earache, the only in- 
dication of trouble is Sharp 
crying with fever and rest- 
lessness. Older children usually 
put their hand to the affected 
ear or toss the head from side 
to side. Place a hot water

PRANEŠIMAI
šiuomi pranešame Westvillė’s, 

Georgetovvn’o ir apylinkės lietu
viams, kad nuo pradžios birželio 
mėnesio pradėsime mokyti vaikus 
lietuviu kalbos—skaitymo ir rašy
mo. Užsiregistruoti galima bile die
ną šv. Kryžiaus parapijos klebo
nijoj pas kun. F. A. Mikalauską, 
219 W. Main St., VVestville, III.

S. L. A. <226 kuopa laikys prieš- 
metinį susirinkimą, birželio 4 dieną. 
7:30 v.
kampo Milwaukee ir
Malonėkit visi nariai, 
silike su mokestimis, 
užsimokėti duokles.

J. Harinanas,

Schoenoffen salėje, prie 
Ashland Avė. 
kurie esat už- 
atsilankyti ir

sekretorius.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų

L reikšmės

Į Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
leiskia jo vakarikštis sapnas. 
Brisisapnavai besiartinančią ne- 
■imę — pasisaugok, tas tik ge-

I atneš; prisisapnavai ką nors 
wa —.rūpinkis, kad tai įvyk- 
■ Vienu žodžiu: Sapnininkas 
Kės jums gyventi.
■Cnygos kaina 75c
■Apdaryta .... $1.25

užpil

MĮSLIŲ KNYGA 

guldymai ir palyginimai 
| tūkstančių mįslių 
Ii nori būt mėgiamas drau- 
[e — svečiuose, mokėk daug 
■ngų mįslių ir anekdotų, o j 
[e tuojaus atkreips visi sa-| 
Lmesj ir pamėgs. Mįslių 
■i neturi sau lygios — tai 
k, kurioje rasi prilyginimą 
lenam daiktui: gyvam, ne-t 
ln ir pusgyviui.
■ na $1.
lidvi knygos kartu už $1.50 •

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

T'hese are 
that they 
around the 

carried

has been passed. 
1 given in the hope 
may form a mass 
object. It is then 
forvvard through the stomach 
and intestines vvithout causing 
any injury to the linings.

If an object lodges in the 
throat hold the child upside 
dovvn vvhile an assistant slaps 

! him on • the back. If not 
coughed up and breathing štili 
difficult, it may possibly be 
dislodged by passing the index 
finger far back into the throat.

šie lietuviai atvyko Nevv Yor- 
kan Ballic America Linijos lai
vu “Estonia” gegužės 27 d.: 
Stefanija Bupsaitė Chicago, 
Aleksandra Pozerskaitė — Det- 
roit, Konstancija Malimas — 
Chicago, ir Ona Adamonytė —

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Hiccough BAYE

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jusu automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

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

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maišalą, electric 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III. 
------- (J-----L_

Ofiso ir Rez. Tel. Bculevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
--------- o---------

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:8* ir nuo 7 iki 10

Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet
Telefoną* Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

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

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

4728

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

In infants this may be caused 
by some form of stomach irrita- 
tion, such as svvallovving air 
vvhile tąking food or taking too 
much food thus overfilling thej 
small stomach. It may also be j 
due to sudden exposure to cold. ; 
Relief may be brought about 
by a drink of vvater, gentie 
massage of the abdomen or 
sometimes by placing the baby 
face dovvnvvard aeross the lap, 
or
mothers chest and gently 
ping the back.

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus __ -- « •
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

'Pastaba: Mano dabar randasi

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą,, kuris 

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

Phone Boulevard 7589
--------0-------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VaJ.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewoo<i Avė 

Telefoną* Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomi* Street 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefoną* Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6852

Does not affect 
the Heart

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.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti Slst Street

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

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

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti
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K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

*323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlioję run 9 iki 12 ryto

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė* 

valgiu*
A. A. NORKUS, *»v.j

750 VVest ?
31st St. I

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Office Boulevard 7042

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metiųs nuo

šalčio,
Neuritis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL. A. A. OLIS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarą 
Nedėlioj „nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.
-----o-----

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

Galvos skausmo, 
I .umbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

holding the child elose to 
tap- Dantų skausmo, 

Neuralgijos.
Kiekvienas neišardytas ,'Bayer>' pa 

and kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 

i plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
i- r „44 ; tiekininkai taipjau parduoda bonku pievention oi infection ai e most įet. jg 24 ir 100 plyskelių.

Controlling hemorrage
Wounds

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

11

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Musę patarnavimai 
laidotuvėse ir kokli" 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime Išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojaa 

Automobilių patarna
vimas teikiam* vi
sokiem* reikalam*. 
Modernišką koplyčia 

voltui.
3113 S. Halsted SU 

"-Chicago, III.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR
Phone Lafayette 5820

J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė, 

CHICAGO, ILL

Laivu Lituania

Birželio 18,1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuojaus kreipkitės į 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. * 1 ‘
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.

•vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, Chicago, III

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos 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. 
Pu 11 man 5950

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. R Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvi* Graboriua Ir 

Balaajnuotojaa
1314 W. 23rd Pi.

Chicago, I1L
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosev.lt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
patar- 
ir pi

gu kiti to- 
priklausau 

grabų išdir-

nauju 
giau,

prie 
bystCs

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, O. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambary! 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Se-redoj ir I’žtnyčioj nuo 9 iki fl

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

. . Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

• 3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 8294 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

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

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue,

. 18lh Street ..Kampa’. North Ave- ir
Room 

Robey
Tel Canal 6174 ^a^,; 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
SKYRIUS: Tel. Brunswick 4983

3238 S. Halsted St»j Namų telefonas Brunswick 0597 
Tel. Victory 4088 Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland A venų* 

Telefonas Boulevard 7820
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
si uh metodus X-R*y ir kitokius 
elektros priętaiąus.

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauk*, tai šauk 

South Šhore 2238 ar Randolph 68S0

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Kezidencija 6158 S. Talman At, 
TeL Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

DR. MaCrICĖ KAHN Lconas S- Mikeloni9
4631 Sopth Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien*. 2 iki 8 po piet.
7 iki 8 vai. Nčdėl. nuo 10 iki 12 Į 

Rez. Telephone Plaza 8201

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

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Street

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

Roosev.lt
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Tarp Chicagos

Ar norite pamatyti 
savo senus pažį

stamus?

kuriais jis norėtų 
pasikalbėti, bet ne- 
juos sutikti.
sueiti savo senus 
galima geriausia

Beveik kiekvienas žmogus tu
ri savo draugų, pažįstamų bei 
giminių su 
pasimatyti, 
turi progos

Netikėtai 
pažįstamus
ten, kur daugiausia žmonių su
važiuoja. Kaip jau žinoma, 
daugiausia žmonių suvažiuoja, 
ir geriausia proga ne tik senus 
draugus sueiti, bet ir naujų pa
žinčių užmegsti. tai busimam 
“Naujienų” piknike.

“Naujienų” piknikas įvyks 
ateinantį nedčldienį, June-Bir- 
želio 9 d. Černausko darže, prie 
Archer Avė ir 79 gatvės.

—Pasimatysime.

Iš Tautišku ka
piniu

Apgailėtinas išrodė mučelnin- 
kas. Su milžiniškais akiniais, 
apsvašarojęs, galvą nulenkęs, 
kalba kuone verkdamas. Kad 
prisistačius didesniu mučelnin- 
ku jis guodžiasi, ikad kažin kas 
išsiuntinėjęs laikraštį, kuriame 
rašoma, kad jis buvęs kitame 
mieste, po *kita pavarde, ben
drovės vedėjas ir kad apleidęs 
lą miestą ir bendrovės šėrinin- 
kus vidurnakty. Kad įgijus 
užuojautos jis pasisakė, kad 
jis ten užmokėjęs už visas jo 
pirktas kilbasas. Teėiaus rei
kia atsiminti, kad ieškojo jo ne 
dėl neužmok ėjimo kompani
joms ,1x4 dėl pasiaiškinimo pa
tiems šėrininkanls. Ir jei mu- 
čelninkas prisiminė apie laiš
ką, lai jam ir buvo proga pa
siaiškinti, ar jis yra tikrai las 
ieškomasis asmuo ir jei tas 
pats, lai ar jis turi dar neuž
baigtų reikalų su šėrininkais. 
Jis tečiaus to nepadarė. Kodėl? 
Mučelninkas tad dar mus neįti
kino ,jog jis tikrai yra vertas 
musų ašarų.

Po to išeina šmeižtas buče- 
ris. Pasisako, kad nežinąs kas 
išsiuntinėjo laikraštį, tečiaus 
pamini vieno ofiso vardą ir spė
lioja, kad iš to ofiso laikraštis 
eas išsiuntinėtas, 
žino

Matyt jis ne- 
nežinantiems Teikia

už žmogų ir irgi
Kasmet su-

bolševikai išsiuntinėjo, tai ži
nau, kad bučeris toli gražu ne
įspėjo kas jp išsiuntinėjo.

Kad dar geriau šipildyti savo 
rolę< bučeris pasileido šmeižti 
visus kilus, įtarinėti kitus de- 
teklivais. Bet kodėl jis laip bi
josi -detektivų?

Tavorščius šmeižtas karčiam- 
nink'as išrodė rustus. Paminėjo 
vardą vieno darbininko ir pa
siguodė ,kad tas žmogus pra
šęs ji paskolinti keletą dolerių. 
(>t tai tau ir darbininkų prie- 
lelis! Jis darbininkų c< 
gyvina, darbininkų centų

nestumia j šalį, bet kuo- 
darbininkas prašo jį pagel- 
nors kelioms dienoms, tai 

netilk pagelbos nesuteikia, 
dar tą vargšą darbininką

viešai išjuokia. Nėra ko ir sa
kyti, puikus darbininkų drau
gai jus, komunistai, esate!

Kalba “kamunistas” Petronis. 
Jis bando rodytis džentelmanu 
ir net pradėjo girti vieną kliu- 
bą. Bet bučeris jį sustabdė, 
girdi, čia ne vieta svetimus kliu- 
bus girti. Reiškia, “kamunis
tas’’ gavo barti, kam jis savo 
šmeižto rolės nebuvo išmokęs.

Kiti pasirodė geresni. Vie
nas niekino vieną advokatą, 
kam las advokatas tavorščiaus

nie-

taip

Mažai vra lokiu žmonių, ku
rie gegužės 30 d. neaplankytų 
kapines. Aš irgi kai kada pa
skaitau save 
kapines aplankau.
laukęs kapinių laukimo dienos 
tad ir traukiu Į Tautiškas kapi
nes. Šiemet irgi teko misi bala
doti į tą vietelę, kur ilsisi tūk
stančiai mus draugų lietuvių.

|ėjus į kapynyną net gražu 
pažiūrėti — visur kapai papuoš
ti gražiausiomis gėlėmis ir vi
sokių paminklų pristatyta- Bet 
kai nueini j kitą galą kapinyno, 
jau ten lig ir liūdna pasidaro, 
nes pamatai daugelį ikapų jau 
apleistų, žole užžėlusių
kad veik nė žymės nebėra, kad 
čia buvo kapas — vien lik žolė 
žaliuoju, ant lygios pievutės.

Išvaikščiojau visą kapinyną. 
Visur malėsi būriai žmonių, 
vieni vandeniu laistė gėles, kiti 
sodino medukus ir šiaip puošė 
kapus. Prasidėjus programui 
visi žmonės ėmė spiestis j vie
ną didelį būrį. Pasibaigus gi 
programui vieni pasiliko kapi
nyne, o kiti traukė skersai ke
lią į mišką, nes kapinyne yra 
liūdna, o miške gi — linksma. 
Panašiai kaip laidotuvėse ir 
vestuvėse.

Miške ceremonijos jau visai
RitokioH. TV1 čttytčii c-iti žmonių
taip susikrimtusių, kad jokiu 

budu nepajėgia iš miško išeiti: 
kaip tik eina, tai vis atsimuša 
į medį. Mačiau miške ir daug 
nualpusių žmonių, vieni guli 
aukšteninki, kiti kniūpsti, kili 
ai>k^ono, tik nežinau nuo ko, 
ivr nuo verkimo, ar nuo šilu* 
mos, ar nuo “perdaug maenios.” 
Aš mat ne daktaras, o antra, 
tai ir ne mano biznis. ..

Dar ne senas kapinynas, 
bet kur žiuri, vis kapai. 
Vienas kitas ąžuolas kaimi 
tarsi mirusio draugai. 
O kapai vienų papuošti 
i rapaugę gėlėmis, 
kiti suvis apleisti 
ir apaugę gėlėmis, 
Kodėl niekas jų netaiso, 
Kur pranyko jų draugai? 
Svetimi nieko nepaiso — 
labai liūdni jų kapai. 
Juk ir tenai žmonės guli. 
Jų medeliai kaiminai 
jokių draugų nebeturi, 
juos apleido amžinai.

Pustapėdis.

nas—

met

Jis

verte. Kitas niekine vieną ro- 
selandietj, kad buk las kokiam 
ten žmogui neužmclkėjęs ren- 
dos už garažių.

Ir taip pletkos, šmieižtai . ir 
paskalai — be rubežiaus, be 
tikslo ir be pamato. Ir las vis
kas — iš lupų “apsišvietusių!” 
Bet nėra ko perdaug ir stebėtis: 
dar visai nesenai vienas profe
sorius įrodė artimą tokių žmo
nių giminingumą beždžionėms.

—Roselandietis.

Roseland
Ana penktadienį, Slrumilo 

svetainėje, raudonbizniai ir jų 
pastumdėlaii sulošė veikalų 
“Mučelninkas ir šmeižtai.” <Mu- 
celninko rolę lošė kilbasninkas, 
o šmeižtų roles lošė 
karčiamninkas ir kiti, 
masteliu buvo Šančius,
sėjai buvo gerai patyrę tokiuo
se dalykuose ir stengėsi kaip 
galint geriausia šmeižti, bet vis
gi paliko ir spragų, dėl kurių 
priseina šis tas tarti.

bučeris,
Toast-

Nors lo-

Naujienos, chicago, m

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pakvaišėlis žmogžudys 
pats nusižudė

. ?• t|Į-< T——T------------------------

baigos, nelaimėse su automobi
liais užmiršta 313 žmnių. Tai 
daug- mažiau, negu žuvo perei
tais metais. Pereitais metais 
per tų patį laika automobiliai 
užmušė 392 žmones. Gegužės 
mėnesy šiemet žuvo 78 žmonės, 
o pernai — 99.

Pirmadienis, birželio 3, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolon ,
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

___ ■ 4*jb ■■ ■ —

Į CLASSIFIED APS

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

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

Tel. Armitage 1199
-------O-------

REIKALINGAS patyręs ‘‘Shoe- 
makeris” — nuolatinis darbas ir ge
ras atlyginimas. 2530 W. 47 St.

REIKALINGAS darbininkas mo
kas melžti karves ir kitus ūkės dar
bus dirbti. J. Paulauskas, 8211 So. 
Lime St.

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

----- O-----

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd. ------- O------- -

ir 
ro 
ti

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

q ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE 
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 

-------O-------
3201 6030

MES DAROME 1, 2 ir 3 niorgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

•-------- O---------

Co.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
- O — —

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dišių plo
vėja, patyrusi. Kreipkitės

4169 So. Halsted Street

REIKALINGA veiterka. Nereikia 
dirbti nedegiomis. 553 West 16 St.

KAM EIKVOTI
| Taupus žmonfis turi savo namus. Pint- 
j gat. ifilersti randai, niekada negrįžta. Per

kant namus, reiškia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaAtuoja pigiau, negu renda. Dai- 
lys namai Biue Islande, geriausio inaterio- 
lo ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
stu vandeniu šildomi, tailo maudynės, show- 
er. ąžuolo grindys, vifikos, plasteriuotos 
beismento lubos, artistiniai stiklai, 
nys, beržo 
lės gonkas; 
moliuotos: 
name. N41) 
1 blokas Į 
343 JIIH11 1 
—$1(1.75(1. 
5(304.

grindy*, vifikos.
lubos, artistiniai stiklai, židi- 
trimingai; 5 kambariai ir sau- 
60x200 lota*: gaso dūdos ena- 
plaujaina maAina kiekvienam 
Gregory. tarp 122 ir 123 St..

rytus nuo Western Avė., ir 
’lace, Dine Island. Kaina $(»,6OO

B. M. EDWARDS, tel. Oakland

$25 sa-
— $17
$15 ir

REIKALINGA: virėja — 
vaitei; merginos dirbtuvėms 
savaitei; dišių plovėjos — 
$18 savaitei, moters valytojos — 
$17 savaitei. Accurate Employment, 
6311 So. Halsted St., 2 fl.

Help Wantcd—Male-Female
Darbininkų _______

REIKALINGA patyrusi mergina 
arba vyras už veiterj j restauraciją 
— darbas vakarais. 3241 S. Halsted 
Sereet.

For Rent

O

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

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

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galovv, furnaso šiluma, modeminis 
plumbinjras, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokė.jimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai

A atnvKTriTTMT A V4 O 1 nupirks Ši namą. Paims lotą kaip1 ASIRLNDLOJA storas, 3 kam- mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
bariai dėl pagyvenimo, elektra, vo- Cajdwellt 5117 Mihvaukee avė. 
nia, tinkama vieta barbernei, ken- 
dy, arba shoe shop, grUži vieta, pi- 
R-i renda. Tel. Lafayette 7256, šauk 
Stanley.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette §719

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Fordinand Preuss, kuris pa
kvaišęs nuo munšaino nušovė 
tris žmones, jų tarpe du detek- 
livus ir keturius žmones pašo
vė, vieną gal mirtinai, kiek iš
sipagiriojo ir supratęs baisumą 
savo darbo, pats nusižudė pa
lodamas po traukiniu.

Pasak žmonos, Preuss būda
vo blaivus iki neatėjo prohibi- 
cija. Su prohibicija jis pradė- 

gerti ir nuolatos'vis daugiau 
daugiau gėrė. Jis buvo ka- 
veteranas, mėgėjas medžio- 

ir geras žmogus, kai neger
davo. Penktadieny jis prisigė
ręs munšaino visai pakvaišo ir 
užpykęs paleido du šuviu į sa
vo pačią, bet nepataikė. Pati 
pabėgo, bet kaiminai pašaukė 
policiją. Atvykę policistai ėjo 
j jo namus, ibęt jis juos pasi
tiko šūviais. Du policistai kri
to negyvi. Trečias nušautasis 
buvo kaiminas, kuris tuo laiku 
ėjo pro šalį namų. Pakvaišėlis 
tada išbėgo kieman, iš ten 
eleh, kur dar du policistus ir 
du praeivius peršovė ir pabė
go. 50 burių policijos liko iš
siųsta jį gaudyti, nes jis buvo 
apsiginklavęs šautuvu ir galėjo 
daug žmonių išžudyti.

Nors policija per visą naktį 
visur jo ieškojo, bet nesurado, 
l'ik šeštadienio ryte, apie 9 vai., 
rado traukinio suvažinėtą žmo
gų prie Kilbourn ir Kedzie gat- GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
viu. Geležinkelio darbininkai REAL ESTATE
pasakoja, kad neužilgo prieš t<11 didžiausio apartmentinio namo,
jis sukinėjosi apie juos, paskui J. A. GURSKY BROS.

• • i ;n; 1 ■ i nra ' 4309 West 63rd Streetnuėjo 1 sali ir tiaukimui pra- Phone Republic 7869 
ėjus rado jo lavoną. Kaip ma- -------------------- -------- ------------
tyt, jis traukiniui apeinant ai- IQO/0 Numušta Visam 
sigulė ani žemės, galvą pade- darbui
jo ant begių_ ii leidosi trauki- Gegnės jr birželio mėnesiais 2 
niui suvažinėti- Iš rastos jo' flatai, bungalow, rezidencijos ir ga- 
Iziinninip žnvavimn kortos na- ražai Pastatomi ant jūsų loto. Ne- kisemuje zuyavimo Kortos pa reikia imokgti Mokgkite kaip rendft. 
žinta, kad lai ir buvo Preuss. Musų kainos yra žemos. Neieškokit

flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
--------------------- atliekame visokį remodeliavimo darbą

BLUE BELL CONSTRUCTION CO 
Sustreikavo statybos | 364r,KS“sei6A3V3enue 

geležies darbininkai
J. S. RAMANCIONIS

Pereitą šeštadieni sustreika-1 Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 
vo 3,;)00 statybos geležies darbi- HAR* AVAR^PAINTS & 
nmkai, sustabdydami statybą WALL PAPER
■prie $100,000,000 vertės namų. T „ p^liAt,eR,^I„P4t,orator.B. , . J. J. S. RAMANCIONIS, savininkas Darbininkai reikalauja pakelti 3147 go. Halsted St. 
algą $1 į dieną. Dabar jie gan-1 Tel. Victory 7261
no $12 jdieną. Kontraktariai 
gi siūlo $12.50. Nemanoma., 
kati streikas ilgai tęstųsi, nes 
jau šiandie prasidės derybos. 

---- r)------- r---------

313

re r 
nesiūs

žmonių užmušta

penkis pirmuosius mė- 
šiemet, ilki gegužės pa-

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

1739 
Tel.

M U. 1102

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

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

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

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

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

Tas Garsus
Belgų Ūkininkų
Ruginės Duonos

Receptas

Ji; sekimo*! i .. 
bar bu* Jūsų. 
švieži ų, 
kvapas. ____
mėgėjui entuziastiški

pikRlitptlM da- 
Miilonu* 

tikrų » p y n i ij 
HUgillČH (llIOIIOH

WENHE
^^^GrynoSelyklo 

Ekstraktu

CONTRACTORS

“<JUAI.ITY» phnnbingo ii- apSil- 
tlymo reikmenys, su užčedijimu — 
pilnos maudynes įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

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

J — ■

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

V. MISZEIKA 
Naujienos 
So. Halsted St. 
Roooevelt 8500

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

PRANEŠU visiems West Pullma- 
no ir Roselando lietuviams, kad tu
riu didelį troką dėl perkraustymo 
rakandų,, atvežimui anglių ir pialkų. 
Mandagus ir teisingas patarnavimas.

VINCAS KISIELIAUSKAS ' 
716 W. 120th St.
Tel. 'Pullmąn 7642

Financial
Finansai-Paakolos

Paskolos suteikiama; 
į ^iena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

----------r—-------------- - -
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100. $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampai Hermitage* Avė.

y' 'J

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

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

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

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalovv pa

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

Radios

MAJESTIC RADIO

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

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 

tz • or 4 i 14 i Shore — gražiausiame Kaip 25 metu sukaktuvių dova- h
ną, mes siūlom šią savaitę apribo- ’ T . TZ0 A CDI20
tą skaičių galingų MAJESTIC 71 , GIjUjIM OAIyS ACrvrjS 
Radios. Tik pamislykit apie ši s.te- pasįuįorn didžiausią proga Chi- 
betiną Radio dar negirdėta kaina . . \ . ,.
vos $85, pilną su tūbomis. Išmokė-. Gagoj. Tiesiog ant dviejų Gi
jimais, jei norima. Atlankykit , dėlių kelių ir bulvarų, elektra, 
Mid-West Piano Stores gasas ir kiti visi įrengimai — 

4UoioSbet’ 6136 So. Halsted Street 50 r^dų lotai, tiktai ?2,ooo, ge- 
* roms sąlygoms. Rašykite arba

išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- arba telefonuokit p-nui Art—Normai telefonuokite. Kasykite dėl mil- 
sų sąrašo farmų.

Furniture & Fixtures
z Rakandai-Itaisai

CASH 1’IHKĖ.IAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui 
mio setas $59; 5 šmotų ari.. 
ricė setas $15, taipgi geri forničiaij

ding, 4809 W. Lake St. Atdara va- 9431 dėl išbandymo, 
karais iki 10 v. v., nedaliomis iki 
6 vai. v. Automobiles

Personai
Almenu (pfilo.

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

JPartners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į au
tomobilių taisymo dirbtuvę. Didelis 
ir geras biznis. Turi įnešti dalį pi
nigu. 3407 S. Morgan St., tel. Blvd. 
9421.

REIKALAUJU partnerio prie 
kriaučių biznio j Kevvanee, 111. Ne
reikalinga patyrimas, nes visas dar
bas siunčiamas į Chicagų. Arba par
duosiu visą, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą. Gera proga, nes šiame 
mieste kriaučiaus lietuvio nėra. 
214 N. Main St., Kewanee, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Priimti anlikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iš

REIKALINGAS vidutinio .amžiaus 
apsukrus vyras dirbti ant formos. 
Pašaukit Van Buren 3565.

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimą. 1409 So. 49th Ct., Cicero, 
III.

REIKALINGAS barberis, patyręs 
savo amate. 5150 S. Halsted St.

UnBBSKUHHititKiHikįįi
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27 
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Hudeon Broncham—cuetom ouilt
Chandler coach ________________
late Hudson coach .. ........ . .................
Politine coach .............................
Hudson broutfham, geram stovy
Essex _____________________________
Dodtre Sedan _________ ________
Politine sodan .......................................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Triamrle 9330

$706 I 
$396 , 
$295 I 
$425 
$495 
$550 
$1 76 I 
$400 I

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOF 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Pvidge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

visais naujausiais moderniš- 
jrengimais. Kainos $3,500 iki 
. Mažai įmokėti ir lengvos/ 

sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
iuos patys. Savininkas 
/ T. M. RYAN,

7131 So. Washtenaw Avė., 
Tel. Republic 9236

Su 
kais 

; $9,000.

PARSIDUODA murinę 10 kam- 
bariu rezidencija. Pirksite visai pi
giai. Priežastį patirsit vietoj. 3311 
So. Lowe Avė., 1 užpakalis.

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

Tel. Virginia 0770

Business Chances
Pardavimu i Bj z n i a i

PARDAVIMUI groceriukas, mo
kyklų reikmenės ir visokios sniulk- 
menės, 1936 Canalport Avė. Parduo
siu pigiai; 4 kambariai gyventi.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow lietuvių apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26’^x120 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matyk šitą tuo jaus.
Savininkas j

Republic 8768 J
PARDAVIMUI grosernė, geras 

biznis, daug metų uždėtas, kitų 
krautuvių nėra arti; renda pigi.

717 W. 21st Place

PARDAVIMUI grosernė ir mokyk
los smulkmenų. Randasi geroj vie
toj. Parduosim pigiai. Savininkas — 
942 W., 34 St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen štoras, biznis geras, vieta 
išdirbta. Parduodam, ba važiuojam 
Lietuvon 3855 Wentworth Avė

PARUODU Barber—Beauty Shop. 
Beauty Shop vra išrenduota. Visi 
įtaisymai priklauso prie barbernės. 
Remia $35. Vertės $2.500 parduosiu 
už $1,250. Apleidžiu meistą. 369 
E. 75 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui 
UKES—FARMOS

Kurie norite pirkti ūkę, tai Čia 
jus laukia 120 akrų geros žemės ir 
budinkai. Miškas, puikus sodnas. 
Kaina $2,500. 80 akrų geros žemės. 
Geri budinkai, 4 karvės, 2 arkliai, 2 
kiaulės, taipjau mašinos. Laukas 
apsėtas. Kaina $4,000. P. D. Andre- 
kus, Pentvvater, Mich.

Exchange—Mainai

WEST SIDĖS NAMAI
Bargenai greitam pardavimui .

9 kambarių mūras; Adams g-| 
prie St. Louis; dailus namas; p 
riausioj West Sidės apielinkėj; j 
tas 25x180; $10,500; sąlygos pa J 
sutartį. i

8 kambarių mūras; Washinpl 
Boulevard, arti Sacramento; till 
pirkinys už $10,000. Sąlygos A 
gal sutartį; tinka roomint hou ■

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

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 j m( 
įskaito visus nuošimčius ir nu J 
dailią Anglų Stvliaus 6 kan j 
rezidenciją. 3 didelius miegruil 

I tailo maudine. Kohler fikčeriu J 
rasos pievelę; moderniškas a<fl 
mas su jbudavotais fikčeriais. ■ 

,33x125. Kaina $7,450. /J 
vakarais ir visą diena nedėlioja

MEHAN-MALONE, ■ 
budavotojai, ■ 

6407 Irving Park Blvd. H

PARDAVIMUI arba MAINAMS. 
Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

Tikras Bargenai
Bizniavas namas, 6 kamb.l 

ir štoras, 50x125 pėdos, ek« 
tas šaly, ant Ashland, netoli ■ 
Viskps sykiu už cash tik už I 
Nauias namas. I

BIZNIAVAS LOTAS ant 1 
gatvės. 50 pėdu per 120, nal 
už $4000. Jmokėt tik $500. 1 
mirŠkit matuti šituos bargen.l

Stankus 1
\’ I .1 S:illc St. Room 

State 5048 arba 7275 i
131

-______ __




