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Garlaivy Suėmė 8 Slaptus 
Lietuvių Emigrantus

Tarp suimtų 4 moterys--New Yorko mui-, 
tinęs agentai užtiko juos ieškodami lai
ve gėrimų kontrabandos--Už slaptą at
vežimą kiekvienas imigrantas sumokė
jęs po $l,000--Bus deportuoti

HOBOKEN, N. .L, birž. 6.-- Manta,” atplaukusį iš Capc 
'Pasažieriniame United States'Verde salų ir atgabenusį vie- 
Cinijos garlaivy, atplaukusiame nuoliiką paslėptų imigrantų, 
iš Bremeno, South a m p t o n o, j Imigrantai bus deportuoti. 
Queenstotwno ir Cherbourgo, ta-1 
IX) suimti astuoni slapti imi-1 
p,rantai, kurie, sako, už įšmuge-. 
liavimą į Jungtines Valstybes 
sumokėję kiekvienas po $1,090.

Tarp suimtųjų 'buvo keturios 
moterys.

Visi šmugeli uojamiej i esą lie
tuviai.

Laive paslėptus juos užtiko 
muilinės inspektoriai, beieško
dami svaigiųjų gėrimų kontra
bandos.

Nelaimingieji 
po paimti į
grantų stotį, iš kur jie bus de 
pm t uoli atgal.

Suėmė škunerj
šmugeliuojamų 

grantų
PROVlDENCE, R.

3,G00 mylių kelionėn per 
lanlo vandenyną škuneįis 
plaukė iš Cape Verde salų 
gūžės 2 dieną, komanduojamas Whiting, Ind. 
17 metų amžiaus vaiko, John 
Darios vardu. šmugeliuojami 
įmigranlai pasakoja, kad už 
slaptą atgabenimą į Jungtines 
Valstybes kiekvienas jų sumo
kėjęs kapitonui Bose po $250. 
Kap. Bose žadėjęs pats juos 
pristatyti, het laivas išplaukęs 

. . , . , be jo: savo vietoj kap. Rose |imigrantai la-L, . , , . Jf, ... skunerio komanda pavedėsi E lis Island imi- T . ... . »Johnui Banrosui, 17 melų ber
niukui.

Be vienuolikos slapių imi- > 
SU 11 'grantų, škuneris gabeno dvide- 
inii- l^n,l (lu pasažieriu ir arti tiek 

pat įgulos žmonių. Kelionė 
mažne pasibaigė katastrofa, kai 

L, birž. praeitą penktadienį škuneris ūž
ti. — Pakraščių sargyba suėmė' ėjo ant seklumų ties Nantu- 
dvistiobj škunerf “John R. cketu.

Sovietai žada nebe- 
konfiskuot cerkvių

Rykov sak3 sovietai darę klai
dą, leisdami ‘‘bezbožninkams” 
versti cerkves pirtimis

kru taniųjų 
teatrais, arba dagi pi r

šio laiko, pareiškė 
sovietų valdžia nėbelei-

Hy-

RYGA, birž. 6. — Sovietų 
liaudies komisarų pirmininkas 
Rykov, kalbėdamas Rusijos 
“iBczbožnikų” (“bedievių”) kon
greso atidaryme Maskvoj, pas?.- 
ikė, kad sovietai darę klaidą, 
leisdami, mažai komunistų kuo
pelei paprašius uždarinėti 
cerkves ir paversti jas klubais, 
mokyklomis, 
veikslų 
timis.

Nuo 
kovas,
sianti konfiskuoti cerkvių, arta 
leisianti pavaitoti jas kitiems 
tikslams tik tais atsitikimais, 
jei tam pritarsianti dauguma 
parapijiečių, nes dėl cerkvių 
konfiskavimų visados būdavę 
riaušių ir - komunistų žudymų. 
I*astarojo sovietų kongreso pa
taisyta konstitucija atskarus 
bažnyčią nuo valstybės ir mo
kyklų ir pripažinus tikybos lai
svę visiems savo piliečiams.

ALENAI, birž. 6. — Graiki
jos ministerių kabinetas, su 
Vtnizelhsu prieky, pasitraukė.

KORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuolumas; gali 
būt lietaus apie vakarą; nedi- 

atmaina; 
mainasis A

dėlė temperatūros 
lengvi ir vidutiniai 
vėjai.

Vakar temperatūra
taip 51° ir 80° F.

šiandie saule teka 5:15, lei
džiasi 8:22. Mėnuo teka 5:05 
ryto.
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Lietuvos Naujienos
Nusišovė Kybartų sau- Kaunas skolinasi tris 

lių būrio vadas milijonus litu
Gegužės 10 dieną dėl neži

nomų priežasčių nusišovė K y- 9 dieną miesto taryba yra pri- 
j barių šaulių būrio vadas Vaba-'ėmus gana sbarbų nutarimą, 
las. i būtent kanalizacios ir vanden

tiekio statybos reikalams išleisti 
i garantuotą iš šešių procentų,Sudegė ūkininko Biruzbalo, 

•Bartininkų valse., Pašimėnų 
į kaimo kluonas su javais. Nuo
stolių 3,500 litų.

Kinai atiduoda į tei
smą 39 rusus

'LOKIO, .Japonija, birž.
Pranešimai iš Darbino 
kad 39 Rusijos piliečiai, 
buvo gegužės 27 dieną areštuo
ti sovietų generaliniame konsu
late, busią atiduoti specialiam 
tribunolui -Mukdene.

sako, 
kurie

KAUNAS. — Gegužės mėn.

ž P/JonviLn “pabiatsii” Giriu gaisras sunaikino! slDoiseviKy ceKistai miestelj Kanadoje‘
sušaudė Ukrainoje

52 valstiečius
čekės’ galva Jagoda važinėja 

po Ukrainą ir daro trumpus 
teismus ir greitas egzekucijas

RYGA, birž. G. Vyriausias 
bolševikų “čekos” komisaras, 
.h geda, Maskvos Lubiankų ka
lėjimo budelių kuopos lydimas, 
važinėja dabar po Ukrainos 
miestus ir daro trumpus teis
mus ūkininkams, kalbinamiems

WINNIDEG, Manitcba, Ka
nada, birž. G- — Del ilgesnės 
sausros, šiaurinėje Manilobos 
provincijos daly siaučia dideli 
girių ga išira i, kurių, nežiūrint 
visų pastangų,) nepavyko su
kontroliuoti.

Liepsnos sunaikino visą ne
didelį Cranberry Portage mies
telį. Žmonės visi išsigelbėjo, 
bei daug girių gaisro gesintojų 
skaudžiai apdegė.

Susikirtimas tarp 
lietuviu ir lenkų t, I c

Suvalkų linijoje
Argentinoje atsikarto

jo katastrofingi že
mės drebėjimai

lą su kasmetiniais išlošimais, 
kuriems skiriama kasmet 75,- 
0(10 litų. Pirkęs tas obligacijas 
už nominalę kainą gauna kas
met nuošimčius du kart j metus

I ir be to gali tikėlis išlošti žy
mesnę sumą. Paskola grąžina- 

! ma kasmet lygiomis dalimis.
Paskolos lakštai bus išleidžia
mi nuo liepos pirmos dienos š. 
m. po 109 litų, o pirmasai pa
sirašymas ant šių lakštų bus 
atidengtas jau birželio mėnesį.

.Spėjama, jog vyriausybė pri
tars šiam paskolos sumanymui 
ir duos savo sutikimą.

Paskolos projektas pristato- 
Sa vi valdybių Deparlamen-inas 

tu i.

(le* gabibijimo komunistų ir val- alIlUilodud jininkų per pastarus du mėne-

T. S. Taryba svarsto 
tautinių mažumų 

klausimą

sienos 
vartoję 

Du di ver
ti kiti pa-

busianti “sausa” sius.
Ukrainos laikraščiai kasdien 

skelbia sąrašus asmenų, sušau- 
Anihasadorius Hovvard užgynęs d y tų komisaro Jagodos įsaky- 

savo štab^ nariams importu©-1 mu praeitą savaitę Charkove 
ti gėrimus buvo sušaudyti 52 valstiečiai iš

—2---- -- apielinkės kaimų.
Charkovo laikraštis “Komu- 

kad Anglijos ' amba- njSĮ;’ kalbėdamas apie Jago- 
IIoAvard, (jos kelionę, sako, kad tos mir- 

nusprtndė padaryti ambasadą ties bausmės turėsiančios gerai 
l“sausą” ir Įsakė savo štabo na- 'įbauginti valstiečius, kurie nuo 
riams paliauti svaigiųjų gėri-, praei|{) sausio mėnesio esą mi
mų importavimą. galabiję 2G0 komunistų.

Britų ambasadoriui, saiko, la- Aplankęs dar kai kuriuos 
jai pakyrėję nuolatiniai Ameri- Ukrainos miestus ir sušaudęs 
kos prohibicininikų priekaištai, daugiau žmonių, Jagoda žada 
kad svetimų valstybių ambasa- vykti į Odesą, kur laukia mir- 

legacijos VVasbinglone teis bausmės 30 kalinių, kalti
namų dcl ruošimo valstiečių 
sukilimo.

WASHilNGTONAS, bir. 6.— 
Sužinota, 
sadorius, Si r Esme

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
G. — Šiandie čia susirinkus 
'fautų Sąjungos Taryba, preli
minari ne j sesijoj ėmė svarsty
ti raportą, kurį tam tikra ko
misija pateikė tautinių mažu
mų klausimu.

Iš trijų komisijos mažumoms 
narių — ispanų Quinones dc 
Leono, japonų Adatchi ir britų 
Chamberlaino — pasta rasis, 
britų konservatorių valdžiai 
sitraukus, Tarybos mitinge 
dalyvauja.

Varšuvos Lenkų Telegrafo 
Agentūra , (PAT ) geg. 4 d. 
skelbia, kad netoli nuo Praciš- 
kų, Suvalkų apskrity, Įvykęs su
sikirtimas tarp lietuvių diver
santų kuopos ir lenkų 
sargybos. Lietuviai 
rankines granatas, 
santai buvę sugauti 
bėgę.

PAT' sako, kad tirinėjimo bu
vę nustatyta, jogei ta lietuvių 
kuopa buvus atvykus iš Lietu
vos liksiu nužudyti du lietuvių 
emigrantų komiteto Lenkijoje 
nariu. Diversiją organizavęs 
konspiracinis Lietuvos šaulių 
skyrius. Diversantai buvę ap
siginklavę pištalietais ir ranki
nėmis granatomis.

Uola sutriuškino 
angliakasius

pa-
ne-

su

NORTON, Va., birž. i 
I Talkon kasyklose, netoli 
\Vise, Va., 
milžiniška uola mirtinai
triuškino penkis toj vietoj 
tusius angliakasius.

BUENOS AIRI’JS, birž., G.
Praneša, kad įMendozos provin-; 
ciijojė vėl atsikartojo smarkus 
žemės drebėjimai, ir kad EI 
Nevadoj daug žmonių užmušta.

Del žemės supurlymų, dvie
jose kasyklose liko užbertas ur
vuose tūlas skaičius darbinin
kų. Iš Mendozos ir S»an Rafa- 
elio siunčiama į kasyklas pa
galba.

EI Nevado ugniakalnis taip
jau pradėjo smarkiai veikti, | 
mesdamas lavą, liepsnas ir du- i 
mų debesius. PASVALYS. Apie 1 kilom.

nuo miestelio raštas griovin

Ištrėmimai
KAUNAS. — Komendanto 

nutarimu ištremta iš Kauno, 
kaip “pavojingi ramybei ir 
tvarkai” studentai Bendoravi- 
čius, Jakučionis, V. Grigaliūnas, 
Račiūnas (ats. karin.), Banio
nis, Vainauskas, (ats. karin.) 
ir dar 4 asmens.

SĖKLOS PRISLĖGĖ

Sprogimas fabrike už- .ir iveži,n0 Prustas

Jos ir 
esančios atdaros smuklės Wa- 
shingtono “society’ei,” ir ypa
čiai Amerikos valdininkams.

Nuo šio laiko tad diplomai i-

S,“eSiŲMacDonald steigia 
tariant — ‘Tione dry,” bent' darbo kabinetą 
kol Sir Esme Howard busiąs' 
ambasadorius. Hovvard žada iš LONDONAS, birž. G._ Ram-
tavo posto pasitraukti apie šių say MacDonald, naujasis Ang- 
metų pabaigą. ,|jj()S darbiečių premjeras, šian-

Ar kitos pasiuntinybės norės die atvyko Į oficialę ministerių 
pasekti britų ambasadoriaus p j r m i n i n k ų rezidenciją, 10 
pavyzdžiu, abejotina. Dcvvning Street, darbiečių va-

 dų lydimas.
Naujas jo socialistinis

Amerikos misionierius netas iki šeštadienio bus 
ištrukęs iš kinų ko

munistų i 
—

ilijos darbicčių premjeras, siun

tas organizuoti.

AMOY,

kabi-
baig-

Kinai, birž. <>. — Sic transit carų ir 
giminių gloria

ju
Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad Dr. Holleman, Ameri
kos presbiteri jonų bažnyčios mi
sionierius, kuris neseniai buvo 
Lungjengčave kinų komunistų čas, nudaigoto caro Niikalojaus

da- paskutiniojo 
pa-1 voj pelnosi 

šoferis. Jis 
savaitėj.

VARŠUVA, birž. 6. Knia- 
zis Vladimiras Kon)stantinovi-

Žinios apie garlaivio 
743 žmonėmis žlugimą 

netikros
LONDONAS, birž. G. — Ex- 

change Telegrapho gautas iš 
Tokio, Japonijoj, pranešimas 

i sako, kad japonų garlaivis Ugo 
Maru, apie kurj vakar buvo 
pranešta, kad jis žlugęs lieps
nose su 700 pasažierių ir 43 
įgulos žmonėmis, šiandie at
plaukęs į Kamčatką, Sibire.

Pranešimai apie garlaivio ka
tastrofą buvę neteisingi.

Illinois senatas numa
rino prohibicijos refe

rendumo bilių

nuo 
nukritus iš viršaus 

sli
di r-

Moteriškė teisėjas 
kriminuota už kyšių 

, lupimų

in-

’gALESBURG, III., birž. 6— 
Hiclen Carr, pirma Knox kaun- 
tėj moteriške taikos teisėjas, 
lapo dabar grand jury’es in
kriminuota, kaltinama de] ky
šių Įlipimo. Kartu su ja dėl 
to inkriminuotas ir jos dėdė, 
David Farrell.

Ručiunių 
ėiaus pil. 
Pravedus 
kad velionis tą dieną Pasvaly- 
Jje gavęs sėklas ir taip “įsi
smaginęs,” kad iš miestelio su 
visomis sėklomis išvykęs mie- 

■ godamas.
Toksai pat įvykis, prieš ke

lias dienas įvyko ir su to j>at 
Vaškų valsčiaus, Vainiūnų kai
mo pil. Pet. M., 40 metų, ku- 

l.ris irgi gavęs sėklų įsismagi- 
Tragedija dėl nepasise- nęs, grįždamas į namus įvirtęs 

kimų spekuliacijose į griovį.

mušė 3 darbininkus
EAST BRAINTREE, Mass., 

birž. G. — Cities Service Refi- 
ning kompanijos Fore River 
įmonėj vakar įvyko sprogimas, 
kurio trys darbininkai buvo už
mušti ir keli kiti sužaloti.

[Sprogimo pagimdytas gaiš- j 
ras padarė, kaip apskaičiuoja, 
apie $500,000 nuostolių.

kaimo, Vaškų vals- 
A. Glemža, 19 metų, 
tardymą paaiškėjo,

Smilgių kaime (Kupiškio v.) 
gegužio mėn. 1 d., bebudavoda- 
mas namą, krito nuo gružo, 
aukštelnimkas ūkininko Prano

VIENA, Austrija, birž. 6. — 
Dr. Hugo Symann, 52, aukštas 
valdžios bando valdininkas, nu
nuodijo savo jauną žmoną ir 
dvejetą vaikų, paskui pats nu-i Skėrio sunūs Kazys ir taip su
sišovė. « sitrenkė, kad tuojaus liko be

Tragedijos priežastis buvo žado. Už poros dienų išvežtas 
nepasisekimai spekuliacijose į Panevėžio ligoninę ten pasi- 
Lanko pinigais. mirė.

Badas LietuvojeAmerikos karo laivas 
įklimpo Kinų upėje 

t I

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. G. 
— Huang Pukiang upės žio
tyse įklimpo Jungtinių Valsty
bių karo laivas Luzon. Sako, 
kad pavojus jam negresiąs ir 
kad vandeniui pakilus laivas ga
lėsiąs atšilki i ūdyti.

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau- 

• kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.
Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel

bės sušelpti už labai mažų atlyginimų. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

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

SiPRINGFIElLD, III., birž. G— 
Vakar vakarą Illinois senatas 
28 balsais prieš 21 atmete at
stovų buto priimtą bilių, ku
riuo einant -turėjo būt paskelb
tas referendumas dėl valstijos 
prohibicijos vykdymo įstatymo, 
panaikinimo.

Atstovų bute tas ibilius buvo 
priimtas didele balsų dauguma.

Pažymėtina, kad senate visi 
Chicagos ir apygardos senato
riai balsavo už referendumo bi
lių, tuo tarpu kai beveik visi 
iki t i — prieš.

Gazolino sprogimo du 
asmens užmušti

giminaitis, Varšu- 
duoną kaip 
gauna $20

bandos paimtas į nelaisvę, 
bar sugebėjęs iš nelaisvės 
bėgti.

Apdegė Rodosto uostas
Iš KONSTANTIN O P O L I O 

praneša, kad gaisras sunaikino 
didelę Rodosto uosto dalį. Ro- 
dostas yra Marmoro juroj, apie 
8 mylias į vakarus nuo Kons
tantinopolio.

taksi 
algos

NEW YORKAS, birž.
Didkunigailkšitytė Marija, bol
ševikų nužudyto caro giminai
tė, vienoj New Yorko Fifth 
Avenue įstaigoj mokinasi kaip 
modistė. Vėliau ji nori specia
lizuotis Paryžiuje.

6.

KAST AURORA, N. Y., birž. 
6. — Iroąuois Gas kompanijos 
gazolino rezervuarui sprųgus, 
du asmens buvo užmušti, o vie
nuolika kitų sužaloti, du jų 
tur būt mirtinai.

PITTSBURiGiH, Pa., birž. G.— 
Trys darbininkai buvo skau
džiai sužaloti, sugriuvus daliai 
naujai statomo čia Sears-Roe- 
buck trobesio.

A. ■'

NAUJIENOS
OAKlLAND, Cal., birž. 6. — 

Jo aeroplanui nukritus Čia že
mėn, užsimušė jaunas aviato
rius David Baird.

1739 So. Halsted St Chicago, UI



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

Išvažiavimas

Vilniaus Albumas

Tai yra knyga

JPOU1

Detroit, Mieli

NAUJIENOSSusikūrė nauja kuopa

Chicago, III

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Dalyvaus “Naujienų piknike

ĮvyKs birželio 9 dSEKMADIENY,7
ČERNAUSKO DARŽE

BOKSO

to, bus trys poros ristikų
nnSt. Staszko

Mike Kaduk

įvyks sekmadie- 
toj pat farmoj

eity bus viena didžiausių Ame 
riko j.

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Stanley Bagdonas 
D. Dudinskas

Penktadienis, birž. 7, 1929

ištiesė 
kiek-

kiekvienas atsi 
jaustųsi kuopui

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

Laimė
.Iš ilgesnes laimes gimsta ap 

sileidimas ir savimyla.

nariai ir gana rimti vyrai. Ma
nau, jie. nesigraudins apsivedę, 

—J. Ambrose.

luelUbbon 
Ialt£xtract

Joe Sudžius
160 svarų

George Balulis
135 svarų

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Piknike dalyvaus geriausi Chicagos 
lietuvių boksininkai, kaip tai: Joe Su
džius ir George Balulis. Kiekvienas jų 
boksuosis tris ar keturis raundus. Be

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

Prieš porą metų buvo mėgin
ta suorganizuoti čia gimusį jau- 

bet nepasisekė. Dabar, 
kuopos sėkmingiau dar- 
Susivienijimo labui, tai 
atlikti ir tas sunkus

1). Dudinskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo iki 
dar nei vienas to svorio lietuvis nėra paritęs. .

Charlie Neiga
162 svarų

i Grifith
138 svarų

Oras dabar yra gana gražus. 
Kas dieną matosi vis daugiau ir 
daugiau automobilių iš pietinių 
valstijų. Uogos ką tik pradėjo 
žydėti, o medžiai apsidengė 
kvepiančiais lapeliais, žuvys 
plaukioja ežerų pakraščiais ir 
laukia žuvautojų.

—Jonas Sharka.

full 3 Ibs 
—the Most 

and 
the Best

$100 už sugavimą, ar nurodymą 
tam tikrų piktadarių. Būtent 
tų, kurie drasko vasarnamius, 
kada žiemai savininkai išvažiuo- 
ja į miestus. Tas sumanymas 
buvo plačiai laikraščiuose dis- 
kusuojamas, bet prie nieko gero 
neprieita.

Tąsyk advokatas O’Connor 
pradėjo garsintis, kad jis mo
kėsiąs “bounty” kiekvienam, 
kuris nurodys tos rųšies pikta
darį. Tatai matoma įbaugino 
piktadarius. Vasarnamių savi
ninkai jau pradėjo grįžti iš 
miestų. Jie džiaugiasi, kad šiais 
Ynetais jų niekas nenuskriaudė, 

neapdraskė vasarnamių.
P-as Sheperd sako, kad Wis- 

iconsinas tai ne California, kur 
naktį vasarnamiuose reikia tie
siog užsibarikaduoti, kad kas į 
vidų neįlįstų. Tuo tarpu, sako i 
jis, Wisconsine prie ežero gali-; 
nia palikti per naktį žuvavimo; 
prietaisus, ir jų niekas neliečia.

tainėje susirinko gana gražus 
būrelis čia gimusio jaunimo. I 
valdybą tapo išrinkti šie nariai: 
pirmininku P. S. Žukauskaitė, 
vice-pirm. K. Krisčiunas, finan
sų raštininke p-lė Ona Dovidai- 
čiutė, užrašų raštininku A. J. 
Andriuliunas.

Šie jaunuoliai pasižadėjo dirb
ti tiek meno, tiek sporto sri
tyse. Dabar reikia tik smar
kiau sukrusti, kaip tai daroma 
kituose miestuose. Tėvai, steng- 
kitės savo vaikus prirašyti prie 
šios kuopos.

Susirinkiman atsilankė Dr. Jo- 
nikaitis ir kiti nariai kaip iš 
21-mos, taip ir iš 352 kuopų. 
Dadktaras padarė sumanymą 
parinkti kiek aukų jaunuolių 
kuopos gyvenimo pradžiai. Tuoj 
tapo suaukota $16.

Reikia manyti, kad ši Detroi
to jaunuolių kuopa trumpoj at-

3514-16 Rdbsevelt Kd. 
arti St. Lbųia Avė.

CHię^GO* ILL.

nimą, 
kuomet 
buojasi 
pavyko

Praeitą rudenį rašiau “Nau- darbas.
j ienose”, kad šioj apylinkėj no-j Gegužės 26 d. Lietuvių sve

Gražus pavasaris jau 
savo sparnais ir kviečia 
vieną į laukus tyru oru pakvė-l 
puoti, pažaisti, pasidžiaugti ža
lumynais apsidengusia gamta. į 
Ir kas pavasario sulaukęs neno
ri tyrame ore pažaisti ir pasi-Į 
linksminti? To nori visi.

Tokią progą visiems harborie- 
čiams ir apylinkės lietuviams] 
suteikia SLA. 343 kuopa, kuri 
rengia puikų pavasarini išva
žiavimą. Ji deda visas pastan
gas, kad šį išvažiavimą padary 
ti tokiu; idant 
lankęs lietuvis 
kiaušiai.

Išvažiavimas 
nj, birželio 9 d 
(netoli nuo Griffith, Ind.), kur 
buvo surengtas išvažiavimas 
pereitais metais. Išvažiavimas 
prasidės tuoj po pietų ir tęsis 
iki vėlaus vakaro.

Vieta yra labai patogi ir gra
ži. Kurie nežinote, kur ji ran
dasi, tai prašome atvykti prieš 
1 valandą prie p. St. Bartkaus 
išdirbystės, 3824 Deodar St. 
Nuvažiuosime visi kartu. Auto
mobilių bus, tad dėl vietos ne
sirūpinkite.

Reikia tikėtis, kad harborie- 
čiai ir apylinkes lietuviai skait
lingai dalyvaus šiame gražiame 
išvažiavime.

—SLA. 343 kp. narys.
P. S. Reikia važiuoti iki Grif-; 

fith miestelio ir privažiavus pa-i 
sisukti pro lanką į kairę, kur už“ 
pusės mylios randasi farma. 
Ten ir bus išvažiavimas.

Dalyvauja “Naujie 
nu” Piknike

Joe Sudžius, geriausias Chica 
gos lietuvių 160 svarų boksi
ninkas.

(Pači t! o and Atlantic Photo j

JOHN CHANDER ACHER 
Northwestern universiteto stu
dentas. kurį pereitą rudenį pa
šovė galvažudžiai. Kulka įstri
go nugarkaulyj ir Acher pasi
kankinęs keletą mėnesių gegu
žės 15 d. pasimirė.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMSProtas

Kada protas tau ką įrodinėja 
—nesipriešink jam.

* . ' ■ . ♦

Geiduliai
Maža žmonių žukta nuo nuo

dų, tačiau jų visi bijosi. Gei
duliai be skaičiaus žmones žudo, 
bet tuo tarpu niekas jų nebijo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tek Kėdzie 8902

John J. Bagdonas su Krog 
Ristynių ir bokso referee bus 

John Mason

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Daugelis Detroito lietuvaičių 
apsiveda su italijonais, meksi. 
konais ir kitokiais. Todėl vai
kinai važiuoja į Kanadą san 
merginų ieškoti. Pusėtinai jų 
apsivedė ir parsivežė į Detroitą 
pačiukes. Prieš porą savaičių 
Detroite apsivedė W. R. Radžiu 
kinas. Dabar jis laukia leidimo 
kad galėjus pačiutę parsivežti 
A. Stulgis mano ir tą pat pa 
daryti. Abu yra Susivienijimo
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I. NORAS

giniauju, nebark manęs, motu- 
kad aš lauko darban nė- 

visą dieną anta kalno jau- 
išgulėjau, rankas po gal- 
susidėjęs, dangun pražiu-

pamatyti atsivėrusį dangų!...
Bet papūtė vėjai nuo vakarų 

krašto; jie tirštai apklostė dan
gų ir 
liais...

Argi 
netikri 
tynėle,

Aš noriu pamatyti dangų at
sivėrusi !.. c

grįžusius 
laikus...

Ežeras 
tavo, tevužėli, žodžiai dūliuose, 

tai buvo, argi tavo, mo- spalvomis 
daina netiesą kalbėjo?

žemelę juodais debesė-
senovės

Tu dar neužmiršai, jaunoji, 
pažadėjau 

Aitvaro,

jau, 
nas 
vele 
vėjau.

Ėjo jauni bernužėliai pievon 
šėko kirstų, kvietė mane jau
nimėlis, kad kartu su juo eitau.

Bet aš eiti nenorgjau, kiaurą 
dieną ant kalno vienų vienas 
išgulėjau.

Šalim ėjo mergužėlės laukan 
rugių piautų, šaukė manęs ber
nužėlio, kad

II. PASAKA
Kai mane motė mažą 

migdė, ji man daineles dainavo.
Iš visų dainų atmenu vieną, 

kuri mane labiausiai sužavėjo.
Ji man dainavo, kad yra. pla

tus mėlynas ežeras, viduryje jc 
sala, o ant tos salos rūmų kuo 
didžiausių griuvėsiai.

miego

skęsta mėnulio spin- 
o sala vaivorykštes 
klostosi

Sėdžiu ir auksinį sapną sap
nuoju.

Ir vaidinasi man, kad jau su
grįžo senovės laikai, kad jau 
girdžiu aš stiprius karžygių 
balsus, jausmingas vaidilų dai
nas...

Svajoju ir auksini, vaivorinį 
sapną sapnuoju...

Bet... sudejavo griuvėsiuose 
I pelėda ir nutraukė vaivorinio 
sapno siūlą...

Pralėkė šikšnosparnis ir iš
vaikė mano svajones. Debesys

skaisčioji, 
paketinau

dei-

kad 
tau

Nesuradau, mergele, kelio j| 
deives Aušrinės sodus.

Nubalo mano plaukai, nuvyto 
veidas varguose, apalpo siela 
kelionėj, ir toliau skrajoti aš 
jau nebegaliu.

Skaudus ilgesyys gelia krutinę, 
liūdnas apsivylimo jausmas slė-l 
gia širdį, kaip naktis...

Nebegaliu daugiau skrajoti ir1 
per tai j tave grįžau, mergele...;

Grįžau, kad rasčiau poilsio 
ant tavo kelių.

Žolei pjaunama mašina

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

—ju—
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ...................... 98c

Plaunant galandas. Tik
už ................ ,........ 5.98

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexų apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

' Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter?

Feeira-mint

eitau pėdų joms

dai-s

tin

nenorėjau, kiaurą 
auta kalno išgulė- 
po galvele pasidė-

puotą kelia, 
šalių, karžy-

žuvo sala...
Pranyko sapnas, motužė 

nei e sužavėtas..
Pranyko!..

Išnyko 
liko vien 

ilsisi 
ir vėjai su
tik griuvė-

kada mėnuo 
veidą,

rodo žemei 
vidunakty 

vietoj 
tvokšti aukštiIš žaliųjų pievų grįžo jauni 

bernužėliai, šekelio prikir
tą, iš laukų parėjo skais- 

ir ei- 
berne-

Galima grajiti viduje, išsi
vežti į laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajina labai garsiai 
ir aiškiai visokius rekordus.

tiktai

$12.00

Chicago, Įll.per

PlANOS and fine fumlture 
keep their rich finish with 
O-Ccdur Polish. Ii cleans 
as it polishes—witli speed 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c $ 12 oz., 60c.

MOKYKLOS
SAKO, KA 
MERGINOS

TU ŽINOTI MTA

3201.—Svečiuosna eiti suknelė. Galima siūdinti iš bile materijos. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių 

krutinę.

KALBtDAMA aukUmta mo
kykla* merginom* api* a*m*- 
ninj higieną, patyru*! dUtrik- 
to nur*J »a*akl t

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų Bveikatoe, rei
kia nilalkytl *l*tamą norma
liam* atovyje. Normali* mank- 
Itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes Ji* 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginom* yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

laukitą Idek- 
Joa nepadaryt

Specialistas gydyme chroniškų Ir saujų U 
<ų. Jei kiti negalėjo Jumis itgydytl, atšilau 
cykit pas mane. Mano pilnas iBerzamlnayi- 
nas atidengs Jūsų tikrų ligų ir Jei aA apsi 
rusiu Jus gydyti, sveikata Jums sugTyl. Ei 

<lt pa* tikrų specialistų, kuris nokiau* Jūsų 
tur ir kas Jums skauda, bet pat* paaaky* po 
ralutino iAegzaminavimo—kas jum* yra.

Dr. J. E. Zaremba 
?0 W. JackHon Blvd„ netoli State 

Kainbaryi 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
.Metų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. NediHo’ į 

nuo 10 tr?“ Iki t do pietų.

kiaurą dieną 
jau, rankas 
jęs, dangun vis žiurėjau.

Kaitino mane saulė, pustė 
siauras vėjas, keltis nesikėliau, 
ten aš vis gulėjau.

Nes aš laukiau, tėvužėliai, 
kad pamatysiu atsidariusį dan
gų-

Argi tų, tėveli, šio man ne
kalbėjai nuo mažų dienelių, kad 
ko žmogus karštai geidžia, to 
jisai ir gauna?

Argi to, motute, mažam ne-l 
dainavai, kad giedriąją dieną 
dangus atsidaro, nes tad Die- 

pasidžiaugti, jo-!
josios puikumėliu.

viso i

N, i . • — VUini 1UUIIV uV(llvUvn« MvUVDyiu^paprastų rūmų ten griuvę- , .. , _ ., Yc _ , 'užslinko menulio veidą, užgesošiai. Senovės laikų gelmėje v . . . , ..... . . . ._ .7 . .. • 'ežeras, tamsių miglu gelmejemilžinai juos statė, iš tolimųjų .

vas nori žeme 
sios grože,

Kas tatai pamato, tasai 
gauna, ko tiktai panori...

Nekalbėk, tėveli, kad aš 
gi niauju, nebark, motynėle, 
aš lauko darban nėjau visą 
na auta kalno jaunas išbulėjau...

Aš norėjau matyti atsidariu-

šalių tvirtas uolas benešdami.
Nepaprasti žmonės ten gy-1 

vendavo, bet karžygiai didžiū
nai. Nepaprastas buvo jų bū
das, nepaprastas gyvenimas.

Aukšti, kaip girios ąžuolai.! 
stiprus, kaip uolos, kaip baltos 
kalnų viršūnės, o puikus, kaip 
arai ,kur tarpu tų kalnų snie
guotų lizdus sau krauna...

Dieną jie kovą kovojo, prie
šininkus savo žudė, tėviškėlę be
gindami, o nakčia puotas kt\?. 
uliojo, ir ten kiekvienas gyrė
si, ką yra padaręs, ir žadėdavo, 
ką dar bus padaręs...

Praėjo metų metai., 
karžygiai didžiūnai, 
tik kapai, kur jie 

rungus lietus 
ir liko vien

III. NUVARGĘS
Mergele! Iš tolimų kraštų grį

žau aš poilsio ieškotų ant tavo 
kelių.

Štai dabar aš sėdžiu ant eže
ro krašto ir svajoju, kad su- kai aš, puikus, tau 

pamatysiu parvesti eiklių žirgų 
tyrų karaliaus...

Tu dar atsimeni, 
kai aš, jaunas, tau
sugavęs parnešti saulės paukš
tę, kuri gyvena užburtuose 
vės Aušrinės soduos^...

Tu gal svajoji vis dar, 
aš parnešęs padovanosiu 
amžinos Jaunystės gėlelę...

žadėjau tau, mergele dailioji, 
nuo jurų karalienės piršto ste
buklingąjį žiedą, kuriuo ji aud
ras padangėje kelia ir juras ra
mina...

Tu man žadėjai savo sapnus, 
porinai savo svajones, o aš, pui
kus, tau visa žadėjau...

Apėjau kalnus ir klonis, o
i Aitvaro žirgų nepavijau.

Išvaikščiojau tarusias girias ir 
žalias pievas, o amžinosios Jau
nystės gėlės nesuradau....

Išskrajojau juras ir upes, 
didžius ir mažus vandenėlius, 
klausinėjau žmones, klausinė
jau vėtras ir bangas, kur gy
vena jurų karalienė, ir niekas 

i man nepasaki'

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos

ry/Sdar^^Polish

čiosios mergužėlės, 
darni dainuodami i
lio visi juokės, kad aš kiaurą 
dieną anta kalno jaunos išgu
lėjau, rankas po galvele* pasidė 
jęs, dangun vis žiurėjau.

Jie nežinojo, kad aš noriu

Naujas Paneša
mas Gramofonas

Jų 
naikė, 
šiai...

Bet
pilną savo 
grįžta senovės laikai; 
griuvėsių saloje 
milžinų rūmai.

Tuose rūmuose 
susirinkę iš visų 
giai...

Begerdami, beuliodami jie gi
riasi darbais, kuriuos yra pa
darę ir dar žadą padaryti.

Ir linksmi jų balsai plaukia 
per ežerą, per krantus, per gi- į 

i rias, kaip audros užimąs...
Tokia buvo dainelė, kurią 

man dainavo močiute.
Jos sužavėtas, aš amžių sva

jojau, kad pamatytai! tą platų 
mėlynąjį ežerą, viduryje kurioI 
yra sala, toje saloje garsiųjų 
rūmų griuvėsiai.

Kad juos pamatytai! pusiau
nakty, kada mėnuo rodo žemeli 
pilna savo veidą...

Birželio 18,1929
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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266

FLIT
Užmuša muses 

uodus 
Kitus Namų 

Vabzdžius 
/ s

sos

St

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

The Mystery SolvedTUBBY

Galima pirkti įmokant $1.00 
j savaitę. Norlnt gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

vartoti nallo* 
jaučiatės. Kiek*

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .......... ........
Mieros....... -................. per krutinę

jamaa. Paimk 
vieną vakarą* 
neamagumo.”

mdol galit 
rint kaip Jų» . 
viena moterie privalo turiu 
buteli namie.

CHESIER HAS BEEM \ 
FROM HOME FOR

SEVERAI DAYS HAVE . 
YOU AMY IDEA VJHEREft 
HE 15 SPl&eQp

■p< Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
lalsteii St.. Chicago. III.

____________

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street buiTFES

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohto St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygvti “Eye Care” arba Eye 
Beanty” Dykai

AlO MAM, MISSUS B
I WISH I DID BECAOSE
I MlSS HiM Somethim’ 

-terbibul

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube
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Published Daily Except Sundayn)y 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago. III.

Telephone Kooserelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............    $8.00
Pusei metų......-......    4.00
Trims mėnesiams ____ ...____ 2.00
Dviem mėnesiam .... ... ..... .... 1.50
Vienam mėnesiui _______ — .75

Chicagoj per išnešiotoju*.*
Viena kopija ____ ________ 3c
Savaitei  ............ ._____——. 18c
Mėnesiui_____ ...................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams_________________ $7.00
Pusei metų ___ 3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St, Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta].

Metams_____________ ____ $8.00
Pusei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto llonoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

laikymo išlaidos Reino srityje. Vokietija, vadinasi, tu
rės užmokėti savo priešų karo vedimo išlaidas, kurios 
buvo daromos į bargą.

Be to, ji dar gaus mokėti ir už nuostolius, pasida
riusius Santarvės kraštams per karų. Franci jai teks 
$95,534,000 kasmet per 37 metus, Britanijai $7,378,000, 
Italijai $9,996,000, Belgijai $16,666,000, ir t.’ t.

O iki šiol Vokietija sakosi jau užmokėjusi apie de
šimtį bilionų dolerių reparacijų.

Jeigu pridėsime prie to, kad iš 'jos buvo atimtos 
visos kolionijos, visas prekybinis laivynas ir stambus 
senosios valstybės teritorijos plotai, tai matysime, kad 
ji yra skaudžiai nubausta už karo pralaimėjimų.

Sveikatos Dalykai
Medicinos Darkymas

Rašo Dr. A. Montvidas

BUTŲ DAUG RIKSMO

v Buvęs Romos katalikų Sopulingos Dievo Motinos 
parapijos klebonas, kun. Povilas Miežvinis, Harrison’e, 
N. J., mirtinai pašovė 22 metų amžiaus merginų ir pas
kui pats nusišovė.

Jeigu šitaip butų atsitikę ne su kunigu, bet su kokiu 
žymesniu laisvamaniu arba socialistu, tai tam tikra 
musų spados dalis dabar rėktų, kaip už liežuvio pakar
ta, apie “bedievių ištvirkimų”, apie laisvamanybės ir so
cializmo “pragaištingumų” ir panašius dalykus.

Tuo gi tarpu dėl vieno žmogaus pasielgimo kaltinti 
visų partijų, srovę arba sektų yra neteisinga. Žudyt ar
ba žudytis nemokina nė viena srovė.
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Žiurkių naikinimas
- Badavimas

m

tinęs Valstybės ir Didžioji Bri
tanija privertė Vokietiją duoti 
ginklų Lietuvos kariuomenei.

Sutverkime Lietuvių-Ameri- 
kiečių ir Lietuvių-Anglų drau
gijas, tuomet musų tautos ne
priklausomybe bus garantuota. 
Nes tos dvi valstybės niekuomet 
nesieks atimti musų tautos ne
priklausomybę, bet ją saugoti 
tikrai sutiks.

George J. Yurk.

gy dy to j©. Ten darbas varomas 
kai dirbtuvėj, susipažinti su vi
somis ligonio ypatybėmis nėra 
progos: šiandien jis tavo pa
cientas, ryloj jau kitas su juo 
reikalą turės. Reiškia, visai 
nėra svarbos su ligoniu susipa
žinti, jį sekti ir juomi rūpintis. 
Daktaras pasidaro darbininku, I 
dirbančiu nuo štukių arba skir
tomis už algą valandomis, žmo
gus nėra automobilius, kad bile 
mechanikas priėjęs galėtu tęsti 
taisymo darbą. Sveikatos daly
kuose, o ypač kada gręsia mir
tis, kiekvienam yra svarbu tu
rėti nuolatinį ligonio padėtim 
susirupinusį gydytoją, kurio ir 
paties kreditas priklauso nuo 
gero tarnavimo savo nuolati
niams pacientams. Korporaci
jų gydytojams pacientai nėra 
artimi žmonės, nėra nuolatiniai 
pacientai, kuriuos galėtų jie 
sekti ir studijuoti. Kokiais 
skambiais vardais korpora
cijos nesivadintų, kaip lab
daringomis jos nesigarsintų, 
kokią sitemą jos neįvestų, jos 
niekad nepavaduos šeimynos dak
taro; jų darbas bus tik apgrai
bomis daromas, nemoksliškas ir 
publikai pavojingas.

Vieni de] biznio, kiti žmoniš
kumo tikslais, vienok be nuovo
kas apie sveikatos dalykus, stei
gia sveikatos įstaigas. Eth 
koms, reikalingoms įstaigoms 
gydytojai nesipriešina. Ligoni
nės, laboratorijos, klinikos rei
kalingos. Reikalingos ir tinka
mai sutvarkytos specialistų gru
pes. Neturintieji ištekliaus ga
li gauti ir egzaminavimą ir gy
dymą dovanai. Bet kada ver
buojama bile kokie gydytojai į 
paprastų biznierių įstaigas už
imti šeimynos gydytojo vietą, 
tai reikia perspėti publiką, kad 
ji nepadarytų klaidos.

Šiomis dienbmis gavau laišką 
(Ir- visi kiti daktarai, manąu, 
gavo.) nuo Health and Hospitaį 
Service, Ine., kuriuomi siūloma 
užimti jų kompanijos daktaro 
tarnybą ir uždirbti apie $4,000 
per metus, šitos įstaigos direk
toriai yra žymus biznio žmo
nės: nuo E. 1. Du Pont De Ne
mours & Co. ponas W. Marsh, 
nuo Chicago and Western In
diana geležinkelio kompanijos 
J. F. Plunkett, nuo Colgate— 
Palmolive Peet kompanijos J. 
V. Benlon, nuo Chicago Motor 
Club ponas F. E. Jack, nuo 
Campbell Soup kompanijos po
nas A} Howell. Tai yra turtin
gų kompanijų nebiedni viršinin
kai. Jie sumanė eiti i gydymo 
bizni ir įsteigė Health and Hos- 
pital Service. Jie sakosi turi 
sutartį su viena ligonine ir jau 
mobilizuoja gydytojus.

Nėra abejones, atsiras gydy
tojų tarpe grašiagaudų ir tar
naus medicinos mokslo darky
mui.

Naujoji įstaiga nėra nauja 
savo planu. Tokių ištaigų yra 
buvę, tūlos da gyvos. Ji garsi
nasi ir turės agentus kostume- 
riams rinkti. Šiuo laiku už $35 
per metus ji žada žmogų išeg
zaminuoti, duoti patarimų ir 
gydyti, jei reikia; žada pasiųs
ti gydytoją į namus, jei ligo
nis negali ateiti ir gyvena Chi
cagoj ; patarnavimas ir ligoni
ne palago laike; ligoninė ir 
gydymas, kuomet to reikia. 
Apie operacijas, išvarintų ir su
laužytų kaulų sutaišymą nieko 
nesakoma. Turbut, už tai rei
kės mokėti.

žinoma, $35 per metus svei
katos reikalams nėra daug, bet 
jei žmogus pipk.ęs tiek pašalpos 
draugijoms, jis gaus apie po 
$35 savaitines pašalpos. Sitų pi
nigų jam ir užtektų pusėtinai 
geroj ligoninėj sirgti, o į kokią 
jį padės įstaigą, jis nežino ir 
negalės priešintis. Iš draugijų 
jis pašalpą gaus ir namie sirg
damas. Į krūvą sudėjus tos pa
šalpos gali užtekti ir gydytojo, 
ir ligonines apmokėjimui ir da! 
namie pragyvenimui. Ligonis 
tuomet gali pasirinkti ir gydy
toją ir ligoninę, o netenkintis 
tuomi, ką kompanija duos.

Daleidus, galų gale, kad to
kios Health and Hospital Serv
ice korporacijos steigėjai ir ne
turėtų žemų tikslų pasipinigau
ti, visgi jų darbas yra publi
kos klaidinimas sveikatos rei
kaluose. Darant biznį ant di
delės skales, z kuomet garsini
mai ir agentai vartojami, $35 
per metus nuo nario yra pelnin-Į 
ga rizika. Jei vedėjai yra geri 
biznieriai, o apie tai abejonių nė
ra, jie gali gauti šimtus tūkstan
čių kostumerių. Įplaukos gali slė

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

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

salto, jog badavimas kaipo gy
dymosi priemonė yra gana pa
vojingas dalykas. Ypač kuo
met žmonės tai daro nepasita
rę su gydytoju, o klauso viso
kių šarlatanų, kurie badavimą 
skaito panacėja nuo visokių 
ligų.

Jis taip pat paduoda abelnų 
žinių apie badavimą. Tapo pa
stebėta, sako Dr. de Boer, kad 
gyvūnai daug greičiau miršta, 
kuomet jie negauna ne tik mai
sto, ale ir vandens. Badaujan
tys'karveliai nugaišta per 4 ar 
5 dienas, jei jie negauna van
dens. Bet jei jiems duodama 
vandens, tai jie gali išgyventi 
apie 12 dienų. Gyvūnai, kurie 
žiemos metu miega, gali gan 
ilgai badauti. Bandymai paro
dė, kad šuo gali išgyventi be 
maisto 60 dienų, pelė nuo pen
kių iki septynių dienų, karve
lis vienuoliką ar dvyliką dienų 
ir kondoras apie 40 dienų.

Bendrai imant, mėsaėdžiai 
gyvūnai pakelia badą ilgiau, 
negu mintantieji augmenimis 
gyvūnai. Riebus ir suaugę 
gyvunai taip pat ilgiau atsilai
ko prieš badą, negu jaunikliai ir 
liesi gyvunai. šiltakraujai gy
vuliai paparstai žūva, kuomet 
badaudami jie netenka 40 nuo
šimčių savo kūno svorio, šalta- 
kraujai gyvunai gali ilgiau ba
dauti, nes jų svoris lėčiau tesi- 

i, prekiniuose vagonuo-' mažina. Pavyzdžiui, varlė be 
se ar laivuose, bet trobose toks maisto gali išbūti ištisus me- 

! žiurkių naikinimas nepritaiko-' tus, o blakė, — net šešis metus! 
mas. Dar plačiai vartojamas 
žiurkių naikinimo būdas, tai jų 
užkrėtimas įvairiomis epide
minėmis ligomis, ypač žiurkių 
maru. Bet ir šis būdas ne vi
sada gerų pasėkų atneša. Ham
burge Trantmann’as pastebėjo, 
kad žiurkės dažnai tokį ligos 
užkrėtimą perneša, tai yra 
lengvai perserga, ir po to pasi
daro atsparios prieš 
sies bakterijas, taip 
įgauna imunitetą.

Naujaisiais laikais

Mes labai dažnai nusiskun- 
džiame, rašo “Kosmos”, kad 
žiurkės padaro mums gana 
daug žalos. Bet kiek tos ža
los jos padaro, labai retai ap
skaičiuojame. Vakarų Euro
poj tą žiurkių žalingumų jai! 
senai suprato ir ten griebiasi 
įvairių priemonių su jomis ko
voti. Ir kaip gi nekovoti su 
tokiu priešu, kuris, pav. Angli
joj, *per metus padaro tiesio- 

i giniai žalos virš 15 milionų 
svarų sterlingų, o Danijoj žiur
kės padaro tiesioginių nuosto
lių apie 7 milionus kronų. Prie 
to dar pridėkime tų žalų, ku
rią jos atneša platindamos 
įvairias ligas, užkrėsdamos gy
vulius ir per juos žmones tri- 
chiną, tai tiesiog susidaro iš 
žiurkių žmonėms neišmatuoja
mas pavojaus šaltinis. Kovai 

1 su žiuržėmis yra įvairių būdų, 
bet iki šiol nei vienas nebuvo 
kaip reikiant pritaikintas. Nors 
nuodai iš bario, fosforo, arse- 

Tai dar nebūtų per daug didelis įžeidimas papai, niko ar strichinino prepaęatų 
Bet Europos spaudoje paduodama nepalyginamai aš- jas labai veikia, bet jie yra pa- 

kad fašistų vojingi kitiems gyvuliams ir, 
be to, žiurkės tai greit pastebi 
ir pradeda jų vengti. Užlei-

PAPA IR MUSSOLINI RIEJASI

Laiške kardiholui Gasparri Romos papa pavadino 
Italijos fašistų vadų aršesniu už heretiką. Ir tų laiškų 
oficialis Vatikano organas “Osservatore Romano” at
spausdino.

Papa pasipiktino Mussolinio kalbomis laikytomis 
atstovų bute ir senate, kuriose Italijos premjeras skau
džiai užgavo katalikų, bažnyčios galvų. Amerikos kores
pondentai praneša, kad Mussolini pareiškęs, jogei ne 
krikščionybė išgelbėjusi Romos imperijų, bet Romos 
imperija — krikščionybę.

tresnių Mussolinio išsireiškimų. Ji sako, 
premjeras, kalbėdamas parlamente apie sutarti su Va-i 
tikanu, vaitojęs tokių žodžių. Kai kas mano, kad nuodingų dujų galimas
atgaivinę pasaulinę papos galių, bet tai netiesa. Mes jų tik uždarytose vietose, kur nė- 
ne atgaivinome, bet palaidojome. Įsteigdami papos vai- ra kitų gyvulių ar žmonių, pa- 
stybę, mes nedavėme jam bereikalingai nė vieno sprin- vyzdžiui 
džio žemės; mes davėme jam tiktai tiek, kiek reikia jį cc 
pakasti.”

Ir kuomet Mussolini šitaip grubijoniškai tyčiojosi 
iš šv. tėvo, tai fašistų deputatai dūko, plodami ir kelda
mi ovacijas savo vadui.

Nenuostabu, kad papa pasijuto tuo visu skaudžiai 
įžeistas ir viešai išliejo savo rūstumų.

Šitie incidentai, reikia manyti, nesiii
kurios neseniai buvo padarytos tarp Italijos vyriausy
bės ir Vatikano. Kartų mes jau esame nurodę, jogei 
Mussolini padarė taikų su papa ne dėl to, kad juodu 
vienas antrų mylėtų, bet dėl to, kad juodu vienas ant
ram yra reikalingi. Mussolini nori su katalikų bažnyčios 
pagelba pakelti savo tarptautinę įtakų, o papai yra

i sutarčių,

šios ru
sa kant,

Buschke 
ir Peiser’is išbandė talio sulfa- 

išskaičiavimo tartis su fašizmu, kadangi pastarasis duo-i tus (tam tikras chemiškas 
da jam tokių koncesijų, kokių jam niekuomet nebūtų' Jnnginys) kaipo priemonę ko
davusi pažangi valdžia. Todėl, kad ir bardamiesi ir vie
nas antrų viešai užgauliodami, papa su Mussoliniu bus 
priversti nenutraukti užmegstųjų santykių.

Bet tie vieši barniai grasina sunaikinti visų naudų,!jau Dr. K 
kurios tikėjosi sulaukti iš padarytos taikos Vatikanas Higienos Institute
ir fašizmas.
ir Mussolini

Nors ir

kilogramų sveriantis 
turėtų išgyventi 79 
Ir ištiesų Cork mies-

vai su žiurkėmis. Tos talio 
sulfato druskos viena sudeda
moji pagrindinė dalis (taip 
vact. “zelio” veikimas) buvo 

Hanne’s Hamburgo 
išbandyta.

Ir ilgainiui gali ateiti laikas, kada ir papa, Nuodai buvo žiurkių su dideliu |daug nuodų.

PADĖJO LAIMĖTI

pamėgimu’ priimami ir “ska
niai” nuo išdžiovintos duonos 
nulaižomi. Tokių nuodų para
gavusi žiurkė po dviejų ar tri
jų dienų pastipdavo. Tie nuo
dai veikia taip, kad nuo jų 
smarkiai padidėja širdies, ke
penų, plaučių ir tulžies veiki
mas, kurio žiurkės neišlaiko ir 
stimpa. Pelės bent kiek para
gavusios tų nuodų stimpa laike 
24 valandų. Tie nuodai kovai 
su žiurkėmis ir pelėms tuo la-

labai silpnas dabar yra socialistų judėjimas 
Amerikoje, bet šios šalies socialistai vis tik šiek-tiek 
padėjo Anglijos Darbo Partijai laimėti rinkimus.

Kada jie gavo pranešimų, kad darbiečiams Angli
joje reikia finansinės pagelbos, tai jie paskubomis su
dėjo keletu tūkstančių dolerių ir pasiuntė kablegrama 
į Londonu. Viso šitam reikalui buvo pasiųsta $4,357.02, bai/patogus, kad jie mažai ža- 
į kurių sumų įeina ir tūkstantis dolerių nuo rubsiuvių lingi naminiams gyvuliams.

Norint kad šuo ar katė nuo tų 
nuodų stiptų, reikalinga jieihs 
25 kartus didesnio kiekio, nuo 
kurio stimpa žiurkės. Per tai 
naminiams gyvuliams jie ma
žai pavojingi. šiuo laiku Vo
kietijoj šie talio sulfato prepa
ratai yra pripažinti kaipo ge
riausia priemonė kovai su žiur
kėmis, iki bus atrasti dar ge
resni nuodai, šių nuodų ga
lima gauti bile didesnėj vaisti
nėj.

Amalgameitų unijos generalės tarybos.
Padėję kovot, Amerikos socialistai gali tuo labiau 

džiaugtis pergale.

BAUSMĖ Už KARO PRALAIMĖJIMĄ

Pagal ekspertų planų, kuris tik-kų tapo galutinai 
priimtas Paryžiuje, Vokietija turės mokėti per 37 me
tus po $487,900,000 kasmet. Iš šitos sumos Jungtinėms 
Valstijoms teks $307,020,000.

Šia Amerikai paskirta reparacijų dalim bus moka
ma Santarvės valstybių skolos dėdei Šamui, padarytos
karo metu, taip pat nuošimčiai ir Amerikos kareivių j

# * *
Olandų daktaras S. de Boer

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar

atais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. - Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
x NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Palyginkime dabar žmogų su 
kitais gyvūnais. Jeigu zuikis, 
kuris sveria 2,422 gramų, gali 
be maisto išyventi 26 dienųš, 
tai ,70 
žmogus 
dienas.

1 sto burmistras (majoras) Mc- 
Svviney mirė išbūdavęs 75 die
nas.

Palyginus su kate, kuri be 
maisto gali išgyventi 18 dienų, 
Žmogus turėtų išgyventi 55 die
nas.

Laike badavimo tarp įvairių 
organizmo dalių pasireiškia ko
va. Labiausia aktyvios meta
bolizme kūno dalys ima maistą 
iš kitų organų, kad palaikyti 
gyvybę visame kūne. Manoma, 
kad mirtis nuo badavimo įvyks
ta todėl, kad kūne atsiranda

. Kitai p sakant, 
kūnas pats save užnuodija. Yra 
žinoma gana daug atsitikimų, 
kad žmones bo maisto išgyveno 
30 ir net 50 dienų.

Badavimą galima padalinti i 
tris periodus. Pirmas periodas 
yra, labai nemalonus. Jis tęsiasi 
keletu dienų. Per tą laiką ne
įmanomai kankina alkis. Po to 
užstoja antras periodas. Jis pa
lyginamai tęsiasi gana ilgai. Al- 
kanumo jausmas atbunka. ,Or
ganizmas nuolat silpnėja. Ant 
galo, užstoja trečias ir paskuti
nis periodas, kuris tęsiasi visai 
neilgai. Temperatūra pakyla, 
prasideda vėmimas ir pasireiš
kia kiti užsinuodijimo simpto
mai. Po to seka mirtis.

Lietuvos draugas
I

Nesenai Lietuvoje tapo įsteig
ta Lietuvių-Ukrainiečių draugi
ja Lietuvos nepriklausomybei 
sulvirtint/i ir Vilnių atgauti nuo 
lenkų. Pagirtinas dalykas turė
ti gerus ir draugingus santykius 
su skaitlinga gyventojais ukrai
niečių tauta. Aš pilnai tam pri
tariu. Bpt aš noriu įpiršti lietu
vių tautai tikrą draugą — Ame
rikos Jungtines Valstybes. Pa
staroji visais atžvilgiais galin
ga tauta. Musų tautos atgimi
mo dienose ji rodė dideliausio 
prielankumo ir teikė būtiną pa
galbą drabužiais, vaistais, mais
tu ir kitais daiktais. Keletui sa
vo armijos karininkų noriai lei
do tarnauti musų armijoje. Įs
teigė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrių su pulkininku 
Ryan’u priekyje, kuris atidarė

| DVI KNYGOS
I

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
, Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c 
Apdaryta .... $1.25

MJSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, 111.

—Kartų keliavo asilas. Jis pri
ėjo plačių, didelę ir gilių upę, 
kurios nei perbristi, nei per
plaukti, nei kaip nors kitaip 
pereiti negalima. Ar nežinai ką 
turėjo tada daryti asilas, kad 
upę pereitų?

—Nežinau.
—Taigi ir tas asilas nežinojo.

kti milionus dolerių. Tuomet 
nesunku nusamdyti gydytojus, 
gauti nupigintos vietos ligoni
nėse. Bet visų tokių korporaci
jų tendencija yra kaip galint 
mažiau išleisti pinigų, todėl ge
ros, vietos ligoninėj ir gero gy
dytojo ligonis negali tikėtis. 
Juk ir Public Health Institute, 
kur garsinama, kad Veneros li
gas gyd& ir kurio direktoriai 
yra milionieriai, turi susamdęs 
labai paprastus gydytojus, ku
rie privatinėj praktikoj negalė
jo uždirbti 200 ar 300 dolerių 
mėnesyj ir spiovė ant profesi
jos etikos, kad gavus “jobą” už 
šimtą-kitą mėnesyj Institute. 
Korporacijai ne galvoj, kad gy
dytojas butų geras, bile tik ji 
išpildo savo kontraktą—duoda 
gydytoją. Taip pat su ligoni
ne.

Kada žmogus pasirenka gy
dytoją, jis jo nemainys, kol ne
atsiras koks nors nepasitenki
nimas. žmonės jau tiek yra 
patyrę, kad tankus gydytojų 
keitimas prie gero neveda. Kor
poracijos gydomi ligoniai kas 
dieną gali susilaukti vis naujo

ligoninę Šančiuose. Jungtinės 
Valstybės pirmiau negu kuri ki
ta didžiųjų valstybių pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be. Jungtinės Valstybės tą visą 
darė tuomet, kuomet kitos val
stybes dar net nemano pripa
žinti, o kitos (kaip Francija) 
net priešingos buvo pripažini
mui Lietuvos respublikos. Mes 
pavadinome vieną ligoninę Šan
čiuose Pulkininko Ryan’o Ligo
nine ir vieną gatvę pavadinome 
Harriso gatve pagerbimui tų 

.dviejų Amerikos karininkų. To 
maža. Jungtinės valstybės užsi
pelno didesnės pagarbos lietu-' 
vių tautoje, negu kita kuri vai-i 
stybė pasaulyje.

Mes privalome pastatyti pa
minklą tuolaikiniam Amerikos) 
prezidentui, kuriam prezidentau
jant Amerika pripažino Lietuvą 
nepriklausoma valstybe.

Tikrieji Lietuvos nepriklauso-, 
mybės gynėjai yra Jungtinės1 
Valstybės ir Didžioji Britanija. 
Pirmose dienose kovos už Lie
tuvos laisvę liettivių kariai vil
kėjo Amerikos uniformą, vėliau 
anglų uniformą. Taip pat Jung-1

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių: Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų vilose Chicagoi dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 Halsted 8t 
Tel. Rooaeveh 850)
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Jury Gelmėse
H. Wells

(Tęsinys)
Gyvūnas buvo dvikojis; kū

nas jo, beveik apskritas., rėmėsi 
dviem, panašiom varlės lete
nom, kojom, ir ilga stora uode
ga. Priešakinėse, netoli galvos, j 
galūnėse, primenančiose kiek] 
žmogaus rankas, gyvūnas laikė 
kaž ką panašaus į kaulinę ietj.

Iš karto apakintas rutulio 
šviesos, gyvūnas po kiek laiko 
atsipeikėjo, išsižiojo ir suriko. 
Jo balsas buvo taip stiprus, kad 
nei prasiskverbė į storom plieni
nėm sienom rutulio vidų. Elste- 
das be galo nustebo, kad gyvū
nas, negalėdamas vandeny tu
rėti plaučių, gali rėkauti. Po to 
gyvūnas greitai pranyko tamso
je. Elstedas pajuto, kad gyvū
nas artinasi prie jo. Šviesų už
gesino. Tuoj išgirdo, lyg kas 
plaktuku daužo į rutulio sienas. 
Gyvūno riksmas pasikartojo. 
Kiek pabūgęs, Elstedas stovėjo 
tamsoje ir stengėsi pro langą 
įžiūrėti į supančią jį juros gel
mių tamsą. Ir urnai jis pamatė 
tolumoje panašius į pirmąjį dvi- 
kojus gyvūnus, greitai slenkan
čius prie rutulio. Visi jie švietė 
gelsva fosforine šviesa. Po kiek 
laiko gyvūnai apsupo rutulį, 
daužė jį, trypseno. Bijodamas, 
kad jie sugadins rutulio laikro
džio mechanizmą, kas reikštų 
pražūtį, Elstedas norėjo uždeg
ti prožektorius ir gyvūnus nu
baidyti, bet paspaudė ne tą 
mygtuką, šviesa paplito ne.pro 
langus į vandenį, bet apšvietė 
rutulio vidų. Tada keli gyvūnai 
keistais veidais prilipo prie ru
tulio stiklų ir iššokusiom savo 
alumis lyg stebėdamiesi žiurėjo 
j Elstedą. Greit užgesinęs vidaus 
šviesą, Elstedas uždegė išorinius 
prožektorius. Gyvūnai atšoko 
nuo langų ir pranyko, o rutulys
sukrutėjo. Elstedas suprato, kad 
k via i viršų.

Jau ėmė džiaugtis, kad paga
liau pasibaigė baisi kelionė į ju
ros dugną, bet urnai pasijuto, 
kad rutulys sustojo kilęs. Iš 
inercijos Elstedas pašoko į vir
šų, o paskui, kaip lapas, krito į 
rutulio dugną. Kutulys suposi,! 
svyravo, lyg kas jį traukė už 
virvės.

Pripuolęs prie lango, Elstedas 
toli, pačiam juros dugne, pama
tė būrelį keistų dvikojų gyvū
nų. Sukibę į rutulio virvę, jie 
tempė rutuli į tolumoje silpnai 
šviečiantį dugno plotą.

Buvo jau penkta valanda, kai 
gyvūnai atitempė . rutulį į tą 
vietą. Beveik teisingomis linijo
mis tęsėsi gatvės, apstatytos 
namus primenančiomis trobo
mis, tikfbe stogų. Elstedas įžiū
rėjo, kali trobesiai buvo pasta
tyti iš fosforo šviesą skleidžian
čių kaulų. Todėl buvo gana .švie
su.

Po ki?k laiko gyvūnai lėtai, 
bet nenuilstamai, pradėjo temp
ti rutulį žemyn. Rutulį pritrau
kė prie didelio trobesio, stovė
jusio savotiškoje to miesto aikš
tėje. Aplink spietėsi didžiausia 
mosuojanti rankomis ir rėkian
ti, gyvūnų minia. Kai kurie 
gyvūnų buvo palipėję ant tro
besių sienų, o kiti net ant aukš-i 
tų nuskendusių ir ant juros 
dugno gulinčių laivų stiebų.

Rutulį pritraukė ir paguldė 
ant neva aukuro trobesio gale.

Iš arti Elstedas galėjo geriau 
įsižiūrėti keistus gyvūnus. Jie 
visi buvo nusilenkę prieš rutulį, 
greičiausiai gerbdami netikėtai 
nukritusį ir keistą jiems švie
čiantį rutulį. Tik vienas gyvu-1 
nų tarpe, apkaišytas blizguo-' 
čiais, stovėjo tiesiai ir atidaręs 
didelę žiotį, kažką rėkdavo.

Elstedas uždegė rutulyje vi
daus šviesą. Pakilo gyvūnų 
džiaugsmo šukavimai. Užgesinęs 
šviesą. Elstedas dar ilgai juos 
žiūrinėjo.

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

i Pagaliau pradėjo rūpintis kil
ti į viršų. Užgesindamas ir vėl 
uždegdamas prožektorius norė
jo duot suprasti gyvūnams, kad 

i paleistų virvę. Tačiau gyvūnai 
to nepaisė. Ir tik vidunaktį, 
pačiai virvei prasitrynus j gy
vūnų neva aukuro kraštą, rutu
lys urnai ėmė kilti.

Rutulys kilo daug smarkiau, 
I negu kad leidosi į gelmes švino 
balasto traukimas. Pasidarė 
baisiai karšta. Nuo karščio 
Elstedas ir nustojo sąmonės. 
Atsipeikėjo tik laivo ligoninėje...

Tai visa, ką trumpai papasa
kojo savo draugams Elstedas. 
Jis su laiku žadėjo visa tai su
rašyti, bet pasveikęs buvo už
siėmęs vien savo rutulio tobuli
nimu. Mokslininkai, kaip 
Adamsas ir Dženkinsas,. patyrę 
apie Elstedo matytus gamtos 
stebuklus jurų gelmėje, per 
daug jais nesistebėjo. Jie tvir
tina, kad ir giliųjų jurų dugne 
gali gyventi savotiški, turintie
ji šiokį tokį protą, gyvūnai, 
kvėpuojantieji žvynais ir turin
tieji stuburkaulius... Kai kas 
mokslininkų mano, kad Elstedo 
pasakojimas— atsiradusios pas 
jį juros dugne haliucinacijos pa
sėka.

išaiškinti Elstedo patyrimų 
juros gelmėse nepavyko. Pats 
jis 1896 metais patobulintu sa
vo rutuliu antrą kartą nusileido 
į juros gelmes, tačiau iš ten 
jau... negrįžo. Laivas trisde
šimt dienų iš eilės plaukiojo to
je vietoj, kur Elstedas j 
nugrimzdo juroje savo ru-l 
tūlyje, bet aplink matė
si tik žalsvaLmėlynos, vie
nodos ir baisios savo gelmių pa- 
slapingumu bangos. “T-tas”.

Laisvai vertė P. K—as.

PASAKOS-APYSAKOS-PASAKAJTES
Parašytos geriausių rašytojų ilgos ir trumpos apysakos ir 

pasakaitės, kuriose skaitytojas ras ką nors įdomaus, ką nors 
naujo ir pamokinančio, o apart visko naudingai ir smagiai pra
leis laiką.

• /

Sunaudoki! išmintingai gražias 
vasaros liuosas dienas, pusdienius ir

vakarus prie knygų, parkuose ar
laukuose tyrame ore!

No. 25. Barbora Ubrika.. Kaina .....................75
Jėzuitų ir niinyškų darbai klioštoriuje.

No. 26. Pagal įstatymus. Kaina ........................ 75
Nuolatos pasikartojanti musų gyveni
mo apysaka.

No. 27.. Pasaka apie Ądomą ir Jievą. Kaina .20 
Ką mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomą ir Jievą.

No. 28. Laikrodininko Atminimai. Kaina .20 
Paskutinis Napoleono Pirmojo karas.

No. 55.Vėliavos Akyvaizdoje., Kaina $1.00 
Misteringa kelionė jurose ir pirmas, iš
svajotas submarinas.

No. 30. Karės Laukuose. Kaina ..................... 35
Kareivis pasakoja apie keistus prieti
kius karo laukuose.

No. 31. Pasaka apie Kantrią Aleną. Kaina .35 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos ka
ralaitės.

No. 32. Darbas, Kaina $1.0
Romanas iš darbininkų gyvenimo, be
sitveriančio kapitalizmo laikuose.

No. 33. Revoliucijos žmonės. Kaina ............. 30
Astuoni įdomus pasakojimai iš rusų 
revoliucijos.

No. 34 Raistas. Kaina ................... ....... ... $1.50
Jurgio Butkaus ir kitų chicagiečių, 
Town of Lake gyventojų, prietikiai.

No. 35. Robinsonas Kiužius. Kaina ..............45
įdomus žmogaus prietikiai ant neap
gyventos salos.

No. 35. Makaro Sapnas.. Kaina ................. .20
Kaip Makaras numirė, ką matė ir pri
tyrė.

f
No, 37. Sapnai. Kaina .........................:... .35
\ Vienuolika įdomių pasakojimų.
No. 38. Pragaro Atgijimas. Kaina ................. 15

Tolstojaus dabartinio surėdymo alego
riška kritika. _ .

No, 40. Žemaitės Raštai Karo Metu. Kaina .75 
Keliolika žemaitės apysakaičių ir užra
šų iš Didžiojo karo.

No. 43. Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai. Kaina ................................... $1.25
Kokius laiškus rašė minyška Alca- 
fordos iš klioštoriaus savo mylimajam.

No. 44. Gyvenimo Vaizdeliai. Kaina ............. 51)
Devynios gyvenimo apysakaitės, musų 
kaimynų ir draugų.

No. 45. Nakvynė. Kaina........................ .20
Vaizdas balamutų gyvenimo, nepasise
kimų it vargų.

No. 46. Pasakojimas anie Jėzų. Kaina .25 
įdomus ir arčiausia prie tiesos Jėzaus gy

venimo apsakymas.

Perkantiems už $5.00 ar daugiau nuleidžiame 25%.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Del traukinių sąrašo, biletų kainų ir kitokių 
informacijų apie visus tris kelius tdefemuo- 
kit RANDOLPH 8200.

Suvienytas Miesto Tikėtų Ofisas: Išvažiavimų ii Pramogų 
Biuras, 72 W. Adams St., Randolph 8200. Informacijos apie 
išvažiavimus, keliones, piknikams vietas, ekskursijas visoj 
Chicagos apieiinkėj duodama veltui.

......... ................ ....... .»'■■■ >

Tarp Ghicagos 
į Lietuvių

Aukos Šerno 
Fondan

Balandžio mėnesy

Balandžio mėnesy pastatymui 
ant rašytojo L. šerno kapo pa
minklui aukojo: ;

Iš Ghicagos:
Per Dr. Petrą Z. Zalatorių 

aukojo C. Jankauskas $5.
Aukos surinktos per p. K. 

Katkevičienę ir p. J. Baranaus
kienę: Dr. S. Biežis $10., Peter 
Maukus $3.

Po $2: Jonas Buchiunas, Si
monas Balickas, M. A. Melda- 
žis, Ben. J. Kazanauskas, J. Ya- 
dikis, Justin Mackievičius, M. 
Yusas ir M. Vauskunas.

Po $1: Kazys Jozapaitis, J. 
Dobravalskis, Maroza, J. Krot- 
kus, L. Jakubka, P. Buchunas, 
J. Miletz.

J. Spiklys $1.13, J. Žilvitis 
50c.

Iš Cleveland, OYiio.

Per “Naujienas”, “Dirvos” 
Red. K. S. Karpavičius $3.

Iš Shelton, Conn.
A. Viltrakis $1.

Iš Venice, Calif.
Ona Ramanauskienė $5.

Iš Pittston, Pa.
SLA. 7 kp. $5.00

Iš Toledo, O.
SLA. 193 kuopa $9.90.

Iš Worcester, Mass.
SLA. 318 kuopa $10.

OAM E (H 
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Iš Hartford, Conn.
SLA. 124 kuopa $5, J. Janu- 

škevičia $1., K. Anyčas, J. Leo- 
naitis, Babinskas, P. Ledavi- 
čia po 25c.

J. Mileris, B. Vedeikis, J. 
Ivanauskas, J. Gudaitis, M. Mi
kalonis, P. Slifka po 50c. Smul
kių aukų surinkta $2.50.

Iš Detroit, Mich.
SLA. 352 kuopos aukos su

rinktos per veikėjus. Rinkėjai 
Stasys Girštąutas surinko $17, 
F. Matuzas—$19.00, K. Šnuo- 
lis $8.00, Marta Strazdienė 
$15.00 ir Antanas Strazdas 
$19.25. Aukojo SnA. 352 kuo
pa $5, St. Gerstautas $5, Kazys 
Vismantas $5, J. Jonikaitis $3, 
F. Motuzas, Jonas Laukionis, 
Jonas Krugzda, J. Damošiunas, 
Juozas Sabalauskas, K. šnuolis, 
Kazys Būtis, P. Kaušius, J. 
Derveitis po $2.

Stasys Mitkus, A. Veiselis, 
Valteris Darmbs, J. Jurginas, 
V. Barkauskas, J. Klemeraus- 
kas, P. šiupis, K. Tauraząs, B. 
Krugzda, K. Stanper, P. Ulins- 
kas, J. Overaitis, P. Račkaus
kas J. Kripaitis, K. Juškienė, 
V. Ovėraitis, P. Sadula, V. 
Sharlores, S. J. June, F. Yu- 
zenovo, J. Strazdas, J. Smalstys, 
M. Cibulskis, S. Girstautas, V. 
Gumbris, A. Bernotas, Marta 
Strasdas, J. Ambrose, J. Ku
činskas, P. Kučinskas, M. Ku- 
lesus, V. R. Radziukynas, J. 
Besasparis, Magdė Jurkienė, J. 
Overaitis, P. T. Miltas, J. Kir
velis, A. Strazdas po $1.

P. Andrijauskas, N. Vaitekū
nas, M. Mazūras, A. Gailiusis, 
A. Peters po 50c. A. Vėgela 35c. 
V. J. Chulada, J. J. Bimba, 
Mirga Motuzas, K. Gaurauskis, 
Ed. Saputis, J. Dailydė po 25c. 
Viso iš Detroit gauta aukų 
$78.35.

Balandžio mėnesy viso aukų 
įplaukė $167.88. Kovo pabai
goj buVo $1,483.63. Pridėjus

, _ _ 

balandžio mėn. aukas ižde pa
sidarė $1,661.01.

Varde komiteto visiems au
kotojams tariu nuoširdų ačiū 
už aukas. Ypač dėkingi esame 
detroitiečiams už jų tokį pasi
darbavimą. Reikia paminėti, 
kad p. K. šnuolis rinko aukas 
sirgdamas. Tai parodo, khd 
detroitiečiai gerai pažysta šer
no darbuotę ir augštai įvertina 
kilnius jo darbus—kėlimą lietu
vių apšvietos. Jei visų miestų 
veikėjai butų tiek pasidarbavę, 
tai paminklas ant šerno kapo 
tikrai butų buvęs pastatytas iki 
gegužės 30 d. Bet delei stokos 
lėšų darbas prie paminklo sta
tymo susitrukdė. Dalis pamink
lo jau yra atvežta j kapines ir 
padėta prie Šerno k£po, bet to
limesnis darbas liko sustabdy
tas delei lėšų stokos. Kontrak
torius ikišiol viską darė savo lė
šomis, bet ir jam sunku yra 
laukti, nes trukumas yra dar 
didelis. Pats kontraktorius, 
nors ir ne lietuvis, tečiaus la
bai daug prisidėjo prie pamink
lo pastatymo, neimdamas iš 
paminklo rašytojui Šernui jokio 
sau uždarbio. Tad kviečiame 
visus lietuvius kuoskubiausia 
prisidėti su aukomis prie šio 
taip svarbaus darbo,, kad vėl 
nesusitrukdytų, delei lėšų sto
kos, atidengimas paminklo ant 
kapo šio musų didžiojo kultūri
ninko ir rašytojo šerno—Juozo 
Adomaičio.

—S. K. Grisi uis, f i n. sekr.

6228 S. Sacramento Avė., tel.
Republic 7180.

Jau Laikas Piknikam
Forest Preservuose

*

Važiuokit greičiausiu ir lengviausiu budu--
Elektros Interurban traukiniais

T) RISIKRAUKIT pintinę valgių ir vykit šauniai dienai 
Forest Preservuose. Akrų akrai puikaus miško ir van

denių—vos keliom minutėm pavažiavus iš namų greitaisiais 
interurban elektros traukiniais. Išvengkit trafiko stovėjimo 
ir grudimosi vieškeliuose. Lėkit traukiniais—į šiaurę, į ry
tus ar vakarus—70 mylių valandoj išvažiuodami—70 mylių 
valandoj grįždami. Atvykit anksti—bukit kiek patinka. 
Traukiniai grįžta tankiai.

Aukos Šiaurės Lie
tuvos Šelpimui

Vakar Šiaurės Lietuvai šelp
ti Centro Komitetui Kaune, ta
po pasiųstas draftas ant $158.- 
74, kurie buvo sukolektuoti se
kančiai :

per gerb. pral. M. L. Krušą, 
čekis ............................ $135.19

Geo. Medalinskas ........... 3.55
West Side Trust & Savings

Bank ............................. 10.00
per N. C. Krukonis .... 10.00

Kartu $158.74
Pirmiau buvo pasiųsta 595.30

Viso $753.85

NOKTU
LLCVr

130 W. Randolph S't Chicago,

Nupigintos 
Patogus

1 ir iš
LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

IIIHIS; E L) KOKA 
Tik 7 Dienos Į Lietuvą

trečios klesos “Round Trip” kainos. - 
r tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kilų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar au

r>
, ii i Wn ■ —... „ n „ » , ■ . m, ,

Pereitą mėnesį buvo pasiųs
ta 19 skrynių drabužių. Ačiū 
tiems, kurie aukavo ir tiems, 
kurie rinko. Už nuvežimą į 
stotį p. J. J. Elias užmokėjo p. 
Bagdonui $7.50. Nuvežti skry
nias traukiniu į New Yorką iš
sirūpino" p. Baltutis, o už nuve
žimą skrynių nuo stoties iki lai
vo Universal State Bankas už
mokėjo p. Baltučiui $26.00. Vel
tui nuvežti skrynias iš New 
Yorko į Klaipėdą laivu išsirūpi
no p. Kalvaitis, Lietuvos Kon
sulas Čikagoje.

, —Joseph J. Elias.
Iždininkas Vietinio Komiteto.

Garsinkites Naujienose
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kflį ĮB | kaipo legaliai įvažiavę, bet už:siėmimo ieškotis, kad sau ir sa-
B H 9 B X B"! s tur®s įmokėti $20. Kadi vo vaikučiams uždirbti maišia.

VlllVHUVV'^ti įvažiavimo certifikatą, Betgi kitas chicagietis, Um- 
reikalingą išsiimant antrąsias!berto Diebranco, kuris buvo tei- 
popieras, reikės mokėt $5. Už siamas sulig tais pačiais Jonės 
pirmas popieras bus imama $5.1 įstatymais, nebuvo toks laimin- 
Už antras popieras bus imama gas. Tas ipats teisėjas pasikirė 
$10. Jeigu popieros pasimestų, jam vienus metus Leavenworth 
bus galima gauti naują liudiji- kalėjimo ir po to deportavimą 
mą, sumokant $10. Be to su į Italiją, 
kiekviena aplikacija pilietinėms kuriame Debranco buvo įsirem- 
popieroms bus reikalaujama dvi gęs bravarą, nubaudė $1,000. 
fotografijos. -----------------

ų arbių Statybos geležies dar
bininkų streikas 

laimėtas

ŽINIOS
Permainos pilietybės 

popierų gavime
liepos 1 d. š. m. įeina 
nauji įstatomai, kurie 
pakeičia visą procedūrą 
pilietinių popierų. Tai

Nuo 
galion 
žymiai 
gavimo 
yra svarbu žinoti tiems, kurie
mano išsiimti pirmas, ar ant
ras pilietybės popieras.

Pirmiau daugelis ateivių ne
galėjo gauti pilietinių popierų, 
kadangi negalima buvo surasti 
rekordų apie jų įleidimą į 
Jnugt. Valstijas. Dabar ir tokie Į 
ateiviai galės popieras gauti,' 
bet turės atlikti gana painią 
procedūrą. Jie turės pilniausia, 
įrodyti, kad jie7 atvažiavo prieš 
birželio 3, 1921; kad jie visą 
laiką gyveno Jungt.' Valstijose; 
kad nėra įtarimo prieš jų mora- įkliuvo 
lį charakterį ir kad jie nėra ‘laužymą 
numatomi deportavimui. Tai į- “5 ir 10 metų“ Jonės įstatymais, 
rodžius jie bus užrekorduoti užvakar buvo teisiama prieš fe- 

jderalinį teisėją Woodward.
Ta moteris buvo Cecilia 

Black, kurią vyras pamėtė ir 
;ji turi maitinti 2 vaikus. Ji pr
isipažino gaminusi ir pardavinė
jusi munšainą, kad tuo užsidir- 

,bti pragyvenimą.
Teisėjas einant Jonės įstaty

mais, kurie skiria nuo 5 iki 10 
metų kalėjimo už prohibicijos 
laužymą, moterį nuteisė 1 me
tams kalėj i man, bet bausmę su
spendavo, jei ji daugiau nebe- 
užsiims mumšaino pardavinėji
mu. Ji dabar turės kitokio už-

Radios, Pianai

R.C.A. 28, su 1C4 Dynamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtą.

Philco 7 
už

Krės h man 
bilietas.

Brunsvvick 
už

$98.00 
tūbų, su viskuo, 

$74.00 
7 tu bu, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. su tūbomis, 

$58.00
rX:c;;žS49.oo 
Atvvater Kent, Model 37, 7 
tūbos.

Brunsvvick 
hetro- 
dine. 
Victo 
už

Victor 
už

$59.00
Badiola, Super-

$54.00
7-11. Vertės $250.00,

$110.00
7-26. Vertės $425.00,

$179.00

rojiklis Pianas, naujas, ver-

™ $195.00
Grojiklis Pianas, 

$700, demonstrhto-

$195.00

pblJO, uz 
Kimball 
vertės 
rius,

Sulbransen Registering Pia
nas, d e m o n s t r a t o r i u s

ž $195.00
Parduodame tiktai įmokant 
£5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

los. F.Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

o namo savininką,

patvarkymų, ypač apie aplikan-i 
to gyvenimo vietos permainy
mą ir t.t. Kas norėtų gauti 
platesnių žinių apie naujuosius 
įstatymus, taipjau reikiamos! 
pagelbos, gali kreiptis į Immi- 
grants’ Protectiye League, 824 
S. Halsted St., tel. Ilaymarket s€!,.ad,cInl .

----- I zvakar su jais susitai- 
esnė dalis konlraktorių,

visi, 
darbininkai, 

kurie buvo sustreikavę pereitą 
Sugryšta streiką lai-

šiandie sugryšla Į darbą 
tai y bos

6274. meję

Teismas išgelbėjo
motiną

o vakar pasidavė ir visi likusie
ji kontraktoriai.

Pirmoji chicagietė, kuri 
prohibicijos įstatymu 
sulig nuožmiaisiais

•Jonės įstatymais,

SAI |H0l

pa-

Darbininkai 
mą. Reiškia 

jie laimėjo pakėlimą algos po 
$1 į dieną. Tiek jie ir reikala
vo.

Taikos teisėjas įkliuvo 
už prohibicijos laužymą

Federalinis komisioni e r i u s 
Walker išdavė va rantą arešta
vimui Lemont miestelio taikos 
teisėjo Bala J. Novak, kuris 
yra kaltinamas už peržengimą 
prohibicijos įstatymų. Jis yra 
klatinamas kaipo savininkas 
Suburbau roadhouse, Lemonte, 
kurioj prohibicijos agentai ra
do 8 statines alaus ir daug deg
tinės, taipjau teisėjo žvaigždę. 
Tomas Novak tapo areštuotas, 
kaipo bartenderis.

Distrikto prokuroras Fisher

Kad padaryt naują drau
gų—duot jum progos pa- 
tiem spręsti tą garsų 
Malto Ekstraktą—Įrodyt 
aktualiu bandymu skonį 

. ,įviežiM apynių kožnam 
kene—VVennersten’s dabar siū
lo jum vieną keną savo gry
no, patentuoto Turtingo Malto 
Ekstrakto paprasto malto kai
na. Paduokit šj kuponą krau
tuvininkui—jis vertas 10 cen
tų kai pirksit keną Wenner- 
sten’s (vienas kenas 1 kostu- 
meriui). Bet jus turit išmai
nyti jj pirm liepos 1 d.

WENNERSTEN’S
▼ ▼ Turtingas Malto Ekstraktas

Henning VVennersten Incorporated 
2760 Archer Avenue, Chicago.

J.H.Riczkus
Pardavėjai

Jewel Malevų ir 
Varnišių

4357 So. Maplewood Avenue
Phone Lafayette 7545

Nauja Sankrova Geriausios Rųšies Prekių
100 svarų Dutch Boy White Lead.......................... 50
6 pėdų kopėčios gerai, padarytos

pailginamos kopėčios ........................ «12^25
30
14 colių Mower 3 peiliais

” ” A ’’ - . •4 šratų benngu .
Grynas Linseed aliejus $1.00 galionui

1 urpentinas 80c ”

$5.85
$7.50

sako, kad 50 nuošimčių valdi
ninkų Cook paviete arba gina 
kairčiamų reikalus, arba patys 
priklauso tam bizniui.

viduje pasislėpusių žmonių. Ap
sižiūrėkite, kad 'uždarytumėt

Nusižudė aktorė
Barbara Cole, 28 m. aktorė, 

vakar nusižudė iššokdama per 
dešimto aukšto langą Canten- 
bury Court apartmente, 1220 
N. State St., kur ji gyveno. Pa
liktame raštelyje ji sako, kad 
ji mylinti tūlą Ed Page labiau, 
negu viską kitą pasauly.

Minimas Ed Page yra vedęs, 
turėjęs su ja ryšių, bet dabar 
bandęs Inos ryšius nutraukti. 
Jis valandą prieš jos mritį bu
vo atėjęs pas ją prašyti, kad 
“ji susiprastų” ir jį pamestų.

“Jei jus malote nužiurėtiną 
asmenį slankiojant apie jūsų 
įstaigą, tuojaus praneškite apie 
tai policijos stočiai. Nesibijo
kite pašaukti stotį, jei svetimas 
automobilius stapčioja prie jū
sų sankrovos. Paimkite Jaisnio 
numerį ir pilną aprašymą auto
mobilio ir žmogaus, jei 
ma.”

metų. Pranašaujama, kad ki
tą menesį vaduo dar labiau pa
kils.

Visą laiką prie ežero esan
čios valstijos protestavo, kad 
Chicago per savo kanalų nulei
džianti perdaug vandens ir tuo 
sausinanti ežerą. Dabar gi vi

sos protestavusios valstijos yra 
labai nukentėjusios nuo van
dens pakilimo ir galbūt ims 
maldauti Chicago dar daugiau 
vandenį leisti, arba skųstis fe- 
deralinei valdžiai, kam Chica
go ptermažai vandens nuleidžia 
ir todėl užleido potvinį.

Kaltina garažninkus

Boger.s iPark automobilistai 
jau senai kentėjo nuo vanda
lų, kurie subadydavo šinas pa
liktiems gatvėje, ar tuščiuose 
lotuose automobiliams. Kartą 
vieną naktį buvo subadyta 140 
guminių šinų. Buvo nužiūrima, 
kad lai daro garažninkai tikslu 
priversti lautoinoibiliius laikyti 
jų garažiouse. O antra ir biz
nis: tie palys garažninkai pel
nydavo taisydami subadytas ši
nas (tairus). Betgi dabar po
licija sučiupo šihas badant Pu- 
nevvay garažiaus savininką

Steele ir manažerių tai- 
departamenlo Eugene 

Abu atiduoti teismui.
symo 
Ryan.

Grūmoja areštuoti 
prokurorą

Louis Piųuett, advokatas, bu
vęs miesto prokuroras, sakosi, 
kad jis galbūt bandys gauti va- 
rantus areštavimui valstijos pro
kuroro Swanson, policijos ka
pitono Schoemaker ir kelių ki
tų jų pagelbininkų. O taipjau 
savininko namo, kuriame ran
dasi Piųuett ofisas, rengiasi pa
traukti į teismą ir pareikalau
ti $100,000 atlyginimo. Tuos 
grūmojimus Picpiett skelbia 

į dėlto, kad policija jo telefono 
į vielas sujungė su diktafonu ir 
klausydavos ikai jis kalbėdavo 
per telefoną. Jis mat buvo pa
samdytas ginti politikierius su
rištus su pinigais lošimo maši
nų skandalu. Prokurorui ir po
licijai buvo svarbu žinoti ką 
jis kalbasi su savo klientais ir 
lodei jie sujungė jo telefoną su 
diktafonu ir kitam kambary 
klausydavos jo pasikalbėjimų.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

F. iRussell savo savaitiniame 
biuletene pataria:

‘‘Štai keli patarimai sankro- 
vininkams apie tai, kaip apsau
goti savo turtą.

“Nepalikite brangesnių pre
kių šiuokeisuose naktį: Jūsų 
seifas ir pinig-ų registeiris turi 
būti padėti tokioje vietoje, kur 
policistas aiškiai juos matytų. 
Uždarydami palikit sankrovą 
gerai apšviestą naktį.

“Jeigu jus manote laikyti sa
vo biznio vietą atdarą po biznio 
valandų, būtinai praneškite po- 
licistui, ar patelefonuoki t į po
licijos stotį. Tai yra labai svar- 

j bu.
“Neužmirškite uždėti vagių 

alarmą prieš išeisiant vakare. 
I Išbandykite savo vagių ir gais
ro alarmus kasdie. Nebūkite 
nebojantys apie saugumą savo 
įstaigos vien dėlto, kad jus esa
te apsidraudę nuo vagių.

“Bupestingai apžiūrėkite sa
vo įstaigą prieš išeisiant vaka
re. Įsi tikrinki t, kad viskas tvir
tai yra uždaryta ir kad nėra

YOUR tYtd
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write far Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co^ Dept. II. S .,9 B. Ohio SuChkago

gali-

Cicero
J. Miliauskienė nuteista 3 

kalėjiman
mėn.

Užvakar federalinis teisėjas 
Charles E. Woodward nuteisė 
Jean Miliauskienę, 1247 S. Ci
cero Avė., motiną trijų vaikų, 
trims mėnesiams pavieto kalė- 
jiman ir užsimokėti $50 pabau
dos už peržengimą prohibicijos 
įstatymų.

SMULKIOS ŽINIOS
Sudegė liejikla.

Užpereitą naktį sudegė Semi- 
Steel Tęst Found-ry, 4916 Bloo- 
mingdalie Avė. Nuostoliai 
kia $100,000.

šie-

Kanale rado lavoną.
Lockporte iš kanalo vakar 

ištraukia,lavonas nežinomo žmo
gaus, apie 27 m. amžiaus. Ma
noma, kad tai bus lavonas žmo
gaus, kuris gegužės 28 d. nu
šoko nuo Kedzie Avė. tilto ir 
prisigildė kanale.

Išteisino vyro užmušėją.
Koroneiro jury išteisino Mrs. 

ITelen La Palombora, kuri nu
šovė savo vyrą Louis laike bar
nio už jos trumpus pavasari
nius nubus. Ji skundėsi, kad 
jis buvęs žiaurus ir grūmojęs 
peiliu nupjauti jos nosį.

žuvo dirbtuvėje.
Fred Berlin, 19 metų, 1649 

W. Jackson Blvd., liko užmuš
tas Lacey Mifg. Co. dirbtuvėj. 
•Jo galva liko sutrinta, kai jis 
leidžianties elevatorių pakliuvo 
tarp elevatoriaus ir sienos.

Laimėjo pakėlimą algos
Pullmano vagonų porteriai, 

derybose su Pullmano kompa
nija, ilšgavo visą eilę pakėlimų 
algos už atskirus patarnavimus 
ir taipjau a beiną algų pakėli
mą po $5 į mėnesį. Laimėjo 
darbo sąlygų pagerinimą.

Pakilimas vandens 
ežere

ir

Šiemet Michigan ežere vanduo 
yra labai pakilęs. Tokio paki
limo nebuvo jau nuo daugelio

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko
SHiPcR Kelionė S30.70

.KuvkL Iš Chicagos Kasdie
10:20 vai. vak.Išeina i.š Dearborn stoties 11:20 vai. ryto

Ateina New Yorkan
(W. 23rd St. Station) 4:05 vai. po piet 6/35 vai. vak. 

Erie Limited, naujas 25 valandų traukinys, apleidžia Chiea- 
KO- kasdien 5:35 vai. po pietų ir pasiekia New Yorka 7:30 
vai. vak.; ekstra fėras iki New Yorko $3.60.

Tiesioginis susisiekimas — niekur nereikia mainytis.
Visi geležiniai Pullman miegamieji, paprastieji vagonai ir 
valgomieji vagonai, aptarnaujantys visokiu maistu.
Smulkesnės ir pilnesnės žinios galima gauti pas

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

Tel. Harrison 4160
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TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Antra šių Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

Į LIETUVĄ
Tiesiog i Klaipėdą

Išvyks Iš New Yorko

Birželio-June 18, 1929

Laivu “LITUANIA”
BALTIK AMERIKA LINIJOS į

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

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, taip
gi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

. Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, Chicago 
Metropolitan S’tate Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, III.
Universal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., Chicago 
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

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

St., Waukegan, III. 
St., Detroit, Mich.

AMERICA LINEBALTIC
315 So. Dearbom St., Chicago

Išplaukimai Laivų Iš New Yorko 
“POLONIA” — Birželio 12 I “ESTONIA” — Liepos 8 
“LITUANIA” — Birž. 18 I “LITUANIA” — Liepos 20 

. .... ... ................................ j--,..- , ,i ., i................. . ------------------------ -- .

TheWestDryGoodsStore
2945 W. 63rd St., kampas Richmond St.

Naujai atidaroma 
krautuvė vyriškų, mo
teriškų ir vaikams 

drapanų.

Didelis pasirinkimas, 
kaip tai vyriškų mar
škinių, viršutinių ir 

apatinių.

Moterims, merginoms ir mer
gaitėms <vąsapHiių dresių, šil
kinių pjįinco^ų, sveterių ir vi
sokiu/ kitų reikalingų ajirė- 
dalų.

Kviečiame vietos lietuvius 
atsilankyti į šį atidarymą: 
visiems atsilankiusiems bus, 
duodamos dovanos.

Atidarymas bus Subatoj, Birželio 8 d., 1929, 9tą valandą iš ryto
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Tarp Ghicagos 
Lietuviu

vaiky siisii inkiinas. Po to pa
mokos bus nutrauktos vasaros 
laikui, vien bus surengta kele
tas išvažiavimu. Apie tuos iš
važiavimus ir busiančio rudens 
darbuotę ir bus tariamasi. Vai
kams gi busianti duota graži 
pramogėlė. —R.

K:į nugirdo Pasaulio
Vergas Juozas Babravičius

Nemajuška 
Mrs. Skurskis 
įvirs, šmotelis 
Mrs. Daugis 
Pučkoriene 
P. Galskis 
W. Mankus 
Andrew Naikelis 
V. JVIiszeikti.

X

Kaip iš kiekvieno žmogaus Nenurimus Michigan©
SPORTAS

nelaimes, kuomet vieni apgali 
lauja, tai kiti džiaugiasi, taip 
buvo ir su manim. Kada gtfg. 
10 d. Fordo dirbtuvėje patiko 
mane nelaimė ir nupiovč man

Wood Baran. v
/

Jeigu ne tie miškai, ežerai, 
laukai, tie nuoširdus lietuviai 
ūkininkai, kurie Woodboro pa-

GOLDEN STARS

i n a seven innings game the 
Golden Stars lošt to the Dugan 
Pioneers of VVest Side by a

of Adams slow roller. In the 
second inning the first 'man 
walked, then put out, and three 
successive singles scored three 
rims. The next two men struck 
out. After two were out in the 
seventh inning a single and a 
triple made the finai score.

The Stars after two were out 
made their two runs on an er- 

ror, a double by Fryer and suc
cessive singles by the Extin 
brothers in the tifth frame.

P. Extin CF 4 0 2
Gricius SS 3 0 1
Zinkus 1B 3 0 0
Domikaitis 3B 3 0 0
Mackay 2B 3 0 0
Dapkus C 0 0 0
Dyrek C 2 0 1
Gosi i n P 3 1 2

29 2 9

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 51D7 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio 
-------o-------

Summary.

Two base hit, Fryer.

dešinės rankos pirštų, tai vieni 
žmonės apgailavo, o kiti net 
džiaugėsi: esą ,kad galvą butų 
tam menševikui nupiovę, tai 
butų buvę dar geriau. Ačiū vi
siems lygiai, kaip tiems, kurie 
mane užjautė, taip ir tavorš- 
čiams, kurię iš mano nelaimės 
turėjo patiekos.

vertė į tikrų tikriausi lietuviš
ką kaimą — VVoodboro Babravi
čiaus nematytų. Bet dabar, kaip 
vilką miškan, taip Babravičių 
Woodboran traukia. Nebūtų 
artistas, jeigu nurimtų vienoj 
vieloj. —M-tė.

Roseland

score of 5 to 2 Sunday after- 
noon at Palrrier Park. The 1 \
Stars lacked- the punch when 
men got on base. The Pioneers 
scored four rims in first two 
frames and ono in the seventh. 
In thę first inning after two 
were out, a man got a base on 
balls stole second and was 
brought in on Gricius fumble

Pioneers AB R H
Rimo LF 4 0 1
Baxa SS 4 0 1
Fringo 2B 3 1 1
Adamš RF 4 1 1
Dury 1B 4 0 2
Fritse * CF 3 1 1
Schwartz 3B 3 0 0
Cohey C 3 i 1
Bills P 3 i 2

31
1 •

5 10

Thre-e base hits, Gosi i n, Du
ry.

Stolen bases, Gricius 2, Fry
er, E. Extin, Rimo, Fringo.

Struck out. By Gosliu 7. By 
Bills 4.

Base on balls Off Gosliu 2.
Hit by pitehed bąli. Dyrek, 

Errors, Gricius 2, Zinkus, Baxa.
Sunday June 9th the Stars 

travei to Morgan Park High 
School grounds to play the 
Morgan Park Boosters at 2 
P. M. —Jerry Jesulaitis.

Phone Bouleyard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

■ ■—■■O--------

Į^irĮS gydytojai_____

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligaa vyrų ir moterų se

na? žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VTliUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
I VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4t8* ir nuo 7 iki 10

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Canal 0464

Su vienu komunistu besikal
bant apie politiką, jis prasitarė, 
kad kai Zolpys važiavo į Rusi
ją, tai lietuviški darbiečiai su
galvojo, kad Zolpys Maskvoje į- 
skustų kairiuosius komunistus 
ir jų leidžiamą laikrašti, A.D.A. 
I). organą “Aidą”. Zolpys tą ir 
padaręs ir nuo to laiko “Aidas” 
nebeįleidžiamas Į Rusiją. Ir su
prask i e, žmogau, jų bizni. Juk, 
abieji yra komunistai, o vienok 
eina ant peilių ir vieni kitus 
skundžia Stalino diktatūrai.

Amžini raudonieji žebrokai,

Politikierių išvažiavimas I—
Birželio 2 d., Wildwood miš-' 

kuose įvyko Lietuvių Republi-1 
konų 9 wardo Kliubo išvažiavi
mas. Kliubas rengėsi prie to 
išvažiavimo jau nuo pavasario. 
Rengėjai dėjo daug pastangų, 
kad išvažiavimas nusisektų. Bet 
tik priešingai išėjo. Diena pa
sitaikė šalta, žmones pabūgo 
šalto oro ir pasiliko namie. Aš 
žingeidaudamas pamatyti kliu
bo išvažiavimą nuvažiavau an
ksti. Nuvažiavus, miške dar 
visai nieko nebuvo. Praėjus

ANTANAS’ RIMKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 diena, 10 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukęs apie 
48 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Raseinių apskrity ir 
miestelyje. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Domicėle, sū
nų Petrą, broli Ignacų ir švo- 
geri Jonų ir Monika Petraus
kus. Priklausė prie draugijos 
“Garfield Park Lietuviu Vy
rų ir Moterų Pašelpinio Kliu
bo”. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioje, 3307

Golden Stars
Fryer
E. Extin

AB R H
RF 4 12
LF 4 0 1

JOE SMILGIS

Pilna Fizinė 
ir Analitine x

Egzaminagja

Ofiso ir Raz. TeL Bculavard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Res. 3201 South WaIIace Street 
-------- o--------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 
---------o--------

kurie minta iš sunkios darbinin
kų procės—aukų ir iš Maskvos 
sanvičių, ėmė jau apsigyventi 
tokiuose namuose, kur reikia 
mokėti $70 į men. rendos. Net 
skebaracijos lapelis džiaugiasi,1 
kad jų žebrokai gyvena virš 
bankų ir važinėjasi puikiais au
tomobiliais. Bet kol tie patys 
žebrokai kautus prosijo, tai mo
kėjo rendos tik $12—$15 i mėn.. i 
Matyt, amžinas žebravojimas 
yra pelningas biznis kol dar 
yra tokių žmonių, kurie duo
dasi tiems Alvito ar šidlavos 
žebrokams savo kišenius apva
lyti.— Pasaulio Vergas.

Bridgeportas i
Rytu j Neisner Bros atidarys' 

naują, puikią krautuvę.

f i engimas šios naujos krautu-! 
vės kainavo $250,(MM). Ta vorai 
šioje ‘naujoje 'krautuvėje bus 
pardavinėjami nuo 5c iki $1. 
Krautuvė atsidarys rytoj rytą 
prie 3131 So. Halsted SI.

Šiandie publika gali eiti ir 
apžiūrėti tavoms ir krautuvės 
Įrengimą. Bus graži muzika ir 
gražus publikos priėmimus.

Krautuvė ir skiepas užima 
vielos 75x150 ketvirtainių | ju
dų, lai bus beveik didžiausia 
krautuvė šioje apielinkėje. La
vonai šioje krautuvėje bus par
davinėjami naujausi ir geriausi, 
čia kiekvienas galės pasirinkti 
įvairiausių lavoną dėl namų ir 
dėvėjimui.

Neisner korporacija turi 8 
krautuves Cbieagoj ir netolimoj 
ateity įrengs dar 10 krautu-j 
vių. Visoj gi šalyje jie turi dau-i 
gybę krautuvių. Žvalgas. 

■
Užvakar įvyko SLA. 30 kp. 

susirinkimas. V< ;aią susirinki
mai nebūna tiek skaitlingi ir 
mažiau juos nutariama. Iš-Į 
klausvta valdybos ir komisijų i

* . . v. e *• i
raportų, taipjau pranešimus, a-' 
pie ligonius, kurių kuopa turi 
keliūtą. Vienas narys persikėlė! 
iš Springfield, Ilk, kuopos. At-į 
einantį mėnesį kuopa rengia iš- Į 
važiavimą į Beverly H Uis miš
ką bendrai su naująja Engle-1 
woodo kuopa. Taipjau daly
vaus SLA. 6-to apskričio išva-; 
žiavime rugpiucio mėn. Išva
žiavimas bus su dovanomis ir! 
dabar yra platinami tikietai. • 
Kuopa taipjau stropiai platina 
tikietus Lietuvių Auditorijos 
b-vės pikniko, kuris bus birže
lio 30 d. ir kuriame laimingasis 
gaus Reo automobilių.

šiandie Mark White Snuare 
svetainėj bus paskutinis šį se-i

kelioms valandoms atvažiavo 
kelios mašinos politikierių ir 
šiaip žmonių. Keturi muzikan
tai pradėjo groti, o svečiai šo
ko. Prirengė barą, tad svečiai 
galėjo uliavoti.. Jaunuomenės 
beveik kaip ir nebuvo, todėl ir 
šokėjų mažai buvo, bet kad ne
sušalti. nenoroms reikėjo šokti. 
Vienas- bolševikas man pasakė: 
nestovėk susitraukęs, eime i 
mašiną, ten apšilsi. Nagi ir 
šildės žmonės eidami j bolše
viko mašiną. Nuostabu man 
darėsi, kad bolševikas šiokiais 
laikais moka taip monyti žmo
nes. ši žmogų senai pažystu, 
jis prieš rinkimus visoks pasi
daro, bet po rinkimų— tikras 
bolševikas, nuolat duoda pra
nešimus į komisarų gazietą.

žmonių paskui privažiavo 
daugiau, bet nebuvo tiek, kiek 
rengėjai tikėjosi. Ir tie patys 
nelaukę vakaro išvažiavo namo. 
Pelno, manau, kad nepadarė, 
nes nedaug žmonių buvo, o iš» 
laidų vistik buvo, šiam kliubui 
rinitu konkurentu yra Pullman 
Better Government Lithuanian 
Club, šis kliubas, kalbama, ren
giąs šią vasarą du išvažiavi
mus su didelėmis iškilmėmis. 
Kol dar neįvyko jo parengimas 
negaliu sakyti, kuris iš jų ge
riau pasirodys ir užganėdins) 
publiką. Pereitą žiemą vaka-l 
rienę surengė gerą, dar ir šian-' 
die žmonės atsimena, tik gaila,' 
kad niekas neparašė Į dienraš
tį; aš nusivyliau, maniau, kad 
kas kitas parašys. Žvalgas, 
zoną J '.uitosios Birutės tėvų ir

Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadieny

je, birželio 8 diena, 1:30 vai. 
To pietų iš koplyčios i Lie
tuviu Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Rimke
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame;
Moteris, Sūnūs ir 
visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefo
nas Boulevard 413P- .

KOŠT A N ( IJ A B A L AI š IE N Ė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 6 diena, 3 valandų ry
te 1929 m., sulaukus 39 metų 
amžiaus, gimus Rokiškio ap- 
skr., Salų parap., Gučiunu kai-' 
nio. Paliko dideliame nuliudi
me vyrų Jonų, sūnų Juozapų, 
^lukteri Ona, seserį Emilijų 
Vanagiene, švogerį Juozapų ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris, 
Karolina ir Ona ir brolį Ka
zimierų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3418. Wallace St.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
birželio 10 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų j, šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nies sielų, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kostancijos Ba- 
laišienės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Duktė, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

darbininkai
Visi žemiau suminėti asme

nys yra kviečiami nedėlioj su
sirinkti Černiausko darže apie 
10 vai. ryto. Ten pikniko ko
misija paskirstys darbus:

J. Mickevičius
P. švelnys
J. Vilis ‘
J. Bačunas '
J. Kaulinas
X. šaikus ,
P. Miller
J. Ascilla
Navickas
Čepukas
R. Šaikus
August Žilė
A. Narbutas
Dargis
iTičkorius
Račkauskas „
Degutis
Skurkis
A Vilis
Antanina Vilis

“Naujienų” pikniko

EMILIJA GERIKIEN® 
po tėvais Leonaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 4 dienų, 6 valandų va
kare, 1929 m., -sulaukus 43 
metų amžiaus, gimus Šiaulių 
upsk., Kruopių parapijoj, 
Gembučių kaime, Amerikoj iš
gyveno 7 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Juozapų, 
tris brolius — Povilų, Vincen
tų, Franciškų, ir seserį Pauli
nų ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Dominikų ir «seserį 
Leudanskienę. Kūnas 
votas, randasi 1920 
Damen Avė.

Laidotuvės įvyks 
birželio 8 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš. ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Emilijos Gerikie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

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

Zuzaną 
pašar- 
North

subatoj,

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
^jis specializavosi CHRONI- 

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 D150

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

Universal Restaurants
MusU vlr t i o ii’i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, mv

750 Wcst
Slst St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
vi u s i patarnavimu 
laidotuvėse Įr kokia* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyriui.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ill.

J. Lulevich 
Lietuvis grabo rias 
ir balsamnotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
31t3 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborlus Ir 

Baisom u O to Jas 
1314 W. 23rd PL 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2Mh-2S16

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3233 £ Ha|sted Ht.l 
Tel. Vjctory 4088

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

4642 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4501 

-o------- -

Lietuvės Akušerės

Phone Canal 3222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VaJ.? 1—8 ir 7—8; Ned. 10-12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfaz 6852

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U Š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maiiage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankete ir 
tt Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akiu Gydytojai 
'Pastaba: Mano onsas dabar randasi 

nauioj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
mažą^alis 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 nas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Vai.: 1 iki 8 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvick 4983

Namu telefoną* Brupswick 0537 
Ultravioletinė fiviesa ir diathcruua

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 28o9 S. Leavitt St., Canal 2880; 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nodilibmis ir švsntad. 10—12 dieną

Advokatai

Offica Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashlaad Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Ncd81io»nie ruo 9 iki 12 ryto

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

Tel. I^afayette 4146 
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S’. La Šalie St., Room' 2001 
Tel. Rando! ph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avc. 
Pullman 5950

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO, ILL.

\ Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukce Avė. 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Av*nu*

Telefonas Boulevard 7820
Rez„ 6641 South Alb&ny Avenue

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

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2* 
metu* kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1325 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2288 ar Randolph 68001

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KARN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dient, 2 iki 3 po uiet j
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 ‘

Rez. Telephone Plaza 8201

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd SL

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa8hington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8396

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av< 
Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phope Boulevard 3b97
3315 So. Halsted Street £7
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Tarp Ghicagos
Lietuviur.------- ii

“Naujienų” piknikas
Piknikas jau čia pat. Juo už

siinteresavo ne tik chicagiečiai, 
o ir aplinkinių miestų lietuviai. 
Jie laukia progos pamatyti bok
so rungtynių. Vienas rašo, kad 
jam niekuomet netekę bokso 
matyti, kad būtinai atvažiuosiąs 

kad “fai-į pikniką. Juo kibiau, 
tuosis” lietuviai.

O pamatyti bus ko.
Universal Health

Sudžius 
Atletikos 

kliube treniruojasi beveik kas 
dieną, kad, taip sakant, atlaiky
ti lietuvių garbę. Mat, jam teks 
susikibti su lenku boksininku- !

*

Balulis laip pat neužsileidžia. 
Jis irgi ini'klina savo kumštis, 
kad jos geriau dirbtų. Ristikai, 
kurių bus net 
nemažai lieja 
Dudinskui teks 
Ii. Jo priešas

trys poros, irgi 
prakaitą. Ypač 
gerai pasipurty- 
yra tvirtas un-

garas, kuris vien tik savo išvaiz- 
■N.<la gali iiugąsdvti oponentą.

PASTABĖLĖS

NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, birž. 7, 1929

Personai
Asmenų Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

želio 1 d. darbininkai i&eis į 
streiką, dirbo milėje paskubo
mis su viršlaikiais, kol pridirbo 
mcldingų atsargai dėl kelių ša
šaičių. Dabar milėje darbinin
kai nedirba. Tik kaip kada dir
ba boseliai; nors yra prisakyta, 
kad nevalia mašinas paleisti, 
bet vis jie dar neiškenčia. Keli 
boseliai išvažiavo atostogoms, o 
kiti dirba ir prižiūri, kad darbi
ninkai ištaisytų jardą, sutaisytų 
stogus ir lentas lioduotų iš ka
rų. Numatoma, kad streikas tę
sis kelias savaites, kaip kad 
dveji metai atgal tęsėsi tris 
savaites. Kompanija dabar ne
turėdama daug darbo kaip ir 
tyčia nori, kad darbininkai pa- 
s^reikuotų, kol ji aptaisys ap
griuvusias pašiuręs ir sukiuru- 
sius stogus. Viską gi sutaisius 
sugrąžins darbininkus prie dar- 

! bo ir duos tą pati, mokesti, ko
kią darbininkai turėjo. Taip 

i buvo dveji metai atgal, taip 
bus, manoma, ir šiemet.

Šiemet menkesnį bizni varo 
su lentomis, negu pereitais me
tais. Kad savo bizni pagerinti, 
kompanija iškabino visokias iš
kabas. šalę milės yra tos pa
čios kompanijos gasolino sto
tys ir landrė autams plauti. Ga
solino parduoda net po tris kar
us j savaitę, o aulus plauti 

šeštadieniais eilės nustoja. Juos 
plauna juodukai, jiems prigelbs-

Darbas nelabai 
švarus ir mažai moka už plo- 

1 kiti nenori 
plauti kaip vien juodukai.

—Darbininkai,

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow 'iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 68rd Street 

Phone Republic 7869

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

PAIEŠKAU apsivedimui moteries 
nuo 30 mėtų iki 40 metų. Aš esu 
našlys, 48 metų, pagal amato šiau
rius. Geistina būt, kad turėtų kiek 
nors pinigų dėl uždėjimo biznio. Už- 
interesuotas meldžiu rašyti.

J. J. K. c-o Scheffer 
North Main St. 

Wheaton, III.
-------O-------

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE
640 E. 61 st St. Midvvay 9733 

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

PARDUOSIU arba mainysiu i 
groseruką cottage.

3812 So. Union Avenue

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Gerbiamieji, jus kalbėkit kaip 
jums patinka, o aš kalbėsiu įJM moterys, 
kaip man patinka. Aš žinau 
kad jei žmogus neina i bažny- v*mą. autų, todėl
čia ir neklauso ką kunigas mo
kina, tai jis yra tikras bedie
vis ir aš tokia žmogaus prie sa-' 
vęs nė iš tolo neprisileidžiu:! 
ką su tokiu velnio apsėsIu žmo
gum darysi, juk jis neturi bai
mės ir žmogų užmušti.

PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš

kai dabar girdžiu bedievius! k.a« Kliubas laikys mėnesini susi- 
. , , . , , , rinkimą penktadieni, birželio 7 d.,kalbant, kad pralotas Olšauskas 7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
nužudęs žmogų Lietuvoje. Tai 313;3 lį°- Halsted St. Visi nariai 
.. , .. „ . malonėkite laiku pribūti, nes randas

tikras bedievių prasimanymas, daug svarbių reikalų aptarti. 
Kiek aš žinau, jis jokio žmo- Kunevičius, nut. rašt.
gaus nežudė, vien kokią ten mo
terį nugalabijo.
skaitau už žmogžudystę, nes 
mes visi žinom, kad moteris nė
ra žmogus. Jei jis 
moterį, tai vien tik 
savęs gynėsi. •

i o. .A. 109 kuopos susirinkimas
Bet aš to ne- įvyks penktadieni, birželio 7 d., M. 

Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
lygiai 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Valdyba.

nugalabijo 
velnią nuo

patinka ir
Jis

Taipgi man labai
Šliupo atsivertimas.
protingai pasakė, kad Lio- 
valdyti reikia pagelba bi- 

Iš tiesų, visokie cicili-

Jono 
gana 
tu va 
zuno. 
kai buvo perdaug toli nužengę laikys 
ir dabar rėkia juos su bizunu

S. L. A. 176 kp. pusmetinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 7 
d., 7:30 v. vak., Jokanto svet., 4138 
Archer Avė. Visi nariai bukite su
sirinkime, yra senų ir naujų reika
lu. Bus raportas iš atsibuvusio 
pikniko. Užsimokėkite užsilukusias 
mokestis ir atsiveskite savo pažįs
tamų pirisašyti prie S. L. A. kp.

A. Trejonis, sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
" ; priešpusmetini susirinkimą 

penktadieny, birželio 7 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 

atvaryti atgal koki šimtmeti. Sted St., 7:30 vai. vakare. Visi kliu-
Tada, 
žinos 
reikės 
suoti.

biečiai būtinai bukite šiame susi- 
j rinkime. A. Kaulakis, Rast, 

dievas ir nebe-' ---------------- —-------- ------------- -
d, JT—.—HU---- - - —----augiau progre-

kai gaus 50 rykščių, tai 
kas yra 
jiems

* « CLASSIFIED ADS
štai

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
m a

Financial
Finansai-Paskolos

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

!HNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 7q-1 siskolinti nuo $50 ir augš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų 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
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell3201 6030

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

S. OSGOOD, 
2&31 West Division St.. “upstairs* 

Tel. Armitage 1199

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

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

Co.

Aš, Vincenta Vaičiliukė, paieškau 
savb pusbrolio Petro Skarpušius. Pa
einą iš Ukmergės apskr., Subačių 
parap., Žukauskų kaimo. Pirm 3 me
tų gyveno Cleveland, Ohio. Meldžiu 
ii atsišaukti arba pažįstami prašo
mi pranešti. Busiu labai . dėkinga.

VINCENTA VAIČILIUKĖ
1427 So. 50th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI Player Piano, suo
lelis ir roliai. Reikia parduoti tuo
jau. Pigiai. G. Donnelly, 6329 So. 
Albany Avė., 1 apt. 

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

TURIU PAAUKAUTI TUOJAU
Puikus Starck grojiklis pianas; 

parduosiu už $100; pirm poros me
tu kaštavo man $750; puikiam sto
vy. Kreipkitės šiandie arba rytoj iki 
9 vakaro; nedėlioi nuo 10 iki 6 va
landos.

342 So. Cicero Avė., Ist floor

PARDUOSIU arba mainysiu 
Wisconsino 120 akerių farmą, su vi
sais įtaisymais ant Chicagos namo. 
Esu atvažiavęs ir busiu čionais ke
letą dienų. Atsišaukite 4848 Belle 
Plaine Avė, Chicago. 

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

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

-------O—----

Help Wahted—‘Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Kreipkitės Ras- dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

, • f ;

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
RE IK A LIN G A S d a rbin i n kas 

kąs mil.šti karves ir kitus ūkės 
bus dirbti. J. Bruchas, 3500 
Union Avė.

O------—

REIKALINGAS 
darbininkas dirbti 
resu 1214 North 
Armitage 1887.

iš

mo- 
dar-

So.

patyręs lietuvis 
džionKo šapoj, ad- 
Leavitt St. Jei.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGA moteris abelnam 
namų darbui. Gera vieta, gera mo
kestis. Kalbame lietuviškai. Tel. 
Beverly 0966.

REIKALINGA moteris turinti pa
tyrimą skirstyti skudurus. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

5138 Wentworth Avenue

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir moterų, pardavinėti lotus 
Lockport Highlands. Galime pa
naudoti visą laiką, arba dalį laiko. 
Didėlis uždarbis, 
vimas.

i kia tik 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 
Norinčiųjų pirkti yra, rei

šitos

Automobiies

LAIMĖ SVEIKATOS KRAŠTE
Farma pardavimui arti šiltų van

denių, Arkansų valstijoj; su gerais 
namais, barnėmis ir sodnais, arti 
Capitol City, Little Rock Arkansas. 
Savininkas randasi 3436 S. Auburn 
Avė., Chicago,. III. Phone Boulevard 
0328 kas vakaras po 6-tos valandos.

GILBERT MILASZIUS

KAM EIKVOTI
Taupus imonfn turi savo namus. Pini

gai, išleisti randai, niekada negrįžta. Per
kant namus, reiškia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai
lus namai Blue Islande, geriausio materio- 
lo ir vėliausios mados. Tvirtu plytų, kar
ėtu vandeniu Šildomi, tailo maudynės. show- er, ...
beismento , _____ _________ ____ _ ___
nys, beržo trimingai; 5 kambariai ir sau
lės gonkas; f ;• 
moliuotos: plauj 
namo. 849 Grogo 
1 blokas į 
34.'l UOth 1 
-—$10,750. 
5604.

ąžuolo rrindyB, vifikoa, planterluotoa 
lubos, artistiniai stiklai, tidl-

50x200 lotas; g aso dūdos ena- 
jania inaftina kiekvienam 

„regory, tarp 122 ir 12.3 St., 
rytus nuo Western Avė., ir 

?laee. Blue Island. Kaina $0.600 
H. M. EDWARD9. tel. Oakland

•28
’27
•20
'28
*27
•2»
’25

Hudeon Broutfham—custom oullt J795
Chandler coach----------------- $895
lato Hudson coach —..... $295
Pontlac coach ...................................... $425
Hudson Broncham, geram itovy $495
E8Hęx _____________   $550
Donge Sedan------------- - $175
Pontlac sodan ...... $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7180 So. Halsted 8t.. Trlanarle 9330
---------0---------

PARDUOSIU arba randuosiu 25 
akerių farmą; 4 mylios nuo Racine, 
Wifi.; gražioj vietoj, pusė mylios 
nuo ežero. K. Lingis, ! 
Avė., Kenosha, Wis.

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflatj, karštu vandeniu Šil
domą, ąžuolo trimingai, arti-moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų

3500—14th I°to. Lengvos sąlygos.
Tel. Pensacola 8501.

£xchange—Mainai

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

OAKLANI) SEDANAS, naujo mo
delio, 4 ratu stabdžiai, priešaky ir 
užpakaly bumperis. Puikiam stovy. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės 1627 
So. Komensky Avė.

■ —O-------

WILLYS KNIGHT 1927 m. Lan
dau Sedanas, 4 ratų stabdžiai. Prie
šaky ir užpakaly bumperis. Puikiam 
stovy. Pardavimui. Pigiai, jeigu pa
ims tuojau. Kreipkitės 2636 South 
Trumbull Avė., iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernės 
vienintelė lietuvių bekernė 
de. Julius Solomon, 918 
Avė., Rockford, III. 

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

biznis —
Rockfor-

Lincoln

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
gera vieta ir biznis. Pigiai. Prie
žastis — keliuos j savo namą, 4508 
So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI arba inainui biz
niavas lotas ant Kedzie avė. ir 61 
Place.

Taipgi
mo mėsos. Biznis yra geras 
metų senas.

Rašykit i Naujienas.
Box 1094

■ •- o----------

išsimaino biznis" išvežioji- 
ir K)

i PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 

j plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125.PAM)AVIMUI...arba MAINAMS

Prie Washtenaw ir Mnrquette Road Mažas imokėjimas su mažais mene- 
Simais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši namą. Paims lotą kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

MAINYSIU savo bizni, cot- 
tage 2 arba 3 filialų namą ant 
Parmos, tuščio lolo, biznio ar 
kitokios real estate sąvasties.

2031 West 35th St.
Tel. Lafayette 0909.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalovv pa

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in- 
| vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

2125 N. Albany Avė. GLEN 0AKS ACRES 
LOGAN SQUARE Pasijom ^džiausią progą Chi- 

• cagoj. Tiesiog ant dviejų di- 
Vėliausios mados 8 kam- deli« keli?.ir bulvar«- £,ektra’ 

, . , .. . gasas ir kiti visi įrengimai —barių muro rezidencija Ch>- 50 ]otaj> tjktai $2>000j 
cagoj; didelis kiemas; 2 roms sąlygoms. Rašykite arba 
karam garažas; tailo sho- telefonuokite. Rašykite dėl mu- 
wer; dvi atskiros maudy- sąrašo farmų.
nes; aliejum šildomas; kar- j h. SCHAEFER & Co. 
petai ant grindžių visur ;i 
sietų apdarytas miegamas 
porčius. Gražiausia
puikioj apielinkėj. Kadna ~ 
$18,000; 1 morgičius $10,000.: 
Cash $4,000. Paims antrą kaks’ 
morgičių. Matytis sulygi sąlygos.
apointmentu.

Tel. Capitol 2326

vieta

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 

Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

visais naujausiais moderniš- 
irengimais. Kainos $3,500 iki 

Mažai i mokėti ir lengvos 
Atlankykit ir pamatykit

I juos patys. Savininkas
T. M. RYAN,

7131 So. Western Avė.
Tel. Republic 9236

išmis-p 
ameri- 
badau-(

tie,
ne-
Po-

bu-!

ir kitas bedievių 
Jie sako, kad kai 

kiečiai pasiunčia aukas 
jautiems Lietuvos gyventojams, 
tai buk Lietuvoj gauną tik 
kurie dar turi, o kurie nieko 
turi, tai nieko ir negauną, 
šimt pipkių, tai kaip turėtų
ti? Juk patys žinot, kad kuris 
tur, tai tam ir reikia, o kuris 
neturi, tai ką gelbės, jeigu jam 
ir duosi? Juk jis suvalgys ir 
vistiek neturės, tad ar užsimo-! 
ka tokiam duoti?

Geriausia daryti, kaip daro^ 
komunistai. Jie surenka aukas,1 
bet niekam jų neduoda. Ir kam 
duoti, jei patiems jos yra rei
kalingos?

Aš nė vienam tų aukų nepa-l 
vydžiu. Sotikitės, vyručiai, o 
Lietuvoj oras yra sveikas, tad

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Kreipkitės

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių ir grose- 
rio krautuvėlė. Kambariai pagy
venimui su rakandais. Renda $15. 
2134 W. 28rd PI. City.

BARGENAS — LABAI DIDE- 
Parduosiu biznį; 15 mebliuo

tų kambarių (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus loto. 
Turi

LIS.

būt greit parduotas.

S. ZENKUS,
4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiug ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
%

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

REIKALINGI AGENTAI, VYRAI 
IR MOTERYS ,

Turime lengvai parsiduodančią pro
pozicija, ne Real Estate. Propozi
cijos dalykas yra būtinai reikalin
gas ir gelbstantis žmonijos gerovei 
ir yra indorsuotas bankierių 
linkėję, kurioj mes dirbame, 
ma panaudoti visą arba dali 
laiko. Paverskite savo liuosą
vakarais ir nedėldieniais i pinigus. 
Mes išlavinsim dirbti su agentais. 
Tinkamos išlygos. Atsilankykite ypa- 
tiškai dėl pilnesnių informacijų.

23

PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
daroma geras. Kas nupirks, nesi
gailės. Turiu parduot, nes važiuoju 
Lietuvon. 4319 So. Paulina St.

DOWNERS GROVE akras2) 
žemės, 3 kambarių naujas mūrinis 
namas, elektra, gasas. Aukšta vie-

Kaina tik $2,300.00. Galima 
kelius šimtus įmokėjus.

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 jmokėti, $55 i mėnesi, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievelę; modemiškas apšildy
mas su ibudavotais fikčeriais. Ix>tas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd.

ta. 
gauti

apy- 
Gali- 
savo 
laika

Rooms 22 ir 
Union State Bank Building 

3026 East 92 St. 
So. Chicago, III.

Atdara kasdien nuo 9 iki 9; sekma
dieniais nuo 10 iki 6.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
marketas. Gera vieta. Nėra kon
kurencijos. Reikia parduoti tuo
jau, ba apleidžiu miestą, 2010 W. 
115 St.

--------------------------- ■■ ..................
DIDELIS BARGENAS. Parda- 

vimui arba mainymui, meat market. 
Priežastis, savininkas ne bučeris, 
1733 W. 47 St., Tel. Boulevard 7073.

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

HALSTED ST., tarp 32-os ir3)
33-čios, geram stovyje kaip naujas 
muro namas, karštu vand. šildomas, 
apačioj didelis Storas ir 2 kamb. 
pagyvenimui. Viršum 7 kamb. fla- 

Rendų neša $200 i mėnesi. 
$18,000. Argi nepigiai ?

tas.
Tik

ANT L0WE AVĖ., tarp 38 ir

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. .flatas 

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

BIZNIAVAS LOTAS anOQ5-tos 
gatvės, 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

4)
39, dviejų flatų po 4 kamb. medinis 
namelis. Labai pigiai — tik $2,700.

V. MISZEIKA, 
1739 S,- Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė
jimais jei norima; parenduota; 48th 
Place arti Union. Jos. W. Hough & 
Son, 4213 So. Halsted St.NORIU gauti darba už pagelbi- 

ninką prie janitorių. Esu tam gerai 
patyręs. Esu nevedąs ir negeriu. 
Praneškite Feliksas Radzevičius, 427 
Wrightwood Avė., Tel. Diversey 0248

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA siuvėjo šapą; vie
ta išdirbta; gražioj apielinkėj. Sa
vininkas važiuoja i Lietuvą. Atsi
šaukite tuojaus. 6307 So. Richmond 
St., Chicago, III.

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai/ bungalovv, rezidencijos ir ga- -- -- X
reikia' įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3912 Elston Avė.
Keystone 1633

žmonės gali prisikvėpuoti tyro ražai pastatomi ant jūsų
oro jiems ir to užteks.

—Pustapėdis.

Grand Crossing

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

For Kent
RENDAI krautuvė ir ofisas, tuoj 

prie naujosios Peoples Furniture 
krautuvės, 2534 W. 63rd St., tel. 
Republic 3948.

PARSIDUODA biznis ir namas, 
grosernė, 2 fl. po 5 kambarius, 3 
karų garažas, tik $7,000.

2850 So. Union Avenue

Streikas

Illinois Interior Finish kom-
panijos dirbtuvėje milės darbi
ninkai sustreikavo. Kaip jau 
žinoma, milės darbininkai pri
klauso prie unijos. Kompanija 
užsimoja darbininkams suma-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARF. PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261

Lošt and Found
Kasta Pamesta

PRAPUOLĖ kalė vardu “Chow 
dog”. Ruda. Juodas liežuvis. Be 
diržo ant kaklo. $10 dovanų tam, 
kas ras. Praneškit: Mrs. Shepperd, 
4827 West 23rd St., tel. Cicero 26.

PASIRENDUOJA kampinis Storas 
tinkamas dėl grosernės, bučernės ir 
bile kokiam bizniui.

3001 So. Union Avenue

MODERNIŠKA hardware krautu
vė Fox River Grove, III. Geras biz
nis. Nėra konkurencijos. Pilnas sta- 
kas ir fikčeriai. Letrev & Kotaska, 
5636 W. 22nd Street.

GERIAUSIAS bargenas—2 flatų 
muro namas. Pečiu šildomas, vie
ta arti 85-tos ir Sangamon; našlė 
apleidžia miestą; $2,000 įmokėti, 
likusius kaip norės pirkėjas, 
na $10,000.

DOMBROU,
1603 W. 87-th St.

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

6300 Patterson Avė.
Tel. Palisade 7639

Kai-
BUILDINGAS 9 flatų South 

West Side — moderniškas, mainy
siu ant mažesnio, noriu gauti ir 
cash. S. Gusich, 2413 W. 59th St.

Furaished Rooms
REIKALINGAS fomišiotas kam

barys vaikinui, privačioj šeimoj, apie 
31st St. iki 35tli St. ir Halsted. M r. 
Wells. Victory 1991.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne. ireras cash biznis. Gražus 5 kam
bariai užpakali, forniąu šildoma. 
5306 S. Union Avė. Tel. Yards 1321

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, beismantas cementinis, 
karštu vandeniu šildomas; prie na- 
•mo 4 lotai. Užlaikome karve, vištas 
ir visokių daržovių. Savininkas 5703 
S. MaSon avė.

“QUALITY” plumbingo ir apšil- 
žinli alga po 30 centų j valan- dymo reikmenys, su užčėdijimu — 
rh llnvhininkn; Jahm- crniiHavn pilnos maudynės {rengimas kainuoją. ai bininkai dabai gaudavo ja jaįp kaip $52.00 pilnas ap- 
$1.20 centų į valandą ir nu
sprendė, kad kompanija nori 
perdaug numušti algą. Kompa
nija permatydama, kad nuo bir-1

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Radios

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, biznis per ilgus 
laikus išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju i Lietuvą.

3855 Wentworth Avenue

BIZNIO mūrinis namas, Storas ir 
5 kambarių flatas. 1-mas floras šil
tu vandeniu apšildomas. 2558 W. 
69th St. Savininkas ant 2-ro aukšto 
iš užpakalio.

tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė, Berkshire 1321

REIKALAUJU v partnerio prie 
kriaučių biznio j Kevvanee, III. Ne
reikalinga patyrimas, nes visas dar
bas siunčiamas į Chicagą. Arba par
duosiu visą, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą. G<ira proga, nes šiame 
mieste kriaučiaus lietuvio nėra. 
214 N. Maiti St., Kevvanee, I1L

PARDUODU savo Majeslic 
71 A Radio už $70. Įmokėti pu
sę. Tik trijų mėnesių senumo. 
Matykit mane: A. L. Kopi, 
6136 So. Halsted St.

ŠAUDYTI mokymo kliubas par
davimui, soft drinks ir sendvičių 
krautuvė. Geriausi pinigai mieste. 
Gera vieta.* Atsilankykit šeštadieni 
po pietų. Savininkas turi kitą biz
ni. Kaina tik $2,000.

6600 W. 80th Street 
BEVERLY CLUB

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas; 2 po 4 kambarius.

3656 Emerald Avenue

PARDAVIMUI muro apartmen- 
tas, 6 ir 7 kambariai; 4 kamba
riai beismente. Moderniškas. Kar
štu vandeniu šildomas, šviesus, už
tektinai oro. 5626 So. Aberdeen St.

PARDUOSIU arba mainysiu mu
rini namą 3 flatų j mažą grosemia 
arba automobilių ar kitokį mažą 
bizni. 3239 So. Lowe Avė.

IŠVAŽIUOJU i LIETUVĄ
Priverstas parduoti tuojau 2 fla

tų modemiška murini narna gra
žiausioj kolonijoj. Tikras barge
nas.

Savininkas ant pirmo flato, visa
da namie.

6752 So. Artesian Avė.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

galow lietuviu apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26taxl20 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matvk šita tuojaus.
Savininkas

5742 So. VVhipple St.




