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MacDonaldas Kviečiamas Britu Premjeru
______  ___  ____ I \

Baldvvino Kabinetas
Atsistatydino

Naują Anglijos vyriausybę sudaryti ser
gąs karalius kviečia rinkimus laimėju
sios Darbo partijos vadą, jau pirmiau 
premjeru buvusi

LONDONAS, birž. 4. — 
Premjeras Stanley Bakhvin, 
kurio konservatorių partija 
buvo įvykusiais gegužės 30 
dieną parlamento rinkimais 
.sumušta, šiandie vidudienį 
apsilankė pas karalių Jurgį 
Windsoro rūmuose ir įteikė 
jam kabineto rezignaciją.

Priėmęs rezignaciją, ka
ralius, kuris šiuo tarpu ser
ga, tuojau paprašė, kad pas 
jį atvyktų Ramsay MacDo- 
nald, rinkimus laimėjusios

Darbo partijos vadas, ku
riam jis pasiūlys sudaryti 
naują Anglijos vyriausybę.

MacDonald apsilankys pas 
karalių trečiadienį [šian
die].

Anglijos premjeru Mac
Donald buvo pirmiau, kai 
1924 metais Darbo partija 
buvo pirmą kartą paėmus 
valdžią, kurią po kelių mė
nesių betgi konservatoriai 
su liberalų pagalba nuvertė.

Anglijos Darbo partijos vadai: dešinėj pusėj, su cigaretu burnoj, Ramsay MacDonald, 
kuriam šiandie karalius pasiūlys sudaryti naują vyriausybę, konservatorių kabinetui 
vakar rezignavus. Kairėj — Arthur Henderson, kuris gal bus užsienio reikalų ministeris. 
Vidury — La d y Warwick, didelė darbščių rėmėja.
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Stalinas amnestuoja Reparacijų ekspertai
i savo opozicininkus visai susitaikė

V iriems dešiniems-k a iriems 
bolševikams leidžia grįžti iš 
trėmimo, išskiriant Trockį

Belgai Kpriėmė Vokiečių pasiūly
mų atlyginti už 6 bilionus 
beverčių markių

PARYŽIUS, birž. 4. — Pas
kutinė kl'utis ekspertų komisi
jai prie H prie visiško sutari
mo reparacijų klausimu tajro

I tremtiems • į Sibirą p e,r pasta- 
i rus pusantrų melų liek kairio
sios liek dešiniosios opozicijos 
vadams leidžiama grįžti atgal į 
Maskvą, bet la sąlyga, kad jie 
nebekištų nosies į politiką-

RYGA, birž. 4. — Politinis 
biuras, svi; brausiąs diktato
riaus Stalino kontroliuojamas 
sov?:tų valdžios organas, išlei
do tam tikrą de kretą, kuriuo išt-' pašalinta, belgams šiandie pri

ėmus viJki'CČ'ų pasiūlymą atly
ginti nuostolius, padarytus ka
ro okupacijos metais, kai Vo
kietija paleido Belgijoje 6 bilio- 
nus beverčių savo markių, pa
imdama už jas Be’gijos rezer-

Dckrete lači ni pareiškiama, I vos auksą.
■ kad Leono Trockio, kuris yra iš 
tremtas Į Konstantinopolį, 
leidimas neliečia.

Pasitaisiusiam ir atgailau 
jąričiam buvusiam Trockio šąli 
ninkui, Zinovjevui, 
biuras ■ grąžina jo 
Leningrado valdžios 
vietą.

Kanienevas, antras buvęs, pa
skui pasitrisęs, Irorkįninki yikietis O\ven 1). Young, repa- 
tapo paskirtas koncesijų komi- racijų komisijos pirmininkas, šį 
sijos pirmininku, o 
Bucharinas,
minterno pirmininko Vielos ir iš parapijų klausimu, 
vyriausiojo Pravdos redakto- -----------------
riaus ( vielos, tapo dabar pa- . v . .
skirtas aukščiausios sovietų! Prieš galutinius 
'ekonomijos tarybos nariu. : BĮ j H U S studentė

sižudė

Belgai reikalavo, kad vokie- 
šis čiai tas mankęs išsipirktų per 

37 metus, sumokėdami Belgi
jai kas mėtai po 25 milionus 
aukso markių (apie po 6 milio-

politinis nūs dolerių).
pirmykštę:, „ , ................

komis n o I’ ”(PerKCijų komisija visai
susitaikė

PARYŽIUS, birž. 4. — Ame-

Meksikos klerikaltjI“G^fm^lį;”ž.lUs ' 
maištininkai sumuš- !NAS, v-
ii Hvioincp Vipin^p kietija, birž. I. Bamburg- 11 UVavJvov Vltlvot l Amerika ofisus skelbia, kad di- 

—-7 ) rižablis “Graf Zeppebn” išskris
Kautynėse su federalTffOaYiuo- j jUingtines Valstybes birželio 

mene daug “cristeiosų” kri-‘2o dieną _ jei l5,k (bl(^as oras 
to, daug kitu paimta į nelal-! nepaR|ju\|ys. 
svę

Maųdžurijoje suimta 
daugiau sovietų Ru

sijos valdininkų
Sovietų gentraliinS konsulas 

Kuznecov, bandęs pabėgti į 
Sibirą, pargabentas j Barbiną

M1E1KS1KOS MIESTAS, birž 
I. — .lalisco valstijoje Įvy 
vienas stipriausių mušiu tarp 
federalinės kariuomenės ir I 
nikai ų maištininkų, vadinamų 
“cristerosų.”

Kautynės ėjo penkiolikos my

i Kantono kariuomenė 
paėmė Vučau miestą

krvtII*

BAUBINAS, Mandžurija, Ki- 
i, birž. 4- — Į Barbiną šian- 

Kinų vyriausybės par- 
sovietų generalinis 

Mukdene, N. K. Muz- 
[įKuznccov ? j, kartu

KANTONAS, Kinai, birž. 4.
— Kvantungo (Kantono) ka
riuomenė, nuveikusi Kuansi su- 

nioliką valandų, ligi pagaliau' kilelių armiją, paėmė Vučau
maištininkai buvo nuveikti ir iniesdą, Kuangsi provincijos so-
priversti bėgti f kalnus, tedera- j stinę 
li-niy vaitelių iv r'< I uoja- •
niu aeroplanų genami.

dMame susikirtime, 
šiame San Juliane, kur dange-1 
lis susijungusių maistini] 
bandų per pastaras tris savai-į 
tęs stengėsi stipriai įsitvirtin- j 
Ii, šimtai “cristerosų” krito ne
gyvi, daugelis kitų buvo sužalo-1 
ti.

Pranešimai iš Colima valsdi-J 
jos sako, kad 3,500 federaliniit 
kareivių, generolo Eulogio' Or- miegaliams, 
tižo vadovaujamų, sumušė ke
liu tūkstančiu maištininkų bu
ri. Daug jų buvo nukauta ir 
nemažas skaičius paimta į ne 
laisvę. '

Pabėgusių į kalnus maišti- į

vukarų linkui.

Įvykti-1 ------------------
Tgc- • • • v •
nkų Vezuvijaus išsiver

žimai gresia gyven
tojams pavojum

NEAPOLIS, Italija, birž. 4.
Vakar prasidėję stiprus Ve

zuvijaus ugniakalnio išsiverži
mai gresia pavojumi artimiems

lia 
die buvo 
gabentas 
konsulas 
metzoff
su kitais dviem sovietų valdi
ninkais Mandžurijoje. Jie buvo 
suimti, kai bandė pereiti Man- 
džurijos sieną į Sibirą.

Suifenlio mieste taipjau ta
po suimtas, iir į Barbiną grąži- 
namas, kitas sovietų valdinin
kas, kuris bandė pasiekti Mas

kvą ppr Vladivostoką .
Sako, kad visi jie buvo su

imti Įsakymu Baubino guberna
toriaus, gen. Čang činghui, ku
ris, gavęs Maskvos notą su grū
mojimais atimti Kinų valdinin
kų Rusijoje neliečiamybę, nu
tarė neišleisti iš Mandžurijos nė 
vieno sovietų valdininko.

Žsmyn Į klonį ritasi degan
čios lavos sriautas daugiau kaip 
šešių dešimčių

, ritasi greitumu 
sekundą.

Dabar lavos

Amerikos policininko, 
lenko, vargai Lenkijoj

pėdų pločio, ir 
sesių pėdų per

sriautas suski- 
ninkų stovyklose suimta taip-J0 i dvi šaikas: viena slenka į 
jau penkiasdešimt jų moterų, i Berigno, antra — i Cupaecio. 

Del tirštų durnų, negalima su
žinoti, kaip toli lava nuo mies
telių pakraščių gyventojų.

kurios bus išsiųstos į’Trijų Ma
rijų salas baudžiamąją Mek
sikos koloniją Ramiajame van
denyne. '

ORAS,,
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu, nors 
iš dalies debesiuota; truputį vė
siau; lengvi mainąsis vėjai-

Vakar tempera t u na įvairavo 
tarp 45° ir 68° F.

Šiandie .saulė teka 5:16, lei
džiasi ‘eka ” ’ te
rytcl

UKIAH, Cal., birž. 4. — Po
licija čia suėmė vieną malkų 
kirtėją, l omą ,LeHew, 32 mefų 
amžiaus, kaltinamą dėl užmuši
mo lauke 6 metų mergaitės, 
Teresos Johnson.

Suimtasis prisipažino polici
jai, kad jis taip padaręs, tei
sindamasis,
buvę kažkas gailvoj negerai.

VARŠUVA, birž. 4. —K Vie
nas New Yorko policininkas, 
Tony Mikulskį, parvykęs j Len
kiją savo giminių aplankyti, 
patyrė, kad senojoj tėvynėj jis 
yra visiškas “grinonius,” bent 
ten, kur reikalas susiduria su 
vietos kriminaliniais talentais.

Va, kaip buvo. Mikulskis 
pirko iš kažkokio rusų “aristo
krato” tikriausį 
tą. Sumokėjo 
nors “tikrasis” 
šimtuko tebuvo

dc-

kad jam tuomet

stiklo deiman- 
už jį $75 —• 
deimantas 
vertas.

Taip primautas Tonis, pasi
piktinęs, nutarė tuojau grįžti at
gal į Ameriką, bet stoty, be
perkant bilietą, žiuri, kad jo 
kišenė prapjauta ir buvę 
slėpti joje $1,000—dingę! 
tuo tarpu, kai Tonią savo 
laimę raportavo policijai,

GENEVA, Šveicarija, birž. 4.
— Liepos 25 dieną Genevoje 
prasidės Tarptautinės švietimo 
Draugijų Sąjungos kongresas, 
kūrime, kaip laukiama, daly
vaus 5,(MM) ar daugiau švietėjų 
j r auklėtojų iš viso pasaulio.

^resas tęsis dešimtį dienų: igys nusinešė jo bagažą.

MPERFECT IN ORIGINAL

pa-
0

ne-

i N:gmot«ySe^rig&ėti; 8 Mussoliiii pasirūpino 
'»*■ ■ auks?sostl1 Alhani’ 

—Netoli nuo čia Johnsono upėj inn 11111
prigėirė astuonios moterys, vi- Jvo-na.. Ui u
sos negres. Valtimi per upę i 
leidosi vienuolika asmenų. Upes

i vidury viena negrė neatsargiai 
‘atsistojo valties šone ir tuo bil
du ją apevrtė. Trys negrės bu
vo išgelbėtos.

DURAZZO, Albanija, birž. 4. 
Per pj;emjęrą Mussolinį, Hali-1 
jos karalius Viktoras Emanue
lis padovanojo naujam Albani
jos karteliui Zogu puikiausi 
aukso sostą, kuris bus pastaty- 

Atk -n i tas i>au/jų Zogu vasariniu rūmų. D. B. vadas pro--sosto saieje. 
ponuoja pasaulio 
darbo federaciją

i Tie rūmai yra pastatyti ties 
Durazzo įlanka, ir sosto rūmų 
ištaisymas yra taipjau Italijos 

• karaliaus dovana.
WASBINGTONlAS, birž. 4.— ; 

Mat1hew Wc'Il, Amerikos Dar- ĄfstOVy butas nutarė 
Iaza 1?tunanirmini.nlzoL' t e tsuregistruoti visus 

svetimšalius'
bo Federacijos vicepirmininkas. I 
proponuoja sukurti pasaulio 
darbo unijų federaciją.

Tokiu larpti’ui't iue darbo si»- 
jungą organizacija, sako Woii, 
butų “priemonė vakarų pusru
tuliui išvaduoti iš Europos įta
kų, o taipjau priemonė pasaulio 
darbininkams sujungti daiklan, 
nekliudant tautinių tendencijų 
ir filosofijų.”

‘‘Ereliu nuneštą” mer
gytę surado po ketu
rių dienų ieškojimo
STURGEON BAY, Wis., birž. 

4. — Po keturių dienų ir nak- 
čių ieškojimo, užvakar paga
liau buvo surasta maža, trejų 
metų mergytė, Dorothy Dor- 
schell, kuri Kapų kaišymo šven
tę, gegužės 30 dieną, buvo iš 
pikniko prapuolus, ir apie kn- 
rią buvo manyta, kad ją ere
liai nusinešė.

Mergytė, už kurios suradimą 
tėvai siūlė $1,000, buvo ieško
tojų surasta bemieganti po me
džiu už mylios nuo pikniko vie
tos. Ji buvo labai suvargus, 
išbadėjus ir ištroškus; jos dra
panėles, veidas ir rankutės bu
vo erškėčių sudraskyti.

Pirmas pažadintos mergytės 
žodis buvo: “Mama!” paskui: 
“Aš noriu gert.”

Mergytė pasakojo mačiusi 
kiškelį ir voverių ir paukščių, 
bet žmonių niekur nemačius.

KAUNAS- — Visų gimnazijų 
direktoriams švietimo ministe
rija išsiuntinėjo aplinkraštį, ku- 
riuomi leidžiama steigtis “Ge
ležinio Vilko” kuopoms.

Nikalojus vakarą pranešė, kad ekspertų 
pašalintas iš ko- konferencija pilnai susitaikė re-

Universiteto studen 
tai suimti už auto- ! tini

mobilių vogimą
I()WA CITY, birž. 4. — čia 

tapo suimti trys Iowos Univer
siteto studentai, susekti kaip 
automoltlilių vagys.

Suimtieji yra Donald Dylkes-

egza- 
nu-

birž. 4.WELLESLEY, Mass.,
Paskutinę dieną prieš gahi- 

, „nius egzaminus nusižudė, iš
gėrus nuodų, Wellesley kolegi
jos studentė, Miss Louisc Mc- 
Bride. Ją rado ryto metu ne
begyvą lovoj.

Kolegijas /vytrijausybč sako, 
i kad Miss MdBirade mokslas ge
rai sekęsis ir kad egzaminų l?i-

W A>S-I IITMCl birž. 1. 

Atstovą butas šiandie 163 bal
sais prieš 123 priėmė cenzo bi- 
liaus papildymą, kad darant 
visuotinį gyventojų surašymą 
1930 metais butų kantu sure
gistruoti visi svetimšaliai Jung
tinėse Valstybėse.

Visuotinis gyventojų surašy
mas prasidės 1930 metų gegu
les mėnesį.

Čechų štabo karininkas 
suimtas kaip šnipas
PRABA, Čecboslovaikija, birž. 

4. — Vyriausybės Įsakymu ta
po čia areštuotas čechoslovakų 
generalinio štabo karininkas, 
kap. Franz Falout, 
grižo iš savo skubios kelionės i 
aeroplanu į Dresdeną. 
tinimas kaip šnipas. '

Kap. Falout praeitą penkta
dienį aeroplanu išlėkė Į Dres
deną, ir besiskubindamas už
miršo savo portfelį, kuriame’ 
buvo sudėti Čechoslovakjjos ka
riuomenės, aviacijos ir mobili
zacijos planai. Iš Dresdeno jis 
telefonu kreipėsi į Prahos aero
dromo valdininkus, ]>raš.ydamas, 
kad neatidarytų portfelio, bet 
saugiai laikytų, kol jis sugrišiąs.

Kai tik jis grįžo j įPlrabą, Į 
tuojau buvo areštuotas.

kai jis!

Jis kai-

NUKOVĖ DU BANDITUS

\VBIEELING, W. Va., birž. 
4. — Kautynėse su policija pra
eitą nalkti čia buvo nušauti du 
banditai negrai. Vienas polici
ninkas buvo banditų pašautas.

Ira, medicinos skyriaus-studen- iot's nereikėję, 
tas, ir du jo kolegos, Chestcr 
Saxton ir David Basliam.

Policija mano, kad automobi- Pašto tarnautojų strei- 
lių vogimo “biznyje“ jie turė
ję ir daugiau sC-bii'ų univer^i le-
to studentą tarpe, ir k.ld jie1 PARYČIUS, birž. 4. — Pary- 
operavę po visą Iowos valsti ją. (žiuje kilo paštininkų streikas. 

 Mieste joki laiškai ir šiaip paš
to siuntiniai į namus niekur ne- 
pristatomi. Vyriausybe bandė 
streikininkų vieloj pavartoti po
licininkus, bet nieko neišėjo.

Paštininkai reikalauja dides
nes algos — minimum $130 
metams. Dabar paštininkai gau
na metams, 
$320, o jau daugiausiai Įsitar
navę $450.

Peruvijos lakūnai at
skrido i Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
4. — Peruvi'jos lakūnai, kap. Pi- 
nil'los ir Įeit. Zegarra, kurie 
skrenda iš Washingtono j Limą, 
šiandie atlėkė iš New Orleans 
i Meksikos Miestą.

kas Paryžiuje

jauniausieji

Badas Lietuvoje
$

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
New Kensington 

Pa.
Įspūdžiai iš Aukščiausius Prie

glaudos Lietuvių Amerikoj 
22-ro Seimo.*

Šiuomi bandysiu nors trumpai 
jumis supažindinti su APLA. 
22-ro seimo darbais ir abelnais 
įvykiais.’

Gegužės 27 d. buvo antra A. I paragrafams.
P. L. A. 22-ro seimo diena. Tre
čias ir ketvirtas posėdis, o tuo 
pačiu ir seimas pasibaigė 10:30 
vai. vakare.

APLA. 22-ras seimas pagami
no dėl APLA. visai naują kon
stituciją, kuri įeina į galią su 
pirma diena liepos 
visuotino narių balsavimo (re
ferendumo).

APLA. 22-ro seimo pagamin
toji konstitucija nariams sutei
kia pilną liuosybę būti nariais 
ir mokėti įvairias duokles, ale 
jei bile narys numirs arba sirgs, 
ir kai reikės gaut pašalpą arba 
pomirtinę, tai pašelpgavis turės 
prašyti auką, o ne pašalpą. Pa
vyzdžiui, jei narys eis į ežerą 
ar į jurą maudytis ir netikėtai 
prigers, tai pomirtinė nebus mo-Į skyrium 
kaina. Jei narys kur lipdamas 
tropais netikėtai nukris ir išsi- 
lauž ranką, koją ar kaip kitaip 
susižeis ar net užsimuš, tai nė 
pašalpos, nė pomirtinės negaus,

1929 m. I

tik pagal Centralinio Komiteto 
nuožiūra, tai yra, jei Centrali- 
nio Komiteto loska, tai mokės, 
o jei ne — tai negausi nieko. 
Abelnai visoje konstitucijoje 
pridėta tokių patvarkymų.

Naują konstituciją skaitant 
paragrafais ir priimant juos, 
seimo jiirmininkas labai gudriai 
nedavė delegatams diskusuoti, 

| ypatingai tiems, kurie buvo 
priešingi tokiems negeistiniems 

Pavyzdžiui, pa
ragrafą perskaičius, pirmininkas 
sako: “Ką manote apie šį pa
ragrafą? Jis geras; reikia jį 
priimti.” Ir jei delegatai vienas 
paskui kitą prašo balso ir ima 
diskusuoti, tai J. Gataveckas 
klausosi. Jei delegatai diskusuo-| nnt neapriboto 
ja už, tai Gataveckas tyli, o 
jei pradeda diskusuoti prieš, tai 
Gataveckas atsistoja ir “prašau 
balso”. Seimo pirmininkas klau
sia: “Ko nori?” Gataveckas: 
“[nešu diskusijas uždaryti.” Ir 
delegatai pirmiau užsiregistravę 
negauna balso'. Kitokio patvar
kymo niekas nepadarė, kad pra
šiusiems balsio delegatams butų 
suteikta proga išaiškinti kiek
vieno paragrafo prasmė. Parag
rafus priimant leido kiekvieną 

balsuoti. Balsuojant 
buvo tik dvi pusės — už ir prieš, 
— o “susilaikiusiu nebuvo”,

lią tik nuo liepos 1 d. ir nors 
įnešimų buvo gana naudingų ir 
gerų.

Skundų buvo labai daug ir 
įvairių, į kuriuos seimui reikė
jo kreipti rimto dėmesio. Buvęs 
APLA. Centro .pirmininkas J. 
Čirvinskas buvo išbrauktas iš 
APLA. Už išbraukimą balsavo 
12, prieš 10 balsų, susilaikė 11. 
Tokiu tai budu J. Čirvinskas 
buvo išbrauktas iš draugijos, 
kuriai jis yra tiek daug dirbęs. 
Mat, Gataveckui nenusilenkė, 
tai ir liko išmestas.

Beje, pagal naują konstituci
ją,/jei narys išvažiuoja į kitą 
miestą ir jei, nepersikelia laike 
30 dienų į tenai gyvuojančią 
kuopą, tai jis tampa suspen
duotas ant neapriboto laiko. Jei 
bile kuopa neprisiunčia į centrą
mokesčių laike 3 mėnesių, tai “Narys išbuvęs kelis terminus 

Į tokia kuopa tąfnpa suspenduota be pertraukos Centro Valdyboj 
1” ‘ > laiko ir visas' ‘

I kuopos turths-judinamas ir ne
judinamas— pereina į Centro 
Komiteto rankas. Apie apelia
cijas ir tyrinėjimus konstituci
ja nieko nekalba.

Kiekvienos kuopos turtas — 
judinamas- ir nejudinamas — 
priklauso Centrui; I 
rėš tik teisę statyti namus, mo
kėti taksus, bei turto negalės 
nė parduoti, nė niekam atiduoti 
be Centro Komiteto leidimo. 
Nuo taip vadinamų “skepų”, ku
rie buvo suspenduoti (t. y. an
gliakasiai, kurie streikui pasi
baigus ėjo į mainas dirbti ir ro Valdybos

bus Brooklyne ir tos, au

“Laisvės” biznio ir politikos, 
aritra užuojauta Lietuvos ba- 
duoliams. Įvairių aukų surink
ta ir nutarta pasiųsti tiesiai i 
Lietuvą nežinia kam. Greičiau
siai, kad. tie “Lietuvos baduo- 
liai
kos tenai yra reikalingos.

Ypatiškai besikalbant s^ dele
gatais teko išgirsti, kad šis sei
mas yra valdomas Buknio, Mi- 
zaros ir kompanijos. Ir tai buvo 
teisingas pareiškimas. Nekurtuo
se dalykuose buvo pamėgdžioja- 
mas SLA., nors ir gana nevyku
siai.

Buvo tūlos kuopos įnešimas, 
kad Centro Komiteto nariai, iš
buvę vieną terminą Centro Vai-i 
dyboje, negalėtų kandidatuoti 
antram terminui. Prie įnešimo 
buvo sekantis paaiškinimas:

balsai valdys visą APLA po 
priežiūra Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos. Ir nėra 
mažiausios abejones, kad netoli
moj ateityj bus panaikintas re
ferendumas ir Centro Valdybos 
rinkime. Centro Valdybą rinks 
tik Seimas.

Tą naują konstituciją pagami
no koks ten advokatas, J. Ga- 
taveckas ir P. Buknys. R. Mi- 
zara pakartotinai tvirtino, kad 
turint tokią konstituciją, nerei
kės ( nė advokato patarimų dėl 
APLA.

Centro Valdyba užtvirtinta 
iŠ1 sekančių asmenų ir su sekan
čia metine alga: Pirmininkas D. 
Lekavičius gaus algos $60 me
tams; vice- pirm. K. Stašinskas 
gaus —$30 metams; raštininkas 
J. Miliauskas gaus—$1,000 me
tams ir iždininkas K. Urmonas 
gaus—$200 metams.

Sekantis seimas nutarta laiky
ti McKees Rock, Pa.

Nutarta “Laisvę” turėti orga
nu.

Ant galo, turiu pasakyti, kad

kunu atsidavę tarnauja. Tuo pa
čiu laiku tarp lietuvių jie daro 
didelę betvarkę, griaudami jų 
draugijas ir skiepydami neapy
kantą.

Tas amžinas aukų rinkimas 
jau visiems daėdė iki gyvo kau
lo. Bolševikai visokiais šmuge
liais bando biznį daryti. Bet 
karvutė trūksta ir gana. Neuž
ilgo ji visai užtruks, ir bolševi
kai nebegaus pienelio.

Toliau kalbėtojas nurodė Lie
tuvos diktatoriškos valdžios 
biaurius darbus. Jis pasakė, kad 
visi diktatoriai yra vienodi. Vi
si jie stengiasi užčiaupti žmo
nėms burnas, žmonės 
dyti diktatorių valią, 
ne, — tai tuoj kulka 
ir atliktas kriukis.

Žmonių į prakalbas buvo su
sirinkę vidutiniškai. Tą dieną 
oras pusėtinai atšilo, tai dauge
lis išvyko pasivažinėti.

Už tokią turiningą kalbą det- 
roitiečiai taria Grigaičiui nuo
širdų ačiū ir rudeniop, kada oras 
atvės, tikisi su juo Vėl pasima-

Strasdams už pagaminimą ska
nios vakarienės ir už jų širdingą 
draugiškumą. Tai yra simpatin
gi žmonės, su kuriais malonu 
esti sueiti ir draugiškai pasi
kalbėti. I

Artinantis vienuoliktai valan
dai, pradėjom ruoštis į stotį. 
Palydėję drg. Grigaitį į stotį ir 
atsisveikinę su juo,*mes traukė
me kas sau.

Muzikos mokinys.

to

tu ri pil- 
o jeigu 

j kaktą,

o

i

ir bus sveikas ir geras narys 
per kelis metus, ale staigiai su
sirgs proto liga ir pasikars, nu
sišaus ir t. t., tai pomirtinės

ga ir bus ligonbutyje ir tenai 
mirs, tai pašalpos nė pomirtinės

Centralinio Komiteto nuožiūra

i taip įsigali, kad eiliniai nariai 
ir norėdami pašalinti negali; 
pavyzdžiui SLA. Centre įsiga
lėjo Gegužis, Jurgeliutė ir ki- 
tfi.”

Perskaičius šį įnešimą, tuoj APLA yra pašalinė draugija,! tyti.
atsistojo Buknys: “Šis įnešimas bet Amerikos “Darbininkų
netinkamas. Kodėl narys, tarna- (Komunistų) Partija yra užde- tikrai nepaprastas atsitikimas, 

kuopos tu-:vęs vieną terminą, negalėtų lar- jusi jai politišką apinasrį ir ve-
_____ 1 • J . • . y! H 1 • i • vi v •

Prakalbos buvo ramios. Tai

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$nnn «newyor- /II 1 KO IKI KAU- LUV NO IR ATGAL

Trečia Kleaa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

iii

nauti antrą ir trečią”. Bukniui I sis prie savojtomunistiško veži- 
pritarė Mizara" ir kiti, taip sa- - 
kant, “big fish” ir tas įnešimas 
buvo atidėtas į šalį be jokio 
svarstymo. Tai pasirodo, kad 
Buknio, Mizaros ir visų centris
tų tas riksmas prieš SLA. Cent- 

yra

mo.
Tas pat butų ir su SLA., jei 

tik tie mekleriai galėtų jį pa
imti j savo rankas.

—-APLA Narys X.

nors kiekvieną kartą balsuojant Centro Kom. buvo suspenduoti), bjauriausia veidmainystė 
matėsi 10—15 nuo balsavimo su
silaikiusių.

seimas jų suspendavimų, nuėmė. 
Nuskriaustų pavienių narių laiš
kus Seimas atmetė be skaitymo.

Šis APLA 22-ras Seimas bu
Vėliau atšaukė visą senąją 

APLA. konstituciją. Atšauki
mas buvo padarytas delegatų vo labai keistas ir visi tarimai 
vai’došaukiu. Už atšaukimą bu
vo 21 balsas, prieš 10 balsų, su
silaikė 2. Už priėmimą naujos 
konstitucijos 25 
balsai, susilaikė 
3 balsai.

Visi kuopų
Yra labai daug tokių patvar-1 perskaityti ir atmesti,

I miant nauja konstitucija,

Korespondentų • buvo tik nuo 
“Laisves” ir “Vilnies”, o dau
giau jokių oficialių korespon
dentų nebuvo. Daug dalykų bu
vo pavesta Centro Komiteto

Detroit, Midi.

mechaniškai pervaryti.
sakant, jei aš neklystu, tai šis

Kitaip nuosprendžiui. Ką Centro Komi
tetas galės padaryti su tais vi-

Jos tęsėsi apie pustrečios valan
dos. Prakalbos pasibaigus, buvo 
statomi klausimai, į kuriuos 
kalbėtojas tinkamai atsakė.

Vėliau pas draugus Strasdus 
buvo surengta Grigaičiui drau
giška vakarienė. Vakarienėj da
lyvavo nemažas būrelis socialis
tų ir vietinių profesionalų, tarp 
kurių buvo ir Dr. J. Jonikaitis. 
Jis yra ne tik geras gydytojas, 
bet ir puikus žmogus. J*is remia 
kiekvieną kiltesnį darbą, o ypač 
mena ir menininkus, 
artistas neatvažiuotų, 
met randa vietą pas 
kaiti. 'Jis juos viskuo

Į Ir šiaip visokie

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hambnrg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

(Labai suvėlinta)
Balandžio 21 d. buvo sureng

tos drg. Grigaičiui, “Naujienų” 
redaktoriui, prakalbos. P. Gri
gaičio kalba visuomet yra aiš
ki, visuomet suprantama ir tu
rininga. Kalbėtojas nurodė vi-Į

Lietuvos randa pas jį prieglau
dą. Už tokį darugiškumą ir ge
rą širdį Dr. Jonikaitis yra visų 
gerbiamas.

Po skanios vakarienės buvo! 
draugiškas pasikalbėjimas. Prie 
progos tariame ačiū draugams

Kur koks 
tai visuo- 
Dr. Joni- 
aprupina.

pavargėliai iš

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Rooeevelt 8500

seimas padirbo grabą, į kurį bus įsai dalykais,—tai nežinia.
Nuo kuopų buvo 23 delegatai 

' ir senoji ir naujoji Centro Val
dyba, tai viso buvo su spren
džiamais balsais 33 delegatai. 
Senąją konstituciją panaikino 
21 balsas, o naująją priėmė 25 
balsai. Tai reiškia, kad tie 25

balsai, prieš 5 palaidota APLA, ba ĄPLA mii 
nuo balsavimo tis netoli, jei eiliniai nariai na

kymų, 
o gan

mirs
liūtinę da nauja konstitucija įeis į ga- j locijos;

bandys numesti ta diktatūra 
įnešimai, buvo nuo APLA.

pasire- Nutarta organizuoti jaunuo- 
nors liūs Į APLA. Priimta dvi rezo- 

viena su užgynimu

sas bolševizmo šunybes bei jo 
moralinį ir politinį bankrotavi- 
mą. Taipgi prisiminė ir apie mu
sų lietuviškus bolševikėlius, ku
rie nesuprasdami nė rusų kal
bos, nė Rusijos gyvenimo sąly
gų, o bolševikams su dūšia ir

a

1.

Dalyvaus “Naujienų” piknike
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1). Dudmskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo iki šiol 
dar nei vienas to svorio lietuvis nėra paritęs.

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

Programas bus tokis

__________________

NAUJIENŲ PIRMAS

SEKMADIENY, Birzebe 'Įvyks

B

CERNAUSKO DARŽE

Joe Sudžius
160 svarų

George Balulis
135 svarų

su Charlie Neiga
162 svarų

Grifith
svarų

su
. 138

Stanley Bagdonas su 
D. Dudinskas , su

St. Staszko
Mike Kaduk

Dalyvauja “Naujie 
nų” Piknike

1■ 1
f ■

L
m
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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
gą.

IMPERFECT IN ORIGINAL

•5.

C ■ :■ .

C*

Joe Sudžius, geriausias Chiea- 
gos lietuvių 160 zsvarų boksi
ninkas.

k
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Mes Vis Eisime
Pirmyn

—WALTER S. GIFFORD

Jury Gelmėse
H. VVells

Apsakymas

Leitenantas stovėjo prie plie
ninio rutulio ir kramtė pušinę 
skiedrelę.

—Kų tamsta manai apie šį 
padarą, Stivensai? — paklausė 
jis.

—Tai, iš tikrųjų idėja, —Į 
pasakė Stivensas ramiu budu.

—Man rodosi, jis bus visiškai | 
suplotas,—vėl atsiliepė leitenan-; 
tas.

Greičiausia, .nors jis, rodo
si viską tiksliai apskaičiavo, 
taip pal ramiu balsu nė tai su 
tiko, nė tai užginčijo Stivensas.

Bet atsimink tamsta slėgi-' 
mą, — ginčijo leitenantas. 
Vandens paviršiuje slėgimas 
keturiolika svarų į kiekvienų, 
kvadratini coliu. Trisdešimties • v

pėdų gilumoje slėgimas du kart 
daugėja; šešiasdešimties gilu
moje—tris kart; devyniasde
šimties—keturis kart; devynių, 

‘šimtų pėdų gilumoje— keturias
dešimt kartų; penkių tūkstan
čių trijų šimtų gilumoje, kas 
sudaro vieną anglų mylią, — 
slėgimas lygus dviem šimtams 
keturiolikai svarų, padaugin
tiems iš keturiasdešimties, kas 
sudaro... palaukit, — trisdešimt 
centnerių arba pusantros tonos. 
Stivensai, pusantros tonos slėgi
mo į kiekvieną kvadratinį colių'. 
O okeano giluma toj vietoj, kur 
jis rengiasi nusileisti, yra pen
kių anglų myli jų. Tai sudaro 
septynias su puse tonų slėgimo 
į vieną rutulio paviršiaus kvad
ratinį colių!

—Skaičius įtikinantis, — pa
sakė Stivensas, bei plienas 
juk pašėlusiai storas.

Leitenantąs nieko neatsakė ir 
vėl ėmė kramtyti savo skiedre-, 
lę. Jie kalbėjosi apie didžiulį 
plieno rutulį, kurio skersmuo 
turėjo apie devynias pėdas. Ru
tulys atrodė milžinišku senovės 
patrankų apskritu šoviniu. Ge
rai įtvirtintas rištavonese lai-! 
vo užpakalyje, jis savo nepa
prastumu kėlė jūreivių ir šiaip, 
žmonių smalsumą nuo pat Lon-j 
dono, iš kur laivas su juo atvy
ko, ligi pietinio žemės rutulio i 
tropiko.

Plieno rutulio viršuje ir apa
čioje buvo įtaisyti du apskriti 
langai iš labai storų stiklų, 
nas langų 'tuo laiku buvo 
siau iššriubuotas ir pro ji 
tėsi rutulio vidus. Visas 
tulys viduje buvo išmuštas min
kštomis pagalvėmis oro pripus
tomis. Pagalvių tarpuose buvo

į rutūų turės |hsti garsus juros 
gelmių tyrinėtojas Elstedas, tą 
rutulį tyrinėjimo tikslais išra
dęs, ir kartu su juo nugrimsti 
į pat okeano dugną.

Man rodosi, toliau kalbė
jo leitenantas, taip dideliam 
vandens slėgimui esant rutulio

I langai turės įlinkti į vidų...
O kas butų jei langai įlink

tų ?—paklausė Stivensas.
— Vanduo įsimuštų į rutulio 

vidų, lyg plieno klynas. Ar ži
nosi tamsta, kas yra tiesus di
delio slėgimo vandens muši
mas?. Jis muša kaip kulipka...

tii Jei okeano dugne vanduo pro 
_! langą. įsiverš į rutulį, jis pri

plos Elstedą T<aip blyną...
— Pas tamstą puiki vaizduo

tė!— susijaudinusiu balsu per
traukė leitenantą Stivensas.

—Ir tai būtinai, 
mai turi įvykti.

I ’ ~ /
—O kas atsitiks su rutuliu? spiovė į jurą.
—Rutulys išleis

lis oro bumbulus ir ramiausiai 
nulups į dumbluotą okeano dug
ną, pasirengęs laukti pasaulio[jęs Stivensas.
pabaigos, teismo dienos

—Tai ką? Sviedinio žiūrite? Sriūbavęs langą, 
—pasakė kažkas kalbančiųjų už- uždegsiu ir

stovėjo! viduje elektros lemputę.

klaidžiojo akimis okeano plote, 
kur nesenai dar nugrimzdo gy
vas žmogus. Gruodžio mėnesio 
saulė negailestingai kepino. Bu
vo be galo karšta.

—Ten, apačioje, jam vėsu,— 
ištarė pažįstamas jau mums lei
tenantas. — Aš girdėjau kad 
tam tikroje gilumoje vanduo 
yra beveik nulinio laipsnio ši
lumos.

— Kurioje vietoje jis turi pa
kilti ? pakaluse Stivensas. —Aš 
nieko nesupaistau.

—Maždaug, šitoje, — atsilie
pė laivo kapitonas, išdidus, kad 
žino. Jis ištiesė ranką pietų-ry- 
tų pusėn. — Ir kiek aš numa
nau, jam jau laikas pakilti: jo 
jau nėra trisdešimt penkios mi-. 
nutės.

(Bus daugiau)

n [Atlantic and Pacific Photo]

Philadelphia, Pa. Al Capone, Chicagos butlegerių karalius (po kairei), kuris tapo nuteistas 
vieniems metams į kalėjimų už nešiojimą paslėpto ginklo. Iš miesto rotužės detektyvai veda jį į 

kalėjimą

n epą k enč i a- ---------------------------------------------------
nusišypsojo Elstedas ir piktai

iš savęs ke —O aš vis dėlto nesupratau, 
kaip tamsta tų rutuli valdysi 
juroje?—paklausė lig tol tyle-

kabintų už kokio, nors laivo dug
no? paklAusė leitenantas.

— Rutulys kils taip smarkiai, 
kad kaip patrankos suvis pra
muš laivo dugną...

Įlindęs į rutulį ir gerai už- 
aš tris kart 

užgesinsiu rutulio 
pakalyje. Užpakalyje stovėjo| viduje elektros lemputę. Tai 
Elstedas, gražiai pasipuošęs, su bus ženklas, kad viskas tvarko- 
popirosu dantyse, jo akys links- je ir galima rutulį leisti į jurą, 
mai šypsojosi iš po plačiakraš
tės skrybėlės.— Tamsta, liete- 
nante, kalbėdamas apie kažko
kias, buk galimas, 
tastrofas man esi kaip juodas 
krankiąs varnas... Tamstos kal
bos aš, ir bet kas protingas 
šiame laive, nepaiso... Ryt jau 
nusileisiu, ir tamsta galėsi įsi
tikinti savo pranašavimų teisin- rutulį ligi dugno, o ilga virvė 
gurnu ar klaidingumu. Oras ir 
jura dabar patogiausi leistis.

Oras juros paviršiuje tams- tas butų pririštas prie pat rū
tai ne taip jau ir svarbu,—pa-1 tūlio, tai, be abejonės, rutulys 
stebėjo leitenantas.

ŠIANDIE jus galit kalbėt per Atlantiką Bell telefonu, 
esančiu jūsų name ar ofise. Juru balsas keliauja 

vielomis iki kranto, o toliau šoka per jura. Balsas iš 
Europos atšoka atgal ir pasiekia jusu ausi.

šitokis patarnavimas dabar tapo kasdieninė naudo
jamos priemonė. Vis daugiau ir daugiau Europos te
lefonu sujungiama ir tuo daugiau ir daugiau naudo
jamasi šia nauja tarnyba.

Tatai reiškia milžiniška vystymąsi telefono tarnybos 
per kelis paskutinius metus.

Pagerinimai balsui pasiųsti telefonu, greitumas pa
tarnavimo ir kiti tobulumai, ačiū kuriem galėta 
daryti transatlantinę telefono’ tarnyba, taipjau i 
r i no 
telefonai 
ratnumu, apie kuri net nesvajota keletas metu atgal.

Bell Sistemoj nėra stovėjimo ant vietos.

Kapitonui įsakius, laivas at
sargiai nuplaukė toliau.

—Kodėl mes plaukiame? — 
pakaluse vienas jūreivių.

—Atsitolinsim bent d\ 
myliam nuo tos vietos, kad 
tulys kildamas nepramuštų 
vo dugno. /

Visi jūreiviai, nevaržomi
reigomis, stovėjo prie denio 
ramsčių ir didžiausiu įtempimu

t ati- 
page- 

tarnybu trumpesniom distancijom. Dabar visi 
i užmiesti paduodami tokiu greitumu ir aku-

ru- 
lai-jimo, vienuoliktų valandą ryto, 

rutulys buvo nuleistas į vande
nį. Elektros šviesa pro viršu
tinį rutulio langą linksmai tris 
kart mirktelėjo. Bangos paleng
va supo rutulį. Didelis laivo 
devyje, juros paviršiuje jis at
rodė visai mažylis.

—Pasiruošta ?—pakaluse gar
laivio kapitonas.

—Taip, ser!
—Leiskit.
Jūreivis peiliu perpiovė vir

vę, jungiančią rutulį su kelia
mosios mašinos rankena, ir ru
tulys, su drąsiu Elstedu viduje, 
nugrimzdo. Kas tai mostelėjo 
jam nosine atsisveikindamas, 
kam) tai atėjo i galvą sušukti 
“valio”. Toli, juros gelmėje, 
bliktelėjo baltą šviesa, o pas
kui viskas užgeso. Gelmė vėl pa
sidarė juoda.
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rų tūlio ka

tikru, tiksliai nustatytu, laiku,
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TUBBY

apsaugos rutulį nuo susitrenki- 
mo i dugną, nes jei švino balas-

minkštas ir elastingas jo vidus 
buvo.

Taip ir reikėjo nes netrukus

virvę ir rutulys 
pats įskils i vandens paviršių... 

O jei bekylant rutulys užsi-

Vie- 
pu-1 
ma- 
ru-

IE'lKIEWIČZ&(g<J

real estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

sekundžių.
tamsta esi tikras, kad perpjaus rutulį prie švino balas- 
laikrodžio mechanizmas i to laikančia 
veiks? po kiek laiko

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Boy”
White Lead, 100 sv. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas .................. 98c

žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. I
Pjaunant valandas. Tik Į
už ........................... 5.98

U

St

Mp». UllHtna ry'lyme chroniškų ir naujų _ 
<ų. Jei kiti negalėjo jumia ifigydytl, atailan 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzatninavi 
ma» atidengs juaų tikrų ilgų Ir jei aS apal 
Imsiu jua gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaua justj 
kur ir kaa juma skauda, bet pata pasakys po 
galutino liegzamlnavimo—kaa juma yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso įk^|

Rutulį į vandenį nuleis pakelia
mos mašinos pagalba. Prie ru
tulio pririš didelį švino balastą 
ant ilgos virvės. Tuščias vidu
je rutulys yra ’ lengvesnis už 
vandenį ir todėl pats vienas, be 
švino balasto sunkumo, negalėtų 
nugrimsti. švinas, pririštas 
prie rutulio ilga virve, trauks

su švinu nukristų kartu ir ga- 
Žinoma! Septyniasdešimties lėtų gerokai susitrenkti, švino 

pėdų gilumoje vanduo juroje balaste įtaisyta plieno lazda, 
: nekruta, kad ir kažin kokia: kuri, pasiekus juros dugną, už- 
i audra paviršiuje butų. Tokį gi-' suks esantį rutuly laikrodžio 
lumą nugrimsti man reikės gal mechanizmą. Mechanizmas, tam 
dešimt

O 
; rutulio 
tiksliai 
paklausė mokslininką lietenan- 
tas.

—Jis veikė tiksliai trisdešimt 
penkis kart,— patraukė pečiais 
Elstedas.—Man rodosi, veiks ge
rai.

—O jei pages?
—Kam jam gesti?
—Aš jokiu budu nenusileis-

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR, i

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Dr.” P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų ,

MES STATOME .GARAŽUS

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

Laivu Lituania

įtaisyti mažučiai mygtukai, ku-!^au ^ame bjauriame padariny j 
riuos spaudinėjant galima buvo J judų dugną, kad kas už tai ir 
rutuli šiaip bei taip, tam tikro .trisdešimt tūkstančių svarų 
laikrodinio mechanizmo pagalba,.steilingu siūlyt! net suvirpėjo 
valdyti vandenyje. Aparatas * juodas okeano gelmes žiurę- 
Majero specialiai skirtas nai- leitenantas.
kinti rutulyje angliarukštį ir —Geras iš tamstos patarėjas,
gaminti reikalingą kvėpuoti de- nėr ką jau ir sakyti,—ironiškai 
guonį, irgi buvo apdėtas minkš
tomis pagalvėmis. Rodėsi, kad 
įlindęs į rutulį žmogus jei kasi 
tą rutulį iššautų iš patrankos,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS

CONTRACTORS

Specializuojasi ant nervij ligų.
2316 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegiją
I Ilinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limą, vidurių ligas, reumatizmą; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Birželio 18,192$
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuo jaus kreipkitės i Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare
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He Starts His Piano Lessons.
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LIBERALAI GAL SKILTI

Tuoj po Anglijos rinkimų laikraščių koresponden
tai labai daug rašė apie tai, kad liberalų vadas Lloyd 
George, nors ir nedaug savo atstovų pravedė į parla
mentų, bet ūžimus labai stiprių pozicijų Anglijos politi
koje. Jisai savo saujoje, girdi, laikus busimos valdžios 
likimų, nes be liberalų balsų negalį krašto valdyti nei 
socialistai, nei konservatoriai. Bet dabar koresponden
tai jau ima kalbėt visai kitaip. Jie sako, kad mažų 
mažiausia per metus laiko Darbo Partijos sudarytoji 
valdžia galės liberalų nepaisyti.

Rinkimų agitacijos metu Lloyd George’as skelbė 
labai radikališkų programų įvairiais svarbiais klausi
mais. Užsienių politikoje jisai žadėjo darbuotis tarp
tautinės taikos sustiprinimui ir šituo tikslu siūlė kovoti 
už griežtų valstybių, nusiginklavimų. Naminėje politi
koje jisai siūlė perorganizuot anglių pramonę ir pa
šalinti “per dvejus metus” nedarbu, užvedant plačius 
namų statymo ir kelių tiesimo bei taisymo darbus. Lloyd 
George reikalavo taip pat prekybinių ir diplomatinių 
santykių atsteigimo su sovietų Rusija, taikingos poli
tikos kolionijose, įvežamųjų muitų panaikinimo ir t.t.

Visais šitais klausimais liberalų vadas stengėsi pa
mėgdžioti arba net pralenkti darbiėcius, nes jisai žino
jo, kad rinkimus nulems darbininkų balsai. .Ar jisai 
butų vykinęs praktikoje tai, už kų jisai agitavo spaudoje 
ir savo prakalbose, jeigu jo partija butų gavusi dau
gumų parlamente, tai kitas klausimas. Su jo priešrin
kiminiais pažadais gal butų išėję taip, kaip anųmet iš
ėjo su jo garbiuoju obalsiu “Hang the Kaizer”. Bet 
jisai vargiai dabar galės priešintis, kuomet tuos daly
kus, kuriuos jisai skelbė, ims vykinti Darbo Partijos 
valdžia. Darbo Partijos programe jie buvo įrašyti daug 
pirmiaus, negu juos ėmė reklamuoti liberalai.

Taigi noroms ar nenoroms liberalams teks, bent 
tam tikrų laikų, eiti paskui darbiečius.

Tečiaus toli-gražu ne visi liberalai pritaria Lloyd 
George’o platformai. Senieji liberalų šulai (lordas Grey 
ir k.) neapkenčia Llod George’o už tai, kad jisai karo 
metu susidėjo su konservatoriais ir nuvertė savo parti
jos vadų, Asųuith’ų. Prieš šiuos rinkimus jie buvo su
sitaikę su juo, tikėdamiesi, kad bendromis jėgomis pa
vyks liberalų partija atgaivinti. Bet kai liberalai vis- 
tiek prakišo rinkimus, tai dabar'Lloyd George'v įtaka 
nupuolė ir jo oponentai, be abejonės, vėl pakels galvas, 
Laikraščiuose jau yra spėjimų, kad dešinysis liberalų 
sparnas gali atsimesti nuo savo partijos ir nueiti pas 
konservatorius. Tokiam atsitikime kairesnieji libera
lai prisidėtų prie Darbo Partijos, ir iš liberalų partijos 
bepaliktų parlamente tiktai trys Lloyd George’ai: tėvas, 
sūnūs ir duktė (kurie visi trys tapo išrinkti pareitų ket-

Taigi, ažuot svajojęs apie “diktatūrų”, Anglijos li
beralų vadas iuri kolkas sukti galvų, kaip išgelbėti savo 
nusigyvenusių partijų nuo visiško pakrikimo. Vienin
telis liberalų partijos išsigelbėjimas butų sudaryt koali
cijų su darbiečiais, kacf tuo budu ji turėtų nors šiokį- 
tokį balsų valdžioje. \

Bet darbiečiai gali laukti ir žiūrėti, kaip Lloyd Ge- 
orge’as bandys išsisukti iš savo keblios padėties.

GIN/ūAI DEL STEIGIAMOJO SEIMO

Šių metų gegužės 15 d. sukako devyneri metai nuo 
Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo. Tautininkų 
valdžia tų sukaktuvių neminėjo, nes į seimus ji netiki. 
Tik valdžios spauda pažymėjo jas vienu, kitu Straipsniu. 
Oficiozinis “L. Aidas”, rašydamas apie St. Seimą, jį vi
saip išjuokė ir išniekino. Girdi, tas seimas nieko gera 
nepadaręs, nes visa, kas reikėję padaryti, buvę jau pa
daryta prieš tai, būtent, valstybės tarybos (kurios prie
šakyje stovėjo Smetona).

Pirmuosius visuotinu balsavimu išrinktus Lietuvos 
žmonių atstovus valdžios organas pašiepiančiai vadina 
“mitingieriais”, “mūrininkais” ir “siuvėjais”.

Šitas tautininkų organo išsišokimus, žinoma, iššau
kė griežtų atsakymų demokratinėje Lietuvos spaudoje. 
“L. Žinios”, pav. visai teisingai nurodo, kad be St. Seimo 
idėjos nebūtų galėjusi išsilaikyti ir valst. taryba. “Kiek
vienam aišku”, sako liaudininkų dienraštis, “kad ne toji 
Taryba sukėlė Lietuvoje entuziazmą ir pasiryžimą. Lie-

tuvą kele iš miego ir organizavo vien tik Steigiamojo 
Seimo obalsis, su kuriuo buvo sulietos laisvė ir demokra
tija.” 1

Be S t. Seimo Lietuva nebūtų išlaikius savo nepri
klausomybę, kuomet ją buvo užpuolę bolševikai, ber- 
montninkai ir lenkai. Organizuotos armijos Lietuva tuo
met dar neturėjo; kovot su užpuolikais teko savano
riams. Bet kam Lietuvos valstiečiai ir darbininkai butų 
ėję lieti savo kraujų mūšiuose su priešais, jeigu jie ne
būtų turėję vilties įgyti laisvę ir piliečio teises savam 
krašte?

Keista, kad tautininkai taip greitai tuos dalykus 
užmiršo!

Spaudos atgavimo sukak 
tuves Mariampolėje

(“Naujienų” korespondento)

Įdomi Juozo Rimšos kalba

Įdomiausiai papasakojo Juo
zas Rimša, vyras savo amžiaus 
jau gerokai prie žemės prilenk
tas. Jis be jokių ceremonijų 
ir pataikavimų • išdrožė viską, 
ką ant širdies susitvenkus tu
rėjo. Sakė, kad nebūt Lietu
voje, Lietuvos kaimuose ir mies
teliuose, darbuotojų bei knyg
nešių buvę, nieko būt nė inte
ligentai, nė “benedektina” ne- 
gelbėjus. Kai knygnešiai visą 
Lietuvą užpylė “uždraustais po
pieriais”, tai ne tik aukštosios, 
bet ir žemosios rusų “valdžios 
sferos” susirūpino, kaip tos 
“proklamacijų pavietrės” atsi
kračius ir rado vienintelę išeiti 
— leisti spaudą.

Dabar, pabrėžia Juozas Rim
ša, spaudos 25 metų sukaktuves 
švenčiame. Salė papuošta vei
kėjų paveikslais. O tarp jų ne
simato didžiausio varpininko ir 
spaudos kovotojo, Daktaro Ka
zio Griniaus paveikslo. Dakta
rienė Joana Grinienė (Griniaus 
žmona) didžiausia Griniaus pa- 
gelbininke buvo; ji visą. “Var
po” ir “Ūkininko” koresponden
ciją per Naumiesčio bei Kybar
tų muitinę pro maskolių sar
gybą nešiodavo, žinoma, su di
džiausiu pavojum netekti lais
vės ir patekti i kalėjimą. Ji 
didžiam* klerikalų džiaugsmui 
(vadinama “bedieve”) padirbdi
no lietuviškus (su lietuviškais 
parašais) škaplierius; jei ne ji, 
gal ir šiandien Lietuvos davat
kos dar lenkiškus škaplierius 
bučiuotų. Ji renge vaRarus, 
vaidino, ragino kitus lietuvys
tės ir žmonijos atbudinimo la
bui darbuotis. O ji nė į mini
mųjų veikėjų sąrašą neįtraukta. 
Nematau tarpe čia sukviestų nė 
didžiausio knygnešio Juozo Kan- 
clierio. Mes tik mirusius mo
kame garbinti. Jeigu Kanclie- 
rius ir Verbylas butų dabar pa- 
simirę, tai mes turbut juos į 
padanges iškeltume. Vietoj pa
gerbimo ir padėkos už sunkų ir 
gyvybei pavojingą ilgų metų 
Lietuvos labui darbą, Kanclie- 
riui daryta provokacijų, kištas 
į. kalėj imą ir t.t...
Reikalauja amnestijos spaudos

■' darbininkams
Užbaigdamas J. Rimša prašo , 

Komiteto, kad jis pasirūpintų, 
jog dabartinė valdžia išleistų tam 
tikrą “Spaudos Atgavimo” me
dalį ir visus knygnešius bei ' 
šiaip spaudos atgavimo darbuo
tojus, tuo medalių apdovanotų. 
Nors tiek atlygintų sunkiai va r-* 
gusiems. Nors žinoma, toki me
daliai yra daugiausiai jaunų , 
dalykas. Kur mes, seniai, juos 
ir besikabintume. Bet jie gal i 
suteiks knygnešiams ir veikė- i 
jams šiokius tokius požymius 
bei atminimą. Taipgi J. Rimša i 
prašo, kad Komitetas pasirūpin
tų buvusiems knygnešiams ir i 
anų laikų veikėjams, dabar, < 
šiaip ar taip įmaišytiems į po
litines pinkles, gauti iš dabarti
nės valdžios amnestiją, kurios ; 
dabar ypač reikalingas knygne
šių karalius— Juozas 
rius.

Beje, dar kalbėjo 
čius. Jis plačiai ir 
nušvietė visą Lietuvos atbudi* 
mo istoriją nuo seniausių iki

Kanclie-

Natkevi- 
istoriškai

dabartinių laikų. Kalbėjo Biels- 
kus, Kastas Stiklius ir kiti. Bet 
salės savininkui A. Ješmantui 

• pareikalavus salę kinemato- 
. grafui apleisti, viskas paskubo

mis tapo užbaigta.
Po viskam, prie salės sienos, 

Marijampolės miesto sodne spau
dos atgavimo veikėjai buvo pa
kviesti amžinai atminčiai nusi- 
vaizduoti (fotografijai). Susto
jo grupė. Pastate “obskura 
kmera”—fiht! priešais vaizdas 
negatyve suakmenėjo.

Po to buvo jau penkta valan
da. Visi dalyviai pavargę, iš
alkę, skubinosi išsklisti kur kas 
sau... Nė valdžia, ne miestas, nė 
visuomenė, nė kokia nors or
ganizacija, net nė šioks ar toks 
atskiras asmuo neišrado reikalo 
nė “arbatėlės stiklinę su bulke- 
le” “veikėjams” pavaišinti, ži
noma, “arbatėlė” už tokius kil
nius darbus permenkas atlygini
mas. Neprašyti dirbo, tad ne- 
reik* jiems ne pagarbos, nė pa
guodos, nė atlyginimo.

Dalyvavusieji įspaudus 
darbuotojai

Spaudos atgavimo 25 metų 
sukaktuvėse, 1929 m. gegužės 9 
d. pasireiškusieji Marijampolės 
miesto sodno salėje, spaudos 
veikėjai.

1. Vincas Mąnelis, 50 m., dar
bininkas, gyv. Marijampolėje, 
Naujame mieste, Aušros gatv., 
knygų platintojas, už knygas 
kalėjime sėdėjo.

2. Petras Bliudžius, 48 m., me
talistas, gyv. prie Marijampolės, 
Tarpučių kaime, Šumsku vals
čiaus, knygų platintojas, už 
knygas 4 metus kalėjime sė
dėjo ir 10 metų buvo Sibire 
ištremtas.

3. Kazys Navickas, 55 metų 
ūkininkas, gyv. Trakiškių kai
me, Kvietiškio valsčiaus, drau
džiamuose laikraščiuose rašė ir 
knygas platino. Į

4. Marijona Matulaitytė, 53 
m., darbininke, gyv. Tarpučių g. 
No. 43, Marijampolėje, knygų 
ir laikraščių platintoja.

5. Juozas širvinskas, 44 m., 
tarnautojas, gyv. Marijampolėj, 
Maironio g., knygas platino.

6. Andrius Verbyla, 49 m., 
tarnautojas, gyv. Marijampolė
je, Vytauto g. No. 49, knygne
šys už knygas kalėjime sėdė
jo, buvo Sibire ištremtas.

7. Juozas Rimša, 53 m., ūki
ninkas, gyv., Naudžių kaime, 
Paežerių valse. Vilkaviškio ap., 
knygų platintojas ir uždraus
tuose laikraščiuose rašytojas, 
kalėjime sėdėjo ir ištremtas 
buvo.

8. Viktoras Vitkauskas, 51 m., 
gyv., Vilkaviikio apskr., Alvito 
valsč., Tadrino kaime, agrono
mas, knygas platino, kalėjime 
sėdėjo ir ištremtas buvo.

9. Juozas Kalėda, 50 m 
mes darbininkas, gyv. Mar. ap., 
Kvietkiškių valse., Kumelionių 
kaime, knygas nešė, kalėjime sė
dėjo (vienos rankos neturi).

10. Sergijus Česna, 55 metų, 
žemės nuomininkas, Mariamp. 
apskr., Krosnoje, gnygas plati
no.

11. Vincas Penčyla, 58 metų, 
namų savininkas, gyv. Mariam
polėje, Bažnyčios gatv. No. 12, 
knygų platintojas, buvo kraty
tas ir kalėjime už liet, knygas 
sėdėjo.

• »

Rytų krašto išmin 
ties žodžiai

Tuščias piktumas
Kai šuo piktai loja kalną,— 

kas nuo jo kenčia: kalnas ar 
šuo?

Draugijos įtaka
Jei atsitiktinai pateksi tarp 

žmonių, kurie nebijo daryti pik
ta, pasiskubink pasišalinti nuo 
jų.

vienas liežu- 
taigi mažiau 
klausyk.
maža kalbėti

Liežuvio valdymas
žmogui duotas 

vis ir dvi ausys: 
kalbėk ir daugiau

Daug galvoti ir
—tai priemone daug išmoktų

Vienybė
Vienas šiaudelis tėra šapas. 

Krūvos tų šiaudelių gali dramb
lį sustabdyti.

Keli, kad ir silpni žmonės, su
sitarę gali milžiniškus darbus 
nuveikti, 
lių bur^s

Sako, kartų skruzdč- 
papiovęs jauniklį liu-

j vandenynų mekiau-

I U.1 J-

ir
knygų 
platin- 
sėdėjo, 
buvo.
58 m.,

Marijam-

12. Jurgis Brazys, 65 m., ūki
ninkas, Trakiškių kaimo, Kvie
tiškio valsč., Mar. ap., knygų 
platintojas.

13. Kazys Bukaveckas, 70 me
tų, namų savininkas, gyv. Ma
riampolėje, sodno gatve No. 3, 
uždraustų knygų ir laikraščių 
platintojas ir rašytojas, jo 
“Aušros” laikais (1883-1885 
mi) parašyta ir išspausdinta 
eilėraštis “Jonas iš Kempės ir 
šilką”.

14. Juozasi Maceika, 72 m., 
darbininkas, gyv. Kalvarijoje 
(Mar. apskr.), uždraustų knygų 
platintojas.

15. .Juzė Lietuvninkai te, 43 
m., mezgėja, gyv., Sasnavoje, 
Mar. apskr., knygas ir laikraš
čius platino, sėdėjo kalėjime ir 
buvo ištremta.

16. Jonas Bliudžius, 60 metų, 
žemdirbys, gyv. Kalvarijoje, 
Mar. ap., knygas ir laikraščius 
platino, buvo ištremtas.

17. Laurynas? Kriaučiūnas, 
ūkininkas 66 metų, Mokolų kai
me, Marijamp. apskr., knygas 
platino, lietuvystės labui dar
bavosi.

18. Juozas Palkauskas, 63 me
tų, ūkininkas, gyv. Adųmiškės 
kaime, Kvietkiškio valse., 'Mari
jampolės apskr., už knygų pla
tinimą kalėjime sėdėjo.

19. Jonius Karakevičius, 49 
m., siuvėjas, gyv. Marijampo
lėje, Degučiu gatv. No. 4, kny
gas nešė ir už jas kalėjime sė
dėjo.

20. Kašte Verbylienė (And
riaus Verbylos žmona šeiminin
kė), 51 m.. gyv. Marijampolėje, 
Vytauto gatv. No. 49 
nešimo pagei
toja 3 metuš kalėjime
3 metus Sibire ištremta

21. Vincas Kisielius, 
prekybininkas, gyv.
polėje, Gedimino g. No. 22, už 
knygų platinimą ir proklamaci
jų su ūbaisiais “Broliai ir se
sers, nepasiduokime masko
liams”, priverstas buvo smukti 
į užsienį.

22. Juozas Kačergis, 77 metų, 
dvarininkas, Apygardos Teismo 
sekretorius, gyv. Kvietiškio 
dvare, Kvietiškis-Liępynas, prie 
Marijampolės, literatas, knygų 
ir laikraščių nešikas, platinto
jas, Spaudos draudimo laikų 
kankinys, 7</2 metų kalėjime lai
kytas, ištremtas ir priverstas 
buvo smukti į užsienį.

23. Motiejus Vosylius, 61 m. 
ūkininkas, gyv. Parausių kaime, 
Vilkaviškio apskr., maskolių 
uždraustas knygas platino.

24. Andrius Jarmala, 65 metų, 
ūkininkas, gyv. Seinų apskr., 
Ceizininkų kaime, knygnešys, 
kalėjime sėdėjo.

25. Andrius Matulaitis, 56 m., 
ūkininkas, gyv. Triobiškių kai
me, Marijampolės apskr., už
draustų raštų platintojas, sėdė
jo kalėjime ir buvo ištremtas.

26. Juozas Akelaitis, 48 m., 
ūkininkas, gyv. Paežerėlių kai
me, Liudvinavo valsč., Marijam
polės apskr., uždraustaus raš
tus platino ir į Tilžėje einan
čius lietuviškus laikraščius ra
šė, 2 metus sėdėjo kalėjime ir
4 metus buvo ištremtas Sibire.

27. Vincas Bielskus, 58 metų, 
ūkininkas, Balsupių kaime, 
Šunskų-valsč., Mar. ap., platino 
uždraustus laikraščius 
j uos korespondenci j ų.

28. Kastas Stiklius, 
laikraštininkas, gyv.
polėje, Petro Kriaučiūno g. No. 
6, uždraustas knygas, laikraš
čius ir atsišaukimus gabeno, ra
šė į Tilžėj einančius lietuvių 
laikraščius, knygas ir laikraš
čius platino, atsišaukimus su 
obalsiais, “Broliai ir sesers, ne
pasiduokime maskoliams”, lipi
no, vaikus lietuviškai skaityti 
mokė (daraktoriavo) buvo su 
liet, laikraščiais suimtas, kalė
jime laikytas, po priežiūra po
licijos padėtas ir t.t.

ir rašė j

50 metų, 
Marijam-

ze-

—p.

Anatomija
Mokytojas:— Pasakyk, kodėl 

žmogaus žarnose skrobylas ver
čiamas cukrumi?

Mokinys:--Dėlto, kad iš už
sienio mažiau importuoti tetek
tų.

IMPERFECT IN ORIGINAL

išauga iš mažos sėklos.
Del mažo plyšelio laivai skęs

ta. Mažiausias vabalėlis gali 
mirtinai įkąsti; iš kibirkštėlės 
kyla gaisras.

Melas
Kas meluoja dėl tavęs, gali 

meluoti ir prieš tave.
Galybė

Tikrai galingas tas, kuris pats 
save nugali.

Atsargumas
Netark žodį neapgalvojęs, nes 

ir žemė turi ausis.
Nedaryk kitam to, kas pa

čiam nemiela.

Pasauli# pamėgimas
Pasaulis panašus į lavonų, o 

tie, kurie jį pamėgsta, panašus 
į šunes.

Pavyzdys
Gudrus žino, ką daro, kvailas 

seka pavyzdžiu žmogaus, kurį 
jis mato. Senam šuniui lojant, 
kiti šunes irgi loja, bet be prie
žasties ir tikslo.

Įlašink
šią lašą,—ir jis neišdžius.

žinojimas
Kas mokosi, bet nesunaudoja 

savo mokslo darbui, panašus į 
kaimietį, kuris aria, bet nesėja.

Savęs pažinimas
Išlavintas tas, kurs pažįsta 

žmones; bet tikrai šviesus tas, 
kuris pats save pažįsta.

Mažmožių reikšmė
Kartais labai didelis augalas Kaina 45 c.

Pasitikėjimas savimi 

žmogus, kuris ieško išmin
ties, išmintingas; kas tariasi jų 
radęs- kvailys.

Jei tu pamatysi žmogų, kuris 
tariasi esųs gudrus—žinok, kad 
iš kvailio daugiau kas gali iš
eiti, kaip iš jo.

ATĖJO “Kultūros” No. 4.
Galima gauti “Naujienose”.*

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

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

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

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti?
Kynų Sieną?
Bokštas ? 
mejo ?
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? 
kitų

Kas ir kada pabūdavo jo garsiųjų.
Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilidnijos 

Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy- 
Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 

Visi tie ir daugelis
klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 

Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tą garsią šalį ir musų vietinių kaimynų — 
ai risiu praeitį.

Kas

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Kaip atsiranda ledų kalnai 

gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
Tai yra žingeidus

No. 8 DVI KELIONI Į
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai?
jūrėse? Kokie paukščiai,
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų?
klausimai į kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dvieju garsių tyrinėtoju, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIU PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, I)r. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias 
kius ir daro aiškias išvadas,

Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pedsa- 
jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

IR SPAUDA.No. 49 KULTŪRA
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? 
pažvalga j spaudą?
lošė 'spauda įvairioje šalyse?
pakelti ?

Kaina 60c.
Kaip keitėsi žmonių

Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokių rolę 
Kiek spauda prisidėjo kultūrai

Ir daug kitu žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas ženilapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ą.iąa sūnų ‘p^Auų soųjRAS sąppjp bjA įbj, •ojoilĮBųEd OĮaąmjuiis 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU 
T INGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI. 
PARSIDUODA JJŽ ..........................

SUDARO PUSĖTINAI TUR-
PERKANT VISAS ANT SYK
............................................... $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų I£nygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chic
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Statybos geležies dar 
bininkų streikas 

aštrėja

Kaip jau buvo rašyta, perei
tą šeštadienį sustreikavo 3,600 
statybos geležies darbininkų, su
stabdydami darbą prie $100,- 
000,000 vertės statomų namų.

Užvakar ir vakar buvo veda
mos derybos su kontraktoriais, 
kad susitaikinti kompromisu. 
Dai bininkai buvo nusileidę iki 
$1.62,/2 į valandą. Kontrakto
riai pasiūlė tik Strei-
kieriai vienbalsiai atmetė šj 
kenlraktorių pasiūlymą ir nu
tarė laikytis savo kompromisi
nio reikalavimo. Po to tuojaus 
kontraktoriai savo pasiūlymą 
atsiėmė ir pranešė, .kad jie nuo 
dabar laikysis savo pradinio pa
siūlymo, būtent $1.50 į valan
dą. Darbininkams irgi nieko 
kito neliko, kaip atsiimti savo 
kompromisinį reikalavimą ir 
irgi paskelbti, kad jie nuo da
bar laikysis savo pirmykščio 
reikalavimo, būtent $1.75 į vai. 
Kaip vieni, taip ir kiti paskelbė, 
kad savo reikalavimų jie lai-

misų nedarys. lai nurodo, kad

laika — iki kontraktoriai nusi
leis, nes nugalėti darbininkus 
lieta jokios vilties.

Kad padėtis yra rusti rodo 
ir lai, kad tapo sušauktas visų 
namų statytojų unijų ir kont- 
raktorių atstovų susirinkimas, 
kuris yra kaip ir aukščiausias 
teismas namų statyboje. Tokią 
bendrą konferenciją šaukiama 
tik išimtinuose atsitikimuose, 
kada nebelieka kitokios išeities.

Kalbama, kad jei kontrakto- 
rių ginčas su Statybos geležies 
darljįi n inkais nebus veikiai iš
spręstas, tai gali būti paskelbtas 
visuotinas namų slatyl/os dar
bininkų streikas.

Suėmė penkis įtaria
mus automobilinius 

plėšikus

Tarp suimtųjų yra ir 
lietuvis

vienas

Detektivas Con.nolly prie La
ke ir Halsted gatvių suėmė pen
kis žmones, kurių automobily 
rasta gerai paslėptus du revol
verius. Jie sakosi tuo laiku 
gryžę iš VVaukcgano. Policija 
juos įtaria ksipo grobikus ir 
plėšikus ir pašauks Asclier bro
lius ir kitus biznierius, kurie ne-

lietuvis, .loseph Lukas,

pažiūrėti ar ne suimtieji ir bu
vo tie, kurie juos apiplėšė.

Tarp suimtųjų yra ir vienas 
jaunas
22 m., gyvenęs prie 1720 South 
I.aflin Si. Kili suimtieji yra: 
Philip Mustapich, 36 m., 1322 
So. Morgan St; Wm. Gril?ac, 

; Steve 
Racine 
25 m.,ir Samuel įSmiith, 

W. 1(>1 h St. ’

Molina ir sūnūs
troško

nu-

Jolin Steplunson nesenai nu
sipirko naują namą prie 3053 
X. Butlierford Avė., į kurį per
sikėlė lik pereitą šeštadienį. Bet 
užvakar ji ištiko didelė nelai
mė. \’akare skubiai jis gryžo 
iš darbo pažiūrėti kaip jo pa
čiai patiko naujasis anmas. Bet 
parėjęs namo rado savo žmo
na ir sūnų Alfredą, 7 m., nebe
gyvus, nu troškusius imio gaso. 
Virtuvėj, vis dar ėjo gasas iš 
po kavos puodo. Manoma, kad 
žmona, paruošusi vyrui pusry
čius dar prigulė, palikdama de
gantį po kavos puodu gasą. 
\'ercki ntift^hdflB^ęsi noJiM^

M
t ro«

10 žmonių sužeistų

10 žmonių liko sužeista ir ke
li šimtai pasažierių liko išgąs
dinti, kai ilidelis g-ai-inis kastu
vas sugedo ir užkliuvo Aiž pro 
šalį ėjusio Burlington priemies
tinio traukinio.
tiko arti La
Penki vagonai 
niekuriems net 
ti. /

Nelaimė atsi- 
Vergne stoties- 
liko apdraskyti, 
ir stogai nuneš*-

Patvirtino nuteisimą
Apeliacijų teismas patvirtino1 

nuteisima dviem metams kalė- 
jiman buvusio kongresmano ir 
valstijos prokuroro pagelbinin- 
ko Charles S. VVharton. Jis bu
vo nuteistas už tai, kad jo na
muose rado prieglaudos plėši
kai, kurie pereitais metais vas. 
25 d. apipiešė pašto vagoną 
Evorgreon Parke. Plėšikai lai
mėjo $133,000, kurių dali ga
vęs VVharton.

Vienas plėšikų liko nuteis
tas 25 metams kalėjimam Ke
li plėšikai bus teisiami dabar. 
O keli' jau yra žuvę savitarpi
nėj gangsterių kovoj. Plėšime 
viso dalyvavo 7 plėšikai.

Ar Wharton apeliuos į auk- 
ščiausį teismą yra abejotina, 
nes nemanoma, kad jis turi už
tektinai pinigų. Jau ir dabar 
jo namai Beverly Ilills yra pil
niausia užmorgičiuDti vedimui 

Be to įrodymai taip 
kad vargiai jis galėtų 
aviaciją.

kųs, 
mėti

aiš- 
lai-

Gaisras ligoninėj
Užpereitą naktį Chioago Ge

neral ligoninėj, 741 Diversey 
Paikvay, buvo kilęs gaisras, ku
ris pridarė uz $25,(MM> nuosto
lių. TeČiaus pacientai, keli dak
tarai ir slauges ligo išgelbėti, 
nors visa 4 aukštų ligonine bu
vo prisipildžiusi durnų.

PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš

kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieni, birželio 7 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj; 
3133 So. Halsted St. Visi 
malonėkite laiku pribūti, nes 
daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kunevičius, nut.

nariai 
randas

rast.

Pranešimas Susivienijimui 
vių Namu Savininkų ant Bridgepor- 

Gerb. Draugai ir Draugės, esat 
šiam mėnesniam susirin- 

Lietu- 
Halsted St. 
Valdyba.

to.
kviečiami šiam mėnesniam 
kimui, kuris įvyks birželio 5, 
vių Auditorijoj, 3133 So. 
Pradžia 7:30 vakare.

Lietu-

Susivienijimo Lietuvių 
335 kp. priešmetinis i 
įvyks trečiadieni, birželio 5 d., 7:30 
vai. vak., Mark White Square Par
ko svet., prie So. Halsted St. ir W. 
30 gatvės. Visi nariai būtinai at
silankykite i susirinkimą, nes yra 
daug svarbiu dalykų apsvarstymui.

Valdyba.

Amerikoje 
susirinkimas

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Iš Joniškiečių kliu 
bo išvažiavimo

lių buvo daugiau prikibusių prie 
virvės.

Muzikantai buvo geri ir visi 
prisišoko iki sočiai. Abelnai, vi
si išvažiavimo dalyviai buvo 
smagus, ypač joniškietes mote
rys pasižymėjo šokiais.

Nors kaip girdėjau, daugelis 
išvažiavimų delei šalto oro ne
galėjo įvykti, bet joniškiečių 
išvažiavimą reikia skaityti pil-

nai pavykusiu kaip moraliai, 
taip ir materialiai.

—Gruzdietis.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušeres

Mat, Joniš-

Birželio 2 d., p. Svelainio far- 
moje, prie 87 ir Kean Avė., į- 
vyko pirmas Joniškiečių kliubo 
piknikas-išvažiavimas. Nors per
eitą sekmadienį oras buvo šal
tas, bet žmonių į joniškiečių 
išvažiavimą privažiavo gana 
daug. Joniškiečių kliubo išva
žiavimai visuomet būna be į- 
žangos, bet kiek girdėjau iš ko
miteto, sis išvažiavimas duosiąs 
ir gražaus pelno.
kiečių kliubas turi nuoširdžių 
rėmėjų iš biznierių ir nebiznie- 
rių tarpo, k. a. p.p. Šalkauskai, 
Nainiai, Empoliai, Pupytė, Smil
gius, Pitaris, Pliuškus ir kiti, 
be to ir patys joniškiečiai ne
sigaili praleisti kliubo naudai.

Apie 6 vai. vakare prasidėjo 
programas ir žaismes. J. Bu- 
tautis trumpai papasakojęs apie 
Joniškiečių kilubą, pakvietė iš 
publikos, kuris geriausia gali 
padainuoti, štai pasirodo senas 
chicagietis Juozas Lankelis, ku
ris sudainuoja keletą juokingų 
dainelių. Neatsiradus daugiau 
dainininkų, kurie butų drysę 
konkuruoti, Juozas Lankelis 
gauna paskirtą dovaną. Lanke
lis seniau yra vedęs Chicagoje 
Rūtos chorą, kuriame priklausė 
ir daugelis joniškiečių.

Po dainų seko šokių kontes- 
tas. Už gražų šokimą venger- 
kos pirmą dovaną laimėjo J. 
Gasparaitis ir A. Ančiute; ant
rą dovaną gavo J. Sireika ir M. 
Zaborski.

Jaunuolių bėgime pirmą dova
ną. laimėjo Marųuette Parko 
SLA. 344 kp. jaukto pitčeris 
Antanas Pinaitis. Merginų gru
pės laimėtoja buvo p-lė Zabors- 
kaitė.

Virvės traukime singeliai nu
galėjo ženočius. Kaip tas atsi
tiko nė aš nežinau—gal singe-

JOE SMILGIS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Vidikas-Lulevįčiene
3103 South Hafoted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterim* ir mergi
nom* visokiuose rei

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

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

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

Tel. Kentrood 5107 
VALANDOS i

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

šventadienio Ir ketvirtadienio

GYDO

apart

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Hafoted St.
Valandos: nuo 40 iki 2 po pietų, 

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

t ——O--------

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectaJ

Dr. J, W. Beaudette
t

VlftiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė

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

4642 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4501

, MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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.
——-O-------

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:3® ir nuo 7 iki 10

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

DR. CHARLES SEGAL

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison D15fl

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

Phone 
Hemiock 9252

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofi«o valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez.- 32D1 South Wallace Street

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

South Anhland Ave^ 2 l*bo* 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880 -------- o--------

4729

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

Akių Gydytojai
'Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

natrio! vietoj

D

Phone Canal C222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12
Rezidencija 6640 S. Maplewood

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare
- Telefonas Canal 1912

Residence Tol. Fairfax 6852

Vai.

ryto
Avė

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytei 

valgiu*
A. A. NORKUS, mv.

Graboriai
Phone Boulevard 4138

i 
n 
t

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių itempiina, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervyotu- 
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, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—\, —--------------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL.

127
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1810
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlio™»c rvo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS;

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Muši patarnavimu Jf! 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- ^2 
brangus todėl, kad ne- 
turime Išlaidą užląk 
kyinui skyriai. z * jĮ

3307 Auburn Avė
CHICAGO. U»L.

MARIJONA GEDVILIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 dieną, 3 valandą 
ryte 1929 m., sulaukus 57 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Pali
ko dideliame nuliudime vyrą 
Juozapą Gedvilą, dukterį Ma
rijoną, sūnų Juozapą ir žen
tą Antaną Petrauską ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 828 W. 34th PI.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
birž. 7 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Gedvi
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Kadžius, Tel. Canal 
6174.

Don’t suiier with Dandruff, Pimple®, 
Blemi.he. and other annoying skin irti- 
tatjons. Žemo antiaeptic liquid is thc sale 
jure way to relief. Itching often disappean 
overaight Splendid for Sunburu and Poifcjo 
Ry. Ali druggists 35c, 6Oc, $1.00.

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economicat 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MAS MADE GOOD with 
millions!

Itching Skin
Quickly Relieved

J. Lulevich 
Lietuvis rraborius 

ir balsamaotoja* 
Automobilių patama 
vima* teikiam* vi 
šokiems reikalam* 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3193 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

yra taip dalikatnas sudėjimą*, 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 i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos*

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl Visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambary* 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauska^ 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St. \

Arti Leavitt St. \
Telefonas Canal 2552

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashincton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

ANTANAS WASK1EW1CZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 3 dieną, 2 valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Aleksandravo 
apskr., Rimšių parap., Žybakių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime pusbroli Mykolą ir 
pusseserę, o Lietuvoj du bro
liu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 5 dieną, 2 vai. po pie
tų iš Sudeikių kaplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ąntano Waskje- 
vviez giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Lietuvi* Graborlu* ir 
Balaamuo tojai

1814 W. 23rd PL 
Chicbgo, 111.

Patarnauja laidotu 
vėso kuopigiausiai 
Reikalo meldžiu at
sišaukti, o' mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

JOHN B. BORDEN.
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vhl. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Rooin 209bystčs.

668 \fith ^Street KamPaf< North Avė. ir Robey St,

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

8238 S Halsted St 
Tel. Victory 4U88

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
Te!. Briinsu irif 4983

Narnu telefoną1! Brun*wick 0697 
Ultravioletinė švie. a ir diathcrnua

vak.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Gerai lietuviam* kinoma* per 21 Vakarais 2L51 W. 22nd St. nuo 6-9 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi- 1 XT . Telephone Bopsevolt 9090 
rurgas ir akušeris. Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Gydo staigias ir chroniška* liga*
vyrų, nioterų ir vaikų pagal naujau- V W RUTKAUSKAM 
siųs metodus X-Ray ir kitokius \
elektros prietaisus. j ADVOKATAS
.... w,,i80'1.’L a. 29 So. La Šalie St. Room 730

Valandos: nuo 10—12 pietą ii 3ei. Central 6390. vai. 9—4.
nuo Z:80 .ToL«ttkare I Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Jeigu neatsišauks, tai lauk Tel. Prospect 352d.
South Store 2238 ar Randolph 6800 ______________________________

DILMAiim'KAHNH"“ S‘ Mikc,0”is
4631 South Ashland Avenue

• Ofiso valandos:
Nuo 1U iki 12 diena 2, iki 8 nn piet 

t 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 ( 
Rez. Telephone Plaza 8201

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais puo 6 iki 9 viil. 

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Naujienų laiva 
korčių skyriaus

Naujienų laivokorčių skyriaus 
pataranvimu atvažiuoja iš Lie
tuvos: Saliomija Jasilaitytė ir 
Elizabtdh Josepliitė, per Bahie 
American Line ant laivo “Po- 
lonia ” Į Ne\v Yorką pribus sek
madieny, birželio 9-tą dieną.

pranešta giminėms, kad galėtų 
sutikti Chicagoj ant stoties.

“Rusų Kultūros 
Diena”

Ateinantį sekmadienį, po piet, 
nuinicipalėj prieplaukoj Navy 
Pier (bu v. Municipal Pier) bus 
ipvaikšiojama “Rusų Kultūros 
Diena.” Tai iškilmei yra pri
taikytas programas, susidedąs 
iš prakalbų ir koncerto. K ai
bės žymiausi kalbėtojai ir rašy
tojai. paskui seks turtingas kon
certinis programas — dainos ir 
muzika, o po to deklamacijos 
ir monologai. Bus užbaigta gi 
rusų tautiniais jokiais.

ko, ar miestas tuos pinigus tu
ri. Tą galėtų pasakyti vieni bol
ševikai, bet jie apie tai tyli.

Žiūriu į kapą ir mąstau: Iš
tik rų jų, yra didelė gėda tiems 
tavorščiams h’olševikams. Kol 
K. Jamontas buvo gyvas, tai 
jie visaip apie jį šokinėjo ir la
biausia aukštino, bet kai mirė, 
tai nebereikia ir kapą aptaisyti. 
Jei velionis mirdamas butų tu
rėjęs giminių, a.r geresnių už 
bolševikus draugų,- tai dabar 
velionio Jamonto kapas butų 
netik gražiomis gėlėmis papuo
štas, o ir ant kapo butų pasta
tytas dailus paminklas.

Matyt, toks jau žmogaus liki
mas: kol gyvas ir dar turi pini
gų, lai jį gerbia ir iš nemokyto 
padaro gerinusį rašytoją, kaip 
kad bolševikai darė su K. Ja- 
montu, varde jo rašydami viso
kias nesąmones prieš “Naujie
nas” ir dar gaudami riebiai už
mokėti; bet kaip pranykai iš 
akiu, tai ir visi užmiršo — ilsė- 

dabar Tautiškose, užmirš- 
ir savo draugų bolševikų, 
jau esi jiems nebereikalin- 
ir tavo prietemai aukų dau

giau iš tavęs nebegaus.
—Pasaulio Vergas.

nes

dengta ir dabar nebegali pada
ryti biznio. Jie todėl ir nori 
sužinoti, kuris komunistas išda
vė jų nutarimus ir sugadino 
jiems visų biznį. Bet nors Juk- 
šelis ir visa gerkle šaukė, vis- 
tiek nesužinojo to išdaviko.

Uždarius, ačiū bolševikų pas
tangoms, Aušros knygynų, pra
sidėjo licitacija. Pradėta jų su 
Lenino paveikslu. Vienas atbu
kęs komunistas tų paveikslų nu
pirko tik už 50c. Supraskite, 
kaip pigiai pardavė drg. Leni
nų! Paklausiau pirkėjo kų jis 
darys su paveikslu. Atsakė, kad 
sienoje yra pečiaus skylė. Po- 
piera uždėti netinka, kadangi 
žiemų vėl reikės pečius kurti. 
Tad kamino skylę pakavęs su 
Lenino paveikslu.

Komunistai baisiai keikia vie
nas kitų, kam neišlaikė slapty
bės apie Lenino plaukus, nes da
bar žmonės juokiasi iš jų ir vis 
klausinėja, kada jie pradės da
žytis su Lenino plaukais.

Vienas komunistas pasigyrė, 
kad Lenino plaukais nudažysiųs 

medžius ir 
visos Ro- 
kudakuot

8
11
17
18
20

ii

42
34

45
47
49

Esinnelis Simon R. 
Garliiko Petro 
Jogitta Antanas 
Kairi Jonu 
Kisonis Jozepas 
Kunyekene Domicėlė 
Petrjla Franuk 
Ratkevičienė M. 
Rokauska Zofia 
R ulbės B. 
(Simostis P. 
Rakevičienė M. 
Subat Stif 
Venckus Franu 
Nilles Adolpho 
Zdiamawicis Petor
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Įclassified AUS
Mokyklos 

Educational

Užgiriu Šerno Fon 
do darbuotę

visus Palmer parko 
padarysią taip, kad 
selando vištos imsią 
komunizmų.

šiose “diskusijose 
tai labai išgarsino ‘ 
ir Lenino plaukus,
bar visur ieško pirkti tų “Nau
jienų” numerių, kur rašoma 
apie naująjį komunistų biznį ir 
laukia naujų komunistų paslap
čių

” komunis- 
‘Nauj ienas” 
žmones da-

-ir. . t ......... .. n , ■mm ii m, iMiinAT——m—m———Am— i i»»w« ■»

[CLASSIFIED ADVERTISEMEN
L _________ __________________________________________

Financial
Finanaai-Paskoloa'

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Ką matė Pasaulio 
Vergas Tautiško 

se kapinėse
ma- 
sk u-

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---------

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6733-6716

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

S. OSGOOD, 
2231 West DiVIsion St., “upstairi” 

Tel. Armitage 1199

Reikalauju 5 lietuvių 
vyrų

Turi būti Chicagoj apsigyvenę me
tus ar daugiau, su gera rekomen
dacija. Proga išmokti gerą amatą 
į trumpą laiką, kuriuo galima užtar
nauti nuo $50 iki $100 ir daugiau 

j savaitę.
Atsilankykite pas

' Williąm H. Novick

✓
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

PARDAVJMUI 5 kamb. moderni
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.

Room 1860-64 
208 South La Šalie St. 

nuo 9 iki 2 po pietų

patyręs draiveris 
Vedusiam vyrui 
mokėti skaityti ir Į 
darbas, Rera mO' 

kestis. 818 So. 5th Avė., Maywood 
Illinois.

REIKALINGAS 
fornišių trokui. 
pirmenybė. Turi 
rašyti. Pastovus

KAM EIKVOTI
Taupus žmonas turi savo namui, Pini- 

' gal, išleisti . rendai, niekada negrjžta. Per. 
I kant namus, reifikia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai- 

t h)8 namai Blue Islande, geriausio materlo- 
)o ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
ėtu vandeniu Šildomi, tailo maudynės, sbow* 
er, ąžuolo grindys. viftkos, ' ' ' 
beismento lubos, artistiniai 
nys. beržo ", 1.......  ..
lės gonkns; 50x200 lotas: gaso dūdos ena- 
meliuotos: ' j__
name. 84 9 Gregory. 
1 blokas i 
343 lltlth 1 
—$10,760. 
50(14.

grindyR, viftkoa, plasturiuotoa 
lubos, artistiniai stiklai, sžidi- 
trimingal; 5 kambariai ir sau-

plaujama rnaAina kiekvienam 
tarp 122 ir 123 St., 

rytus nuo Western Avė., ir 
laee, Blue Island. Kaina $9.600 

B. Al. EDWARDS, tel. Oaklami

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios ope- 
ruotojos (apreitorkos) ant Singer 
siuvamų mašinų. 2100 So. Morgan 
St., 4 floor.

REIKALINGA veiterka, 
1841 So. Halsted St.

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.

Gegužės 30 d. atsikėlęs 
tau, kad rytas yra gražus, 
biai apsirengiau ir pas tautietį 

valgykloje pavalgęs amerikoni
ško steiko su tarpiauIiškaiš ci
buliais. leidausi važiuoti pė- 
ščias į Bridgeportą pas savo gi
minaitį, kuris turi forduką. šei
mininkė prirengė skanių valgių 
pietums, o mes pešėrėm fordu
ką penkiais galionais gasolino 
ir pasileidome kelionėn į Tau
tiškas kapines. Ford u kas bėgo 
smagiai ir apie dešimtų vai. jau 
buvome kapinėse.

Kapinės pilnos žmonių. Vie
ni puošia kapus, kiti vaikštinė
ja po kapines ir žiūrinėja sa- 
yo genčių ir draugų . kapus, 
kaip kuris jų yra papuoštas.

Tautiškos kapinės yra gra
žioj vietoj, pasipuošusios me
džiais, <> ir žmonės kiekviena 
kapą yra papuošę gražiausiomis 
gėlėmis, taip kad kapinės aitro- 

gražiai tikras gėlių

kiomis dienomis kerno Fondo 
Komitetas, kuris rūpinasi pa
statymu paminklo ant rašytojo 
kerno kapo, gavo iš Bridgcpor- 
to (Conn.) Lietuvių Viešo Kny
gyno 
port, 

“B. 
kaipo 
ga, pa't^mijęs jūsų atsišaukimą 
reikale 
minklo 
rašėjo, 
“Dėdės 
mui, B. 
stovų I 
gegužės 12 d., likosi priimtas 
sumanymas įvertinti to Komi
teto darbuotę ir išreikšti prita
rimo žodis, už pasišventimą at
likimui svarbaus reikalo 
žymėjimui musų tautos rašyto
jo amžinosios jo buveinės, — 
kapo, kuris bus mums gilioj at
minty].

B. L. D. V. Knygyno valdyba:
Pirm. J. J. Mockaitis, 

Rast. A. A. Sapiega.”

aprašymo.
omisa,ras.

(465 Gregory S t., Bridge-
Conn.) sekamų laiškų:
L. 1). Viešas Knygynas, 
literatūros teikimo įstai-

paramos pastatymui pa
mušų tautos literato ir 
Juozo Adomaičio, — 

šerno” kapo atžymėji- 
, L. D. V. Knygyno at- 
susirinkime, įvykusiam

Roseland

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

1 Andrejko Johan
4 BBiezit M.

Eu-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
Kramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyjrvedystėa, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuviu Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime isigyti abelną moks- ■ 
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksli 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 
7Qi siskolinti nuo $50 ir augŠ.

/✓) ant savaitinių ar mėnesinių
' išmbkėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH
INVESTMENT & /
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St.
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rpckvvell 6030

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgb 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemes 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai

REIKALINGOS 4 patyrusios mo- nupirks šį namą. Paims lotą kaip 
terys skarmalams (rėksams) sortuo- mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
ti. Kreipkitės 2457 So. Loomis St. Į Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

REIKALINGA patyrusi moteris | 
operuoti Zig Zag siuvamą mašiną 
Pastovus darbas, gera mokestis. S , _ , . , , q.f-Ane-
Singer, 600 Blue Island Avė, Room statom ant jūsų loto uz $5475 _ ~ ’ mitini i Ir A 4-1«

$250 ĮMOKĖTI 
kambarių muro bungalov? pa-

606.

Help VVanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAM E PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir moterų, pardavinėti lotus 
Lockport Highlands. Galime pa
naudoti 
Didelis 
vimas. 
kia tik

visą laiką, arba dalį laiko, 
uždarbis.

Norinčiųjų pirkti yra, rei- 
nueiti ir pamatyti juos. Pa

ti geriausioji proga yra dabar, pir
ma atidarymo. Nepraleisk 
progos. Atsišaukit tuojaus.

Kreipkitės pas
M. ROZENSKI & CO.
6542 S. Western Avė.

Lengvas parda-

šitos

pilnai įrengta, karštu vandeniu šil-‘ 
domn. uždarytu porčiu. artistiniais 

j stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe-
kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 
avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

Komunistai išvadino darbinin
kus durniais

minios, tūkstančiai
Žiu-

<lo labai 
<larželis.

Miniu c 

žmonių plaukia į ikapines. 
riti į tų minių ir nenoromis len
da į galvą įkiri mintis: o juk 
neužilgo mes visi nebevaikšti
nėsime po šias kapines, bet pa
lys jose ilsėsimas ir tik kiti 
mus lankys, žiūrinės musų ka
pus, skaitys užrašus ant pamin
klų ir — irgi laifks savo eilės 
kapuosna atsigulti. Galų gale 
— kapinės yra visų musų tė
vynė, nes teisingoji gamta kiek
viena yra apdovanojusi mirtimi 
ir paguldo kiekvienų greta jo 
genčių, draugų ir priešų. Visi 
jai vienodi, visi vienodų prie
glaudų žemėj- randa.

Taip begalvodamas nuklid.au 
i patį galą kapinių, kur radau 
veik visai apleistą kapų. Pa
puoštas jis tik pigiomis gėlė
mis, o gale kapo lentelė su ku
kliu užrašu,: “K. Jamontas.” 
Net nustebau pamatęs tokio 
turtingo žmogaus taip apleistų 
kapą. Nė pats sau netikėda
mas paklausiau savo draugų, ar 
ištikrųjų čia ilsisi tas garsusis 
K. .lamontas, Ikuris, kaip (nieku- 
rie kalba, palikęs $30,tur
to ir kurį, kol dar gyvas buvo, 
taip labai garbino ir aukštino 
bolševikai, kurie net straipsnius 
apie jį rašė, žinoma, gaudami 
riebiai apmokėti.

Mano draugas patvirtino, kad 
čia, apleistame kape, tikrai il
sisi tas pats K. Jamontas. Ir 
pridūrė, kad apie jo paliktą tur
tą niekas nežino, išskirus mu
šti bolševikus. Girdi, niekas ne
žino kam jis mirdamas savo 
turtą paliko ir kur jis dabar 
randasi: ar bolševikams jis te

Komunistai labai plačiai 
sino “didelius debatus su 
žujais”. Tad ir aš nuėjau pa
siklausyti kaip komunistai kri
tikuos “buržujus”. Bet nieko 
panašaus nebuvo. Jie tik šaukė, 
kad buržujai pasirodytų (tur
būt, kad žinoti, kada reikės iš
bėgti), bet patys daugiausia 
kalbėjo apie Lenino plaukus ir 
nagus ir taipjau “Naujienas”.

Visa jų vyriausio “orato
riaus” Bimbuko kalba susidėjo 
vien iš keikimo “Naujienų”. Jei 
ne “Naujenos”, tai Bimbukas 
nebūtų turėjęs apie ką kalbėti? 
Vieną svarbų dalyką jis pasakė, 
būtent, kad visi Pullmano dar
bininkai, įskaitant ir pačius ko
munistus, kurie ten dirba, yra 
durniai. O juk ten dirba gal po
ras desėtkų tūkstančių darbi
ninkų ir jie yra tokie pat dar
bininkai, kaip ir visi kiti. Tad 
išeina, kad Bimbukui visi dar
bininkai yra durniai. Įdomi ko
munisto pažvalga į darbininkus, 
štai jo paties žodžiai: “Nema
nykite, kad “Naujienas” rašo 
tie durniai, kuri-e dirba Pullma- 
ne. Ne! Tie durniai taip ne- 
parašys”. Komunistai gi ploja 
ir džiaugiasi, kad Bimbukas 
juos pačius išvadino durniais!

Po to Jukšelis, pasiėmęs j 
rankas “Naujienas”, šaukė kiek 
;ik jo gerklė išneša, kad pasiro
dytų tas, kuris “Naujienose” 
rašo apie Lenino plaukus ir na
gus.. Mat, komunistai buvo 
slapta nutarę pradėti naują biz
nj su Lenino plaukais ir nagais. 
Betgi '“Naujienos” tą paslaptį 
atidengė. Tad jiems yra labai 
pikta, kad ta paslaptis liko ati-

gar
bu r-

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street

> Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

BIZNIO 
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURNITURE
COHEN BROS.

1401—9 So. Halsted St.
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

____________GARAGES____________

2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce
mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
B.^PELEČiid wicž

2800 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
"KOZLO^skf MUSfČ SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 864
North Shore faunos, lotai, akrai 

ir namai. •
SASH AND DOORS

ALBĖRT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789 
Durya, storrn, sash, garažiai, siete

liai, etc.

SEWING MACHINES
kdČHĖ

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S

IN ORIGINĄL

Business Service
___BiznioPatarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė. ,

Phone Vietory 2740

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

Dar-

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phcne Republic 7869

10% Numušta visam 
darbui -

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainus yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO 

3912 Elston Avė.
Kevstone 1633

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Vietoji 7261

“0UALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užččdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš- 
mokSjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO. 

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

J.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogua visokios rųšies, 
bile kada ir Lile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbo mieste. Kedzie 5111.

Zelvis Building Co.
GENERALIS K0NTRAKT0RIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

Prieina- 
Darbas garantuotas.

Financial
Finanaai-Paakoloa

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 Avo. 
Kampa* Hennitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

ir

C ASU PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 10 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v..

Personai
Armėnu lešk*

SESUO paieško savo brolių: 
Franciškaus, Adolfo, Vytauto ir 
Stanislovo Lukashevich’ių. Labai 
norėtų, kad jie atsilieptų kuo grei
čiau šiuo adresu: Deveikis Silvest
ras, * Bileikiemių kaimo, Utenos ap., 
Lithuania.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

prie Wacker Drive

iš

For Rent
PASIRENDUOJA štoras, 3 kam

bariai dėl pagyvenimo, elektra, vo
nia, tinkama vieta barbernei, ken- 
<ly, arba shoe .shop, graži vieta,pi
gi renda. Tel. Laiayette 7256, šauk 
Stanley.

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

RENDAI krautuvė, ir ofisas, tuoj 
prie naujosios Peoples Furniture 
krautuvės, 2534 W. 63rd St., tel. 
Republic 3948.

Musical Instruments
Muzikos InBtrumentai

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

SGHWAHTZ BROS. STORAGE 
(540 E. Glst St. Midvvay 9733

Automobiies
’28 nu<lB0ii BrouKhatn—cuatom ouilt
'2’5' Chandler coacb 
’20 late HucIhoii coach ..........................
’28 PontiiK- coach

HudBun biuugham, tteratn stovy
Essex ----------- ------------------------------- 1
Dodire Sodan ...... ........... ...................
Ponliac Hc<tan
AtcDEHMOTT MOTOR 8AL.KS CO. 

7130 So. Halsted St.. Triansrle 9330

27
29
25

$705 
$305 
$205 
$425 
$4Hn 
$550 
$175 
$450

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
xTelephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWĄI

Su visais naujausiais moderniš
kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
$9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
įuos patys. Savininkas

T. M. RYAN,
7131 So. VVestern Avė.

Tel. ( Republic 9236

P-NE NAMŲ fLšKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 j mėnesį, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią An^lų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją, 3 didelius miegruimiųs, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievelę; moderniškas apšildy
mas su įbudavotais fikčeriais. Lotas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

6407 Irvinu Park Blvd.

Tikras Bargenas
Bizniavus namas, 6 kamb. flatas 

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

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos' 
gatves, 50 pėdų per 120, parduosiu 
už $4000. jmokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, geroje apielinkėje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros 
lubos.

------------------------------------------------- ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6
PARUODU Barber—Beauty Shop. Pėdų akmens beismantasj tik $3.900; 

Beauty Shop yra išrenduota. Visi kambariai ir maudynė kiekviena- 
jtaisymai priklauso prie barbernės.,ine Gate; geriausiam stovy; išmoke- 
Renda $35. Vertės $2.500 parduosiu' jimais jei norima; parenduota; 48th 

“ ............ ! Place arti Union. Jos. W. Hough &
Son, 4213 So. Halsted St.

už $1,250. Apleidžiu meistą. 369 
E. 75 St.

DELTCATESSEN ir Grosernė pir
mos klesos; reikia parduoti tuojau, 
nes verčia kitas biznis ;geri fikČe- 
riai; greitai išleidžiamas grosemės 
stakas; pigi renda; bargenas, 2735 
W. 43rd St.

APLEIDŽIU MIESTĄ
turiu parduoti savo $12,000 kampi
ni 6 dideliu kambarių bungalow už 
$8,950.

6300 Patterson Avė.
Tel. Palisade 7639

PARDAVIMUI bekernės biznis — 
vienintele lietuvių bekernė Rockfor- 
de. Julius Solomon, 918 
Avė., Rockford, III.

BUILDINGAS 9 flatų South 
• West Šitie — moderniškas, mainy- 

Lincoln Į sju anį mažesnio, noriu gauti ir 
cash. S. Gu.sich, 2413 W. 59th St.

Exchange—Mainai IŠVAŽIUOJU | LIETUVĄ
Priverstas parduoti tuojau, 2 fla- 

namą gra- 
Tikras barge-

PARDAVIMUI arba MAINAMS, tų modernišką murini 
Prie Washtenaw ir Marųuette Road žiausioj kolonijoj, 
kampinis lotas — pakankamai dide- nas. 
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7618.

Savininkas ant pirmo flato, visa
da namie.

6752 So. Artesian Avė.
GERIAUSI BARGENAI. Biznia

vus namas, bučernė ir grosernė. 
Bizniavus lotas, 25x125, gera 
160 akeriu farma su visais 
kais, gera žemė, ežerai vidury 
mos. Visas nuosavybes 
pigiai arba mainysiu i

vieta 
budin

TURIU PARDUOTI TUOJAUS 
6 kambariu bun- 

Kaina 
ka-

mos. visas nuosavybes parduos 
pigiai arba mainysiu i privatišk 
namus. 6001 So. Carpenter 
Englewood 2116. ji

Savo gražiausi 6 karnl 
galow lietuvių apielinkėj 
$9,750. Lotas ff>;z2X 120 | 
n^uražas.

nuklid.au



