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Kova Tarp Bažnyčios iri 
Valdžios Meksikoj Baigta
Taikos sutartis padaryta, tik laukiama su

tarties patvirtinimo iš Papos -- Petri
nėmis visos bažnyčios Meksikoj giedos 
Te Deum

Dabar laukiama lik iš papos 
darytos sutarties patvirtini-

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13. Nors oficialiai nieko ne
skelbiama, yra tačiau tikrų ži- mo. 
nių, kad konferencijose tarp Manoma, kad po kelių dienų 
respublikos prezidento Portes patvirtinimas pareis, ir po to, 
(lil’io ,ir katalikų bažnyčios vy-lšv. Petro šventę, birželio 29,' 
riausybės prieita prie visiško1 visose katalikų bažnyčiose Mek-1 
sutarimo ir kad ginčas tarp vai- sikoj vėl prasidės pamaldos iri 
džius ir bažnyčios pabaigtas. tikybinės apeigos.

Chicago, III., Penktadienis, Birželis-June 14 d., 1929

i Atlantic and Pacific Photo]

Australijos laukiniai žmonės, tarp kurių kap. Charles Kingsford-Smith su savo trimis draugais 
turėjo išgyventi dvyliką dienų, kuomet jų lėktuvas sugedo.

SMS I Prašo receiverio ge

Lietuvos Naujienos
Suimtas buv. seimo at-'Nebejleidžia i Lietuvą 

stovas Radzevičius “Vossische Žeitung”
Kauno “Rytas” rašo, kad al-KAUNAS. Buvęs seimo at

stovas Darbo Federacijos, Pel- vykęs Kaunan orientalistas l)r. 
suimtas savo Veil buvo su didele pompa pri- 

irįimtas. Dabar už jo vieną slrai- 
Vossiscbe Zeitung” už- 

įvežti ir platinti Lie-

ras Radzevičius,
tėviškėj, Mariampolės npskr
policijos lydimas atvežtas j|psnj
Kauną. draustas 

lovoje.

Utah vario kasyklos 
apkarpo algas dar-

* * I > • 1 • •

bininkams

Badaujančiose Kinų Spėja Dawesą tuoj 
srityse labai išsiplė kviesiant MacDonal- 
tojęs kanibalizmas dą Washingtonanj

Išbadėjusiųjų bandos užpuldinė
ja keleivius, skerdžių juos, ir 
jų mėsą valgo

J. V. ambasadorius šiandie pa
sieks Angli ją ir skubinais ma
tytis su britų premjeru

& < —-_______

MASKVA, birž. 13. — Bolše
vikų teismas pasmerkė sušau-! 
dyti kaž-kekj Kanskj, kuris, sa
ko, 1921 m. buvo pabėgs iš Ru
sijos. Kanskis 'buvo kaltinamas i 
dėl bendradarbiavimo kadaise; 
su i

ležinkeliečių unijos 
$10,000,000 įstaigai
(TEVFiLAiND, Ohio, birž. 13.

Du pitEburgiečiai, Elmer ir
.... monarcljistais Vasilium Sa- B(jrtha Sįmilhai, kreipėsi čia j 
meilovu, Nikolojum Strojevovu L’deialinį teismą pravydami pa- 
ir Vitalių fon Aderkasu, kurie skirti receivirj Brotherhood In- 
buvo 1927 melais sušaudvli. vestment kompanijai. Ta kem-

Ji dėjosi vyru duonai 
pelnytis; suiinta

PEKINAS, Kinai, birž. 13.
Praneša, kad dėl didelio bado 
kai kuriuose šausi provincijos

nibalizmas (žmogienos valgy
mas). Išbadėjusių žmonių ban- garlaiviu 
dos užpuldinėja keleivius, ypa
čiai turtingesnius ir labiau 
siganiusius,” 
valgo, 
vieniui 
sitelkę

LONDONAS, birž. 13. — Gir
dėt, kad Charles G. Dawcs, 
naujasis Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Anglijai, kuris 
rytoj atvyks į įSouthamptoną 

Olympic, skubinsis
tuojau prisistatyti karaliui Jur

ai- giui Winsoro rūmuose ir įteik- 
skerdžia juos ir ti savo kredencialus. Po to vėl, 

žmonės dėl to bijo pa-! neatidėliodamas, traukiniu iš
keliauti, bet visados su-1 vyks į Lossiemoulhą, Škotijoj, 
būrin ir apsiginklavę. matylis su ministeriu pirminin- 

i Y ku Ramsay MacDonaldu. Ma-
A • • i • i i Inoma, kad čia ambasadorius 

47 streikininkai kai-Jteiks premjerui prezidento 
tinami dėl nolicinin-,,ooverio |>akvielitn9' Was,'ins‘ 

'tona. >ko nukovimo

Padarius kvotą, iš 71 teksti
lės streikininko, kurie buvo su
imti ryšy su nušovimu polici
jos viršininko Aderholto, 21 ta
po jau paleisti. Likusieji 17 te
belaikomi kalėjime?

Motoras iškrito iš aero
plano; lakūnas išsigel

bėjo parašiutų
PilILADELPJIIA, Pa. 

13. — Motorui iškritus 
aeroplano, lakūnas Leon

• V • _ 
1S JO 

Allen
Kaltinamųjų advokatas Jimi- jHlV0 priverstas šokti laukan, 

son žada kreiptis i Aukštesnįjį f parašiuto pagalba jis 
teismą ir reikalauti, kad visi bu- ininoai nusileido žemėn iš 
IU paleisti. 000 pėdų aukštu

Iš kalėjime tebelaikomų ke
turiasdešimt septynių asmenų, j 
trylika, jų tarpe viena moteris- i 
kė, yra kaltinami dėl žmogžu- 1 
dybės, o likusieji — dėl užpuo
limo su piktu tikslu.

Kaltinamieji yra Loray teks-' 
lilės įmonės streikininkai, taip-

Del
10

os.

lai

--------- ---------------

gegužinių riaušių 
Berlyno komunis
tų eina kalėti

lilės įmonės streikininkai, taip- BlvKLA’NAS, birž. 13. — By- 
jau keli komunistų lyderiai, at-'§y> su įvyu’ksiomis Berlyne riau- 
vykę į Gaslonią streikininkams; s™*' Gegužės pirmąją, dešimt 
vadovauti. komunistų vadų tapo nubausti

kalėjimu nuo 2 iki 12 mėnesių. 
Visi jie buvo kaltinami dėl 

kėlimo riaušių, turėjimo 
ir priėšinimos policijai, t

Užgynė vaikams ir 
mergšėms bastytis va

karais gatvėmis
ginklų

MOWEAQI A, III., birž. 13.—j J 
Vietos vyriausybė išleido pa- 
tvaikymą, kuriuo jaunesniems i 
kaip 16 metų bernaičiams ir! 
mergaitėms užginama rodytis j XATAL, Brazilija, birž. 13.— 
gatvėse po valandos vakaio, j^alĮj.Įas Jungtinių Valsty-

V. aeroplanas 
puolė kelionėj 

Braziliją.

pra-

jei jų nelydi senesni. bių aeroplanas, kuris turėjo at
lėkti dar praeitą savaitę, pra

puolė be žinios. Aeroplano tiks
lias buvo bandyti įsteigti nau
ją oro komunikacijos liniją tarp 
Jungtinių Valstybių ir Brazili
jos.

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

Bendrai gražu ir truputį 
šilčiau; lengvi mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 19° ir 62° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:26. įMėnuo leidžiasi 
1:28 ryto.

FARMERYS NUSINUODIJO
DEL ŽMONOS MIRTIES

GALESBURG, III., birž. 13.— 
Priėmęs nuodų, nusižudė vietos 
framerys Charles (iibbs, jau ne
be jaunas žmogus. Neseniai 
mirė jo žmona, ir nuo to laiko 
jis buvo vis susikrimtęs.

skilti receivirj Brotherhood In- 
vestment kompanijai. Ta kom
panija yra geležinke 1 i e č i,ų 
Brotl.crhbod of Locomotive En-

• j j Igineers įsteigta su $10,000,600Kinai svarsto santy- ^ taio 

kių su sovietais nu- abudu 

traukimo klausima

ROOKFORD, III., ibirž. 13.— 
Kad galėtų pelnyti “vyrišką,” 
vadinas, didesnę algą ir tąja iš
laikyti savo dvejetą mažų Vai
kų, našlė Ethel Donaho, 26 me
tų amžiaus, per šešis mėnesius 
dėjosi vyru ir dirbo viename 

Bet dabar 
kad ji yra moteriškė, ir 
suėmė ją už i m perso-, 
vyro.

SALT LAiKE C 
birž. 13. 
kompanija , šiandie paskelbė, 
kad nuo bidželio 16 d. jos ka
syklų darbininkai gaus algos 
25 centais mažiau dienai.

Utah Copper kompanijos 
'syklose dirba apie 3,500. 
pastarus du mėnesiu jiems 
antrą kartų algos apkarpomos.

Algų apkarpymą kompanija 
motyvuoja tuo, kad rinkos kai
nos variui atpigusios.

Vietos Utah Copper ! Braziliją.

ka-

jau

gruoja i Braziliją
■<

ROKIŠKIS. Dabar daug kal- 
» Kama apie emigravimą, ypač j 

, 50 nuoš. emigrantų 
mažažemiai ir darbininkai, ku
rie neturi darbo; 30 nuoš. pra
siskolinusių ūkininkų, 20 nuoš. 
tinginėlių.

Mergaitės emigruoja turėda
mos vittj be pasogos ištekėti.

Kaip bažnyčioje apnuo
gino vieną panelę

Kai lik atšilo
'vietos restorane, 
susekė, 
policija 
navima c

oro nelaimėse oras’ moler-vs pradėjo nešioti1928 m
384 asmens žuvo

709 sužaloti
palogius, lengvus rubus, o tie 
lengvi mažai pridengia kimų. 

I Provincijoj tas labai smerkia
ma, ypač senesnių žmonių ir kai 
kurių kunigų.

Ve koks 'buvo atsitikimas baž
nyčioj T. šventadieni bažny
čion atėjo gerokai apsinuoginu- 

Isi panelė. Ji atsistojo arti alto
riaus, meldėsi, poteriavo, bet 
kunigas j ją šnairomis žiurėjo.

Pasibaigus mišioms, įsakė 
tarnams iš bažnyčios ją išvesti- 
Tie klausydami kunigo paliepi
mo, reikalavo, kad panelė išei- 

. Ta užsigavo. Kaip girdi, 
jus galite drįsti mane varyti iš 
bažnyčios. Aš krikščionė ir no
riu melstis.

Melstis, sakė bažnyčios tar
nai, gali, bet tik nenuoga. 
Taip apsirengus, piktini žmo
nes. Išeik.

Panelė, žinoma, mcpaklausė- 
____    Kilo 

butlegeriais ir (K‘I ' £rju|^mas Panelė spiriasi, o 
bažnyčios tarnai ją velka ir be- 
vilkdami, netikėtai... sudraskė 
panelei rubus. Beveik su vie
nais marškiniais iš bažnyčios ją

WAiSHINiGTONAS, birž. 13. 
— Prekybos departamento aero
nautikos biuro paskelbtomis 
statistikos žiniomis, 1928 me- 

! tais aviacijos nelaimėse Jungti- 
■ nėse Valstybėse 384 asmens pra- 

, o 709 buvo suža- 
Žuvusių buvo 161 pilotas 

223 pasažieriai, o sužalotų 
313 pilotai ir 366 pasažieriai.

“Yellow Bird” mono
planas lekia per At 

lantą į Paryžių
E’mer ir Bertha Simth’ai, 

i smulkus tos kompanijos 
akcininkai, savo peticijoj teis
mui sako, kad Brotherhood In- 
vestment kompanija išsimokan
ti, bet ji nesanti, kaip reikiant, 
vedama ir dėl to galinti su
smukti.

Prašytojų argumentų teismas ' 
klausys birželio 20 dieną.

! rado gyvybę,
OLD ORCHiARD, Maine, bir.l!011’. 

1 , 11 r .13. 'I i ys jauni franeuzų la- 
; kūnai — pilotas J'can Ašsolant, • 
navigatorius Rene Lefevre ir 
radio operuotojas Armėno Lot- 

__________ _____________ # ti monoplanu “Yellovv Jlird”
i Kinų policijos padaryto- | Maurai z Afrikoj vis šiandie kaip 9:08 ryto išlėkė iš !

NANKINAS, Kinai, birž. 13. 
'laulinė Kinų vyriausybė svar
sto klausimą apie nutraukimą 
diplomatinių santykių su sovie-

Klausimas kilo ryšy su nese
niai 
mis kratomis sovietų konsula
tuose Mandžurijoje, ypačiai 
Darbine, kur buvo suimta do
kumentų, parodančių, jogei kon-į 
sulatai užsiėmė komunistinei 
propaganda Kinuose.

Perkūnas trenkė 
medi ir užmušė• -

šešis žmones
BEL( i! 1 AlJAS, J u gos la v i j a, 

birž. 13. — Vakar Zažečare, už
ėjus smarkiai lietaus ir perkū
nijų audrai, šeši žmonės pabė
go po dideliu medžiu pasislėp
ti. Perkūnas trenkė į medį, ir 
visi žmonės buvo užmušti.

Meksikos leitenantas 
sušaudytas už žmog- 

žudybę
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

13. — Karo teismo pasmerk
tas mirties bausmei už Įeit, 
pulkininko nukovimą, Guadala- 
jaroj tapo sušaudytas karinin
kas, Įeit, Alfredo (ionzales.

Lenkų naujokų kauty
nės su policija; du 

užmušti
VARŠUVA, birž. 13. — Le- 

leščykuose įvyko kautynės tarp 
kariuomenės naujokų ir polici
jos. Du asmens buvo užmušti, 
dvylika kitų pavojingai sužaloti.

Neramumai kilo naujokams 
susikivirbi jus su krautuvinin
kais dėl valgomų daiktų bran
gumo.

Liberalai vėl išsirinko 
Lloyd George’ą vadu
LONDONAS, birž. 13. — li

beralų frakcija parlamente sa
vo vadu vėl išrinko Lloyd Ge- 
orge’ą.

|čia per Atlanto vandenyną į 
į Paryžių.

“Yellovv. Bird” yra aprupin- 
|tus radio aparatu ir kelionėje 

RABAi AS, Moroka, birž. 13. ,per van(|enyną bandys nuola-
— Praneša, kad 2,000 sukilusių jos susisiekti su laivais ir su 
maurų laiko apsiautę franeuzų saUsuma.
postą Ai t Yakoub, palei Atlaso 
kalnus, apie 200 mylių į . vaka
rus nuo ('.olomib Bechar gele- Į 
žinkelio.

Franeuzų . karo
skubiai pagalbon siunčia moto
riniais vežimais aštuonis Užsie
nio legiono batalionus.

neduoda ramumo 
franeuzams

Vienas “kiškiu” keliauja
Monoplanui išlėkus, pasklido 

girdų, kad prieš pat “Yellow

6 prohibicijos agentui 
pakliuvo už sąmokslą/ 

su butlegeriais
SAN FiRANCISCO, Cal., birž. 

13. Federalinė grand jury 
žiandie čia inkriminavo šešis 
federalinius probibicijos agen-1

birž. 
jury 
šešis

tus. Jie buvo kaltinami dėl M-|^uvo prievarta vedama, 
įmoksiu su I 
pardavinėjimo degtinės, kulią 
jie, darydami kratas, konfis
kuodavo.

vyriausybė Bird” pakilimo i orą vienas vai- TT. . v- i i —
i nnz^i u mzitn- I kinas, Artinu- Schrciber iš i UŽSimUSC, SllklllęS RU- pašalino.

Afrikos maurai nuko- 
vė 13 franeuzų ka- 

reivių
RABATAS, Franeuzų 

ka, birž. 13. — Atlaso 
nėję maištingų maurų 
puolė franeuzų kariuomenės da
li ir trylika kareivių nukovė.

Moro- 
pa kal
bu rvs

12 vaikų motina pa
smerkta 1!4 metų kalė

ti už degtinę
FORTU SMITU, Ark., briž. 

13. — Federalinis teismas nu
baudė pusantrų metų kalėjimu 
ir $100 pinigais moteriškę Mrs 
Post, dvylikos vaikų motiną, 
kaltinamą dėl laikymo savo Kar
moj degtinės.

Kaltinamosios advokatui pra
šant teisėją pasigailėti mote
riškės, atsižvelgiant j jos didelę 
šeimą, teisėjas Youmans atšovė:

“Gaila, bet Theodoras Roose- 
veltas nebegyvas.”

iMat, miręs prezidentas Roosc- 
veltas buvo didelių šeinių mėgė
jas.

GUAJAQUIL, Ekvadoras, birž.
Ekvadoro ministeriu 

tapo
13.
Jungtinėms Valstybėms 
paskirtas Homero Lafronte.

kinas, Artbur Schrciber 
Port lando, 22 metų amžiaus, 
sugebėjęs, nepastebėtas, jsiristi 
į monoplaną ir “kiškiu” iške
liavęs. Jį matę kiti du vaikinai, 
bet jie niekam nesakę.

Amerikiečių lakūnai sukulč savo 
lėktuvą

Prancūzams išlėkus, tuojau 
bandė išlėkti kelionėn per At
lantą į Bomą amerikiečių lakū
nų monoplanas “Green Flash,” 
su pilotu Roger Q. Williamsu 
ir navigatorium Lewisu A. Yan- 
cey. Bet atsitiko nelaimė. Ban
dant pakilti nuo žemės jie su-
kūlė savo lėktuvą ir 
truputį užsigavo.

Kadetas užsimušė 
tuvams susidūrus

palys

tomobilj; 3 sužeisti ISuprantama, kad tai panelei 
buvo didelė sarmata, be viršu- 

EAST CHICAGO, Ind., birž. tinių rūbų ir dar, sako, sudras- 
. — Vietos gyventojas J. Kcl- kytais marškiniais per miestelį 

27 metų amžiaus, sukalė iki namų bėgti.
čia savo automobilį, įlėkęs į me- ; Po to, sako, prie bažnyčios 

i buvo yra pastatyti sargai. Jie aky- 
turbut mirti- liai seka, kad taip apsirengu- 

o pats Kelly už- sios moterys nepakliūtų bažny
čion. 1

dj. Trys jo pasažieriai 
skaudžiai, vienas 
nai, sužaloti, 
muštas.

lek-į
ore

SAN ANTONIO, Texas, birž. 
13. Dviem aviacijos mokyk
los aeroplanam susidūrus ore, 
vieno jų pilotas, kadetas L. 
Troup, užsimušė. Antro aero-j 
plano pilotas, taip pat kadetas, i 
Floyd Wood, sugebėjo iššokti 
ir laimingai parašiutu nusileisti 
žemėn.

BUDAPEŠTAS, Ve n g r i j a. 
birž. 13. — Užvakar mirė šir
dies liga grafas Julius Andras- 
sy, buvęs 1918 m. Austrijos- 
Vengrijos užsienių reikalų mi
nis teriš.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



2 Penktadienis, birž. 14, 1929

KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

Piknikas. — Ristikai

Birželio 9 d. SLA. suvieny
tos kuopos Neuros farmoj tu
rėjo pikniką su ristynėmis. Ri
tosi Komaras su Yuška. Abudu 
ristikai dirbo gerai, bet Yuška 
pasirnile geresnis, nes laimėjo 
ristynes. Publikos simpatijos 
buvo Yuškos pusėj.

Nors oras buvo labai gražus, 
bet publikos nežinia kodėl susi
rinko nedaugiausia. Po ristynių 
vienas rengėjų pranešė publikai, 
kad sekamame piknike Koma-| 
ras sutinkąsHfistis dykai ir pel- s 
na skiriąs Lietuvos našlaičiams. 
Tegul tik esą atvažiuoja Požėla.

Tai tik eilinis blofas. Kada 
Požėla buvo Clevelande ir kvie
tė Komarą ristis, tai tasai tylė
jo. Požėla tada ir pinigus buvo 
užstatęs.

Matomai, Komaras smarkus 
tik tada, kai Požėlos nėra Cle- 
vcland-e.

NAUJIENOM, Chicago, III,

K

K N Y G < >
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

(Atlantic and Pacific Photo 1

Cleveland, Ohio. — Klinikos, kur įvyko ekspliozija, X-terapijoš kambarys

tais metais ir už ristynes pasi

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

bius dalykus.

Kokiai žmonių giminei priklauso 
indusai, tuikui, žydai ir kiti? 
K ynų Sieną?
Bokštas? Kur ir kada gyveno
mojo ? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? 
kitų

Kokiam tikslui

lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai. 

Kas ir kada pabudavojo garsiąja 
buvo budavojamas 
Karthagenai ir kaip 

Kas
Visi tie 

klausimu yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 2.5c.

Babilionijos 
jie pasižy- 
atsitiko sp 
ir daugelis

Juozas Komaras ir Karolis 
Sarpalius pareiškė, kad jie ne- 
sirisią L. P. Kliubo parengime. 
Girdi, ta įstaiga neužsitarnau
janti visuomeniškos paramos. 
Daugiau to; ta vieta esanti but- 
legerių stotis.

Pasakyta labai aštriai. Ta-i 
čiau aš norėčiau p. Komaro pa-1 
klausti, kodėl jis sutiko tą ne
garbingą įstaigą “remti” perei-

imti gana neblogą atlyginimą?
Ant galo, jeigu ta vieta yra 

I butlegerių stotis, tai kodėl tie 
garbingi drutuoliai ją lanko?

Toliau jie kalba, kad nekurie 
Vyrukai pradėję . Komarą kal
binti imtis privatiškai pareng
tose ristynėse. Tai ne tiesa. Aš 
nekalbinau Komarą, bet kalbė
jau su Sarpalium. Ir jis suti
ko su mano išlygom, bet kai su
žinojo su kuo jam reikės ristis, 
tai visai atsisakė. Antra vertus, 
aš nematau tame nieko blogo. 
Juk ristikams nėra jokio skir
tumo kam jie turi ristis, jeigu 
jiems už jų darbą yra apmoka
ma. —J. S. Jarus.

South Boston, Mass.

Puikiai pavykęs piknikas

Birželio 9 d. J. McCano far
moj (No. Easton, Mass.) įvyko 
So. Bostono ir Cambridge’o so
cialistų piknikas. Piknikas pa
vyko puikiai. Automobilių bu
vo 150, o žmonių apie šeši 
tūkstančiai. Dar toli iki vakaro 
pritruko valgių ir gėrimų, 
viskas buvo išparduota. Todėl 
kuopoms liks gražaus pelno.

Buvo įvairių žaislų: vyrų 
lenktynes, jaunų mergaičių 
lenktynės, berniuku lenktynės ir 
t.t.

Grojo gera muzika, tad kiek
vienas galėjo šokti tiek, kiek1 
tik nyrėjo.

Publiką ypatingai sudomino 
Jurgis Skinderis, 105 metų se
nis, kuris gana vikriai pašoko ' 
kazoką ir pulką. Jis taip pat 
papasakojo kai kuriuos atsitiki

mus iš savo gyvenimo. Senelis 
publikai labai patiko.

Potam trumpai kalbėjo art. 
Pilka, d. S. Michelsonas ir, ant 
galo, F. J. Bagočius.

Apie 8 vai. vakaro publika
pradėjo skirstytis.

—Raulinaitis.

Savininkui Mirus
Bankas parduoda 2 namus po

$8995.00

yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 
Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 

užmiršo savo kalba? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų ♦ 
žingeidžių žinių apie ta garsių šalį ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti. * *1 '

ta?

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų? Tai yra žingeidus

No. 8 DVI KELIONI I 
*

Delko siauroje yra dideli 
jūrėse ? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymų žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

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

Mažojoj Azijoj, randa lietuvių 
jog ten buvo

No. 49 KULTŪRA
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado?
pažvalga i spauda?
lošė spauda įvairiose šalyse?
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

Iii SPAUDA.

musų prabočių

Kaina 60c.
Kaip keitėsi

pėdsa-
tėvyne.

žmonių 
KaijT vistėsi laikraštininkystė ? Kokia rolę 

Kiek spauda prisidėjo kultūrai

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

MADOS

18 BIRŽELIO-JUNE

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Antra šių Metų Didžiausia Lietuvių EkskursijaĮ LIETUVĄ

Tiesiog į Klaipėdą
Išvyks Iš New Yorko

Birželio-June 18, 1929

Laivu LITUANIA”
BALTIK AMERIKA LINIJOS

—Smagiausia—Patogiausia—Kelione—

2784

Atsižvelgdama Į skaitlingą ekskursija gegužės 18 d. ir pildyda
ma Amerikos lietuvių norą, Baltic Amerika Linija nutarė tą no
rą patenkinti ir rengti ekskursiją birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, taip
gi pagelbės paruošti keliones 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 Pubiishing Co., 1739 So. Halsted Street, Chicago 
Metropolitan S’tate Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinis, 3355 So. Halsted St., Chicago, UI.
Univer&al State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., Chicago , 
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus isterija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-Oją# eun>t 
sis ir musų

soujbas soppip b.iA įbj, •9joXmqnd oi?ouųuų§ 
vaikai, nors nemokėdami skaityti.

ŠIOS KNYGOS SYKIUVISOS
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLĮ.
PARSIDUODA UŽ ......................

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

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III

DAUG PIGIAU NEGU BUNGALOVV

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

Kurie namai du melu atgal kainavo po $13,000.00. 5 ir 5 kamba
riai, ąžuolo trimingai, <‘indoor beds”, virtuves kabinetas, “tile” 
grindys maudynes kambary ir prieangiuose; karštu vandeniu šildo
mas pirmas pagyvenimas; augštas, cementuotas ir moderniškai 
įrengtas skiepas, plieno konstrukcijos apačia; cementuota gatvė ir 
salygatviai; kiemai ištaisyti ir žole užstoti, aptverta nauja gele
žine tvora. Randasi lietuvių kolionijoje arti gatvekarių, teatro ir 
krautuvių. Tai yra reta proga gyvenime.

Neatidėliok—atvažiuok su rankpinigiais.
Namas bus Jūsų.

/nešti reikia $2,000.00 ar daugiau.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...........~..........   $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ______ $1.50
Mokykloms ir^ šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. 13.00

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

AMERICA LINEBALTIC
315 So. Dearborn St., Chicago

Edvvard W. Baks Co.
Išplaukimai Laivu Iš New Yorko

Liepos 20
Rugp. 10

BAKŠEVIČIUS
4392 Archer Avė., Chicago

“LITUANIA”
“ESTONIA”

Birž. 18
Liepos 3

“LITUANIA”
“ESTONIA”

Telefonas Virginia 0055

šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 

" vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ..............................................................._...... ..............50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ______ ___ __ $7JUO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......................................... ............... BOc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
, metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................   |5e
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetu. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

27tyl —• Vasarinė suknelė, 
labai iš plonos. 
Pasiuvimas toks, 
toris dėvinti šia suknelę išrodys
daug laibesnė. Sukirptos mieros
16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 46.

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

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

Pinką 
raibios materijos, 
jog kiekviena mo- 
suknelę 

Sukirptos
TUBBY

Puse bloko j vakarus nuo Kedzie Avenue.
Ofisas atdaras: Kasdie iki 8 vakaro. Nedčlioj nuo 9 ryto iki 3 p. p.

No Hexible Time for Angelica.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ........... .........

Mieros ............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir vai it.)

\JOELL,“(HA>4K GOODKJESS.
I LNE IM A COUAJTR.V 

ELEVEN 
O'CLOCK IS ELEVEM

< O'eLOCK* >

TlAlMK,
R.IGR'T MOUD, 
\T'£ ELUNEki

O'CLOCK AtLOVtO.PEtePECTLV — VT'S 
EYACTLY ELE VE N

LOOK AT bAV* 
mevj vjAtcva, TUBeV,

LIKĘ FUK1 IT VS, RlftHT I 
IT'S FIME OVZ 

O'CLOCK TAI^ 
AFTERNOOK) IM EOROPE, 
AM' A80UT T\WO CYtlOCK 
TMORROIU im CHtNM
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CIRCULATION MANAGER

A page whose purpose is to dispense joy. to serve as an inspiration 
and to serve as a foram for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

On Camping aimlessly in the midst of arid | 
deserts, I likę to hear the 
vvhirr of that great invention 
the eleetrie fan and feel its 
cool breeze however artificial 
and mechanical on my face 
while I sip occasionally from 
the glass of cool lemonade at

Camping i s one of the most 
popular summer pastimes būt 
I do not know why. Every sum
mer hoards of people paek up 1 1 uite KiassIhe Lizzie with bacon, frying eĮbow 
pan, flour, and other primitive 
necessities and go camping.
.They.PitChnheir °.wn tigly r'ed''sweater,"anT7’SUn"i 

įme >ey s op, browned complexion, bul I nre-

My hereoine may wear trou- 
sers, large woolen socks, an I

every 1 
make a place to cook their food, i 
they drink out of tin eups, and 
wash dishes in the combinedp 
illumination of the camp fire 
and the moon. ,

Then, I think the books ex- 
aggerate, they gather about 
the fire and tell tales of ad-1 
venture and daring. I vvonderi 
tho what tales an ordinary 
family can have to tell each 
other. It would be more ex- 
pedient if tales are going to be 
told about the fire, to hire ai 
story 
could 
have 
were

fer. for myself, chiffon and 
šilk ąnd general flimsiness.

I do not see anything at- 
tractive in the prospect of go
ing back several centuries for 
two weeks, to leave behind all 

i the benefits of civilization and 
become primitive again.

Our imntediate surroudings 
should not occupy such an im- 
portant place in our mind and 
our consciousness that we mušt 

i break away from them for re- 
! lief.teller by the hour who ,t is said that miracles arp 

tell them something they,n0 )o mirac|ps when ple 
not discussed when -they t accustomeį to them. The 

m the more dvihzed appearance of the sun each 
morning is i n itself a miracle. 
The thought of the rising of 
the sun leads one to thoughts

* of the planets, the solar sy- 
;stem, the unending 
unending time.

Būt who is fool 
stand and gaze at 
sun every morning? We accept 
its benefits vvithout thoUght or 
consciousness. We do not say 
to ourselves, that we would 
not be here if it were not for 
the sun, we do qot wonder at 
its brilliancy and size. We ad- 
mit these facts when they are 

‘ y mentioned, būt otherwise they 
ido not impress us.

So it should be with civiliz
ation. We should not be per- 
petually admiring the feats of 
science. Let us get accustomed 
to the latest miracle as quick- 
ly as possible and adapt our
selves to its time or labor sav- 
ing (jualities so that the mind 
or body, less hampered than 

i it was before the invention 
came into effect, may turu its

Spend its en- 
hiive erW on ^e^er and more

Most orai story tellers make 
their tales long and tedious 
with a great number bf and’si 
and anda’s and have trouble in 
keeping the listeners from 
jumping to the climax or the 
conclusion of the story before1 
they themselves laboriously ar-i 
r i ve thereto.

I have yet to meet tho orai 
story teller who is better, or 
even as good as the story teller 
who telis his tales vvith ink.

Būt coming back to camp-i 
ing — yl for one do not care 
for thrts primitive sport. f” 
a n </e s t o r s, no doubt, vvere^ 
forced to be very fond of it. I 
They had no homes such as we 
have now, where everything is 
regulated by pressing buttons., 
They had no gas stovės, no 
dishvvashers, no eleetrie lights.

Būt what surprises me is 
that people who have these 
button regulated homes are 
often the ones who do the most 
camping. Perhaps their homes 
become nerve racking with . •.
their silent mechanical obe-ie 0 s 0 an 
dience, ; 1 X1 * v
to go to 
relief.

VVhen 
camping, 
venience 
ment store vvhere all camping 
materials may be bought.

Enterprising business 
have commercialized all sorts 
of inventions and contrivances 
to make camping as nearly 
button regulated as the home.] Nothing is so sure a eure 
So when society goes camping, for love of women as acquaint- 
it indulges in a rather effimin-1 ance with the men that they 

sport. Does admire.
chop wood. — Jean ,Jacques Weiss.
other camp- 
camp? She

nerve
silent i 

and the owners r ■
the other extreme for'Por an in£S.

such a person goes 
he has for his con- 

a section of a deparl-

spacc and

enough to 
the rising

very narrow 
the statement

Now, being 
minded, I make 
that people who go camping 
merely for the sake of camp
ing. are so overcome by civiliz- 
ation that they mušt, even for 

men the short time of ,two weeks, 
seek relief from it by going to 
the oppostfe ^xtreme.

Lakštingalėlį Attitudes Tovvard 
Nature

Nightingale
Nightingale most beautiful 
Why art thou so sorrowful 
Why doth thou not sing 
Every early morning

How can I ever sing
Every early morning
If the shepherds my nešt razed 
While I helplessly gazed

They ruined the nešt I built 
And my children they killed 
Canst thou now my sorrow see? 
IIow can I then joyful be?

I heard the plougher complain 
That I only am to blame 
For scarlng the steeds away 
From ploughing, every day.

I heard the sovver complain 
That I only am to blame 
That the seeds I have eaten 
And the buds I have bitten.

I hear the mower complain
That I only am to blame
That I am treading on the hay 
When h e mowes each day.

And I heard the paštors complain 
That I am the one to blame 
For I am always preventing 
Their sheep from tending

I was never about them flying
Būt about the bushes I was lying 
And there I had my nešt 
And now all my tots are

So how can 1 ever, sing 
Every early morning? 
If they ruined the nešt I built 
And all my tots are killed.

Translated by
Vytautas F. S. Beliajus.

they 
tHat

find 
can-

Snapshooting

lat- 
ice-

had

hair

kiek 
the

built 
killed

a cloudless sky. Why not tilt 
the camera upward and snap 
the button six or twelve times? 
Why drag in the foliage with 
a little speck in its midst?

The speck is ever present. 
No matter if the pieture is 
taken in Rome among the 
ruins, in China, in mid ocean, 
or in the mountains, there will 
ahvays be some insignifieant 
Mr. Smith or Mrs. Jonės stand- 
ing in the foreground con- 
spicuously in diseord with the 
grandeur of a mountain peak 
or the immensity of the sea.

People love themselves. They 
back pictures to show 

to show

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

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

REWARD OF VIRTUE

form of the 
society belle 

bacon, and do 
tasks o f Censure is the tax a 

for
the
gets a guide to pays to the public 

| eminent. —Swift.
go 

pre-
the

of people

man 
being

when the 
cemetery,

It is a shame 
church itself is a 
where the living sleep above 
ground, as the dead do beneath.

Fuller.

ate 
the 
fry 
ing
does not. She 
do it.

All classes
camping, būt as for me, I
fer to take advantage of 
benefits of civilization at all 
times.

I likę to read stories about* 
camping and stories of advent-l
ure in the great outdoors, būt If a man empties his purse 
as my hero struggles helpless- into his head, no man ean take 
ly in the aretie cold, I likę to it away from him. An invest- 
feel the comfortable warmth ment in knowledge ahvays pays 
of an automatic heating sy- the best interest.
stem. As my hero stumbles —Franklin.

1’11 bet you’ve got a lot of 
snapshots i n a drawer some- 
vvhere. Everybody has them. 
Some people are unforeseeing 
enough to pašte them into al- 
bums which, vievved by visit- 
ors or friends a few years 
er, serve admirably as 
breakers.

“Lookit the skirt she
on — and aren’t those whisk- 
ers funny? Betty, don’t tell me 
you actually wore your 
likę that!”

And Betty will mentally 
herself for bringing out
relies. Who would have thought 
that styles vvould change so 
much in so few years.

Most snapshots should never 
be pasted. Each should be 
ready for convenient disposal 
when the march of time gets 
too far ahead of it.

Snapshots are usually taken 
by amateur snappers who not 
only lack the ability to place 
the subject in a graceful and 
artistic pose, būt who do not 
well know the first fundamen
tai of photography — which 

j is to place the subject within 
the four sides of the pieture.

It is remarkable how maqy 
snapshots are actually pre- 
served in which a forehead, a 
foot, both feet, and other parts 
of the anatomy are not in- 
cluded in the boundary line. 
It leads one to suspect that 
the snapshooter was not in- 
terested in photography or in 
getting the subject into the 
pieture, būt wa|s a doctor in- 
terested in anatomy.

Another extreme is the pic-( 
ture where four fifths of the 
scene is composed of plain 
white. cloudless sky. In the 
foreground and somewhere to 
one side the owner of the pie
ture will point out a light speck 
of foreįgn element mixed with 
the foliage and will ask whe- 
ther you see him or her down 
there and doesn’t he or she look 
something likę Mr. so and so 
or Miss something or other.

I could never see anything 
worth taking a pieture of in

bring
to their friends
\vhere they have been. Rarely 
are snapshots taken with art- 
istic delight. These amateur 
snappers are not seen trudg- 
ing in solitary silence in search 
of an 
scene.

The 
merely 
friends
one visits that one may kindle 
the envy of those who have 
not been there.

Beauty, beauty alone is 
seldom the reason why h 
ture was taken.

If one rambles along in the 
forest or walks by a road lined 
with trees, he is not liable to 
come home empty handed. A 
nature lover will have a bit of 
every growing things he sees; 
a young maid will bring home 
some flovvers for a little blue 
vase to put on the mantle 
piece; a college professor or a 
botanist are the ones that are 
likely to elose their eyes to the 
beauty of nature būt will 
marvel at her creations. These 
lašt two yVill be able to call the 
flowers and leaves that 
pick by long Latin narnės 
end mostly in “es”.

The sun as it sets will 
that it is being copied on
vas by ambitious artists, They 
wdrk wiQi might and main and 
do not doubt that they can 
transfer nature’s beauty to a 
plain piece of can va s.

When night comes on and 
the stars appear, it is the nal- 
ure lover who will be thrilled 
by gazing into the heavenly 
darkness; to him the stars will 
tvvinkle and resčmble his sweet- 
hearU’s eyes. The moon will 
smile down on the sleeping 
eartli while the crickets re- 
main conveniently awake to 
buzz a tender lullaby to those 
who are entering dreamland.

The botanist at this time 
will, no doubt, be sitting by an 
old oil lamp and industriously 
reading or writing books that 
can interest only those likę 
him on such a night.

There are those who ,love to 
have the first morning sun- 
beams crawl slyly into their 
bed chamber and gently waken 
them from slumber. Others 
prefer to sleep until noon and 
miss a morning walk on the 
dewey grass. They would rather 
šit in a porch chair and ad- 
mire their elosely clipped front 
lawn and the neatly clipped 
hedge and beautiful trees on 
each side of the gate than to 
lie beneath a tree in autumn 
and*watch the wind carry the 
golden leaves around and away, 
or to watch the squirrels as 
they chase each other about 
the trees and chatter meaning- 
less nonsense.

— Freshy.

Mary Ann was sweet and comely, 
And her sister far from homely, 
So these two were never lonely, 
For the beaux they came to both. 
Mary Ann was shy and timid 
And she often turned quite livid 
When ineautious beaux repeated 
What they said to sister Lu.

Sister Lu was dark and naughty, 
On occasions tho, quite haughty. 
Acting with the wits of forty, 
Tho she was būt twenty-one. 
Mary Ann was very careful, 
Made her dates with youngsters bashful.

i While sister Lu — t’waš really awful, 
Made her dates with anyone.

Mary Ann, the boys all told her, 
Corning just a little eloser, 
With the fervor of a lover, 
“You’re an awfully nice kid.” 
“Do you think so?” then asked Mary. 
When at evening he would tarry, — 
That partic’lar Diek or Harry — 
“Well, goodnight,” said virtuous Mary, 
And she led him to the door.
Ann’s attachments tho, were stronger, 
For she kept her loves much longer, 
While her sister had a hunger 
For a new one every day.
Sister Lu was wild and flighty, 
Love affairs she took quite lightly, 
Some of them she cared for slightly, 
For the most part, nbt at all.

Sometimes she was home ere daylight, 
Sometimes even home ere mldnight, 
Milkmen saw a glowing tail-light, 
On the car before the door. 
Mary often sat and pondered 
How her sister Lu had floundered 
And the neighbors saw and wondered. 
Sister Lu węnt on the šame.

Mary had a steady boyfriend,
Who she thought would be her hpsband, 
And he thought so tob, her boyfriend, 
Till he saw her sister Lu.
She was not at all likę Mary, . ' • 
She wts bold — not shy nor wary, 
And she asked him, would he marry? 
So he married sister Lu.

artistically beautiful

small camera is used 
to take pictures of

or of those places that

“What’s that woman’s favor
ite instrument did you say?”

“Heart strings.”

too 
pic-

A giri was asked to explain 
why men never kiss each other, 
while women do. She replied;

“Men have something better 
to kiss; women haven’t.”

It has been a puzzle to me
What sailors sow when they 

plow the sea?
Does coffee go with the roll 

of drum?
And why is a speaking like- 

ness dumb?
When a storm is brewing 

what does it brew?
Does the foot 

wear a shoe?
Has a school

tutor or not?
Did the wind 

and where?
Can you fasten a door with 

a lock of hair?

He dropped a niekei in the 
plate,

Then humbly raised his eyes,
Glad that his weekly rent was 

paid
For a mansion in the skies.

of a mountain

of herring a

ever bite you

Life is likę a gamble of cards; 
When you’re in love, it’s hearts, 
When you’re engaged. it’s dia- 

monds,
When you’re married, it’s clubs, 
When you’re dead, it’s spades.

There are a sėt of malicious, 
prating, prudent gossips, both 
malė and female, who murder 
characters to kili time: and 
will rob a young fellow of his 
good name before he has years 
to know the value of it.

Sheridan

The maxim, ‘in vino veritas 
— a man who is well warmed 
with wine, will speak truth,’ 
may be an argument for drink- 
ing, if you suppose men in ge- 
neral to be liars: būt, sir, I 
would not keep company with 
a fellow, who lięs as long as he 
i s sober, apd whom you mušt 
make drunk before you can get 
a word of truth out of him.

Johnson.

If you would be known and 
not know, vegetate in a village. 
If you would know and not be 
known, live in a city. —Colton.

“When the professor asked 
me to give him a biblical quot- 
ation I said; ‘And Judas went 
forth and hanged himself.’ ”

“And what did he say?’
“ ‘And now another.’ ’
“So?”
“I .answered, ‘Go thou

do likewise.’ ”
and

asked: 
to the

A minister, walking along 
the street one day, saw a crowd 
of boys sitting in a ring, with 
a small dog in the center. When 
he came up to them he

“What are you doing 
dog?”

One little boy said, “Who- 
ever telis the biggest lie wins 
it.” •

“I am surprised at you little 
boys,' for when I was likę you 
I never told a lie.”

There was a silence for a 
while until one of the boys 
shouted.

“Hand him up the do#r’

One of the evils of Ireland 
was that its landowners were 
Englishmen who lived in Eng- 
land and rarely came to look 
over their land.

Once an Englishman came 
to visit Ireland and was taken 
around the country by an Irish- 
man. After they had visited 
Devil’M Gap and Devil’s Bowl 
the Englishman said,

“The devil seems 
quite a bit 
Ireland.”

The guide 
plied,

“Yes, būt
the landowners, his home is in 
England.”

to own 
inof land here

immediately
*

like the ręst

re-

of

“You thafe, put that back 
on the spot where you got it 
from right this minute!” cried 
Bess to Tim. Tim had stolen 
a kiss.

Two Irishmen on the field 
of battle agreed that if one of 
them were wounded, the other 
would carry him to the hospit- 
al. When one of them lošt a 
leg, the other dutifully picked 
him up and began to carry him. 
On the way, and unnoticed by 
the carrier, the other’s head 
was shot off. An officer, see- 
ing Pat carrying a headless 
body asked him what he was 
doing it 
fall and

“Sure, 
his leg.”

for. Pat let the body 
said in surprise, 
and he told me it was

The young man met the little 
ten-year-old sister of the house 
and said;

“Do you know that at the 
party lašt evening your sister 
promised to marry me? Now 
I hope you will not think hard 
of me.”

“Think hard of you?” echoed 
the truthful little giri, “Why 
should I? That’s what mamma 
gavę the party for.”



4____________________

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Eacept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 14, 1929

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 Class Matter 
March 7tlj, 1014, ai the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............ $8.00
Pusei metų___ ____________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam ..... ..... .......... 1.50
Vienam mėnesiui____ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams — . $7.00
Pusei metų .....___ ___ _____ 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai

Metams - $8.00
Pusei metų --------- 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu.

nisterijoje (t. y. policijoje). Katalikų kunigai pradžioje 
nesiregistravo, bet kai neseniai kilo Meksikoje naujas 
pilietinis karas, tai jie, bijodami, kad valdžia neįtartų 
jų, kaipo maišto šalininkų, ėmė registruotis ir šiandie 
faktinai visi kunigai jau yra užsiregistravę.

Ar dabartinėse taikos derybose valdžia padarė ko
kių nors kompromisų su katalikų dvasiškija, kolkas dar 
nežinoma. Bet, bendrai imant, reikia pasakyti, kad val
džia toje kovoje liko pergalėtoja.

: Apie Įvairius 
* <*l* o o o * » 41 * * * **M ** ** M

jt. v............................... i ' ----- ' ''

Maistas
HOOVERIO ŠALININKŲ NUSIVYLIMAS

Iowa senatorius Smith W. Brookhart, kuris karštai 
rėmė Hooverio kandidatūrą j Jungtinių Valstijų prezi
dentus, yra labai nepatenkintas administracijos nusista
tymu farmerių gelbėjimo klausimu. Hooveris ir republi- 
konų partijos vadai griežtai priešinasi tam, kad valdžia 
duotų subsidiją farmos produktų eksportui. Tuo gi 
tarpu senatorius Brookhart kartu su kitais progresy
viais senatoriais ir kongresmanais laikosi tos nuomonės, 
kad be tos subsidijos (export debenture) tikra pagelba 
farmeriams nėra galima. >

Kalbėdamas senate apie farmerių pagelbos bilių, 
senatorius iš Iowa valstijos trečiadienį pareiškė, kad 
jeigu eksporto subsidija bus pašalinta iš biliaus, tai rei
kėsią organizuotis ir rengtis kovai už farmerių reikalus 
visam krašte. Kiekviename kongreso distrikte turėsią 
būt pastatyti kandidatai i kongresą ir kiekviename štei- 
te turėsią būt pastatyti kandidatai į senatą, kurie stoja 
už tą programą. Taip pat, jeigu prezidentas Hooveris 
uždėtų savo “veto” biliui, į kurį bus įrašyta eksporto 
subsidija, tai turėsiąs būt ateinančiuose rinkimuose pa
statytas progresyvis kandidatas į prezidentus.

Vadinasi, buvusis Hooverio rėmėjas jau viešai agi
tuoja už republikonų partijos skaldymą ir “trečiosios 
partijos” steigimą. Tik sunku yra pasitikėti tokiais 
“progresyviais”, kaip Brookhart. Iki ateis nauji kon
greso rinkimai, jisai gali dešimtį kartų pakeisti savo 
nuomonę. Stipri “trečia partija” Amerikoje vargiai su
sidarys, kol neims politiškai organizuotis šios šalies dar
bininkai.

NAUJI KARALIAUS DVARO VALDININKAI

Maisto pasirinkime žmones va
duojasi skoniu ir tradicijo
mis.—-PrOf. Atwater’o tyri
nėjimai. — Kalorijų kultas. 
—Maisto uždavinys. — šili
mos energijos vienytos. — 
Maisto degimas. — Maisto 
rųšys.— Dr. Funk tyrinėji
mai. —Vitaminų reikšmė. — 
Tinkamiausias maistas.

Anglijos darbiečiai, paėmę j savo rankas valdžią, 
turėjo paskirti ne tik naujus vedėjus įvairiems valsty
bės reikalų departamentams, bet taip pat ir valdininkus 
karaliaus dvaro prižiūrėjimui. Kai kurie šitų paskyrimų 
yra labai įdomus. Karaliaus dvaro “vice chamberlain’u”, 
pavyzdžiui, tapo paskirtas buvęs policininkas Jack 
Hayes, kuris anąmet buvo pašalintas iš tarnybos už da
lyvavimą policijos streike.

Šio valdininko pareiga bus dalyvauti visose karališ
ko dvaro iškilmėse, pristatinėti karaliaus pranešimus 
parlamentui ir t. t.

Antras/valdininkas, paskirtas eiti pareigas prie ka
raliaus dvaro, yra Ben Smith, buvęs “taxi driver”. Jisai 
užėmė karališko dvaro iždininko vietą. Taigi jo prie
žiūroje bus visos viešosios karaliaus išlaidos.

Seniaus būdavo didelė garbė aukščiausioms Angli
jos lordams gauti tas vietas. O dabar jos yra dalinamos 
buv. policininkams ir “draiveriams”!

VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS SUSITAIKYMAS
MEKSIKOJE

Per keletą pastarųjų savaičių spaudoje dažnai pa
sirodydavo žinių apie slaptas taikos derybas, einančias 
tarpe Meksikos vyriausybės ir katalikų bažnyčios vadų. 
Dabar pranešama, kad susitaikymas jau esąs įvykdytas 
ir birželio 29 d. busiančios atidarytos bažnyčios Meksi
koje. Bet dar reikią, kad taikos sutartį ratifikuotų Ro
mos papa.

Kartu su žinia apie taikos padarymą dabar pasi
rodė laikraščiuose ir kai kurie faktai iš santykių tarpe 
Meksikos bažnyčios ir valdžios, kurie iki šiol buvo sle
piami. Tik dabar publika patiria, kad Meksikos katalikų 
dvasiškija jau ne kartą buvo mėginusi susitaikyti su 
valdžia, bet papa Pius XI vis neleisdavo įvykti taikai. 
Pirmą kartą Meksikos arkivyskupas Ruiz ir vyskupas 
Pascual Diaz buvo padarę sutartį su prezidentu Calles’u 
netrukus po to, kai papos įsakymu buvo uždarytos 
Meksikoje katalikų bažnyčios. Antrą kartą buvo prieita 
prie susitaikymo tarp valdžios ir dvasiškijos, kuomet 
Jungtinių Valstijų ambasadoriaus vietą Meksikoje už
ėmė Dwight W. Morrow. Tečiaus tas abi sutartis Romos 
papa atsisakė patvirtinti.

Dabar betgi tikimasi, kad papa nusileis, kadangi 
svarbiausias ginčo punktas tarpe valdžios ir katalikų 
bažnyčios jau yra išnykęs. Roma buvo ypatingai prie
šinga Meksikos valdžios reikalavimui, kad visi katalikų 
kunigai Meksikoje užsiregistruotų vidaus reikalų mi-

Dauguma žmonių nekreipia 
dėmesio į maitsą. Jie vaduoja
si skoniu ir tradicijomis. Vita
minai ir kalorijos dėl jų neeg
zistuoja. Bet yra žmonių, ku
rie bando dieta, reguliuoti pasi
remiant mokslo išradimais. 
Amerikoj buvo pradėjęs spar
čiai platintis taip vadinamas 
kalorijų kultas. Tačiau nespėjo 
žmonės tinkamai suprasti ką 
tos kalorijos reiškia, kaip pra
dėta kalbėti apie misteriškus 
vitaminus.

Prieš 30 su viršum metų ag
rikultūros departamentas išlei
do biuletinus, kur buvo pabrė
žiama tinkamo maisto svarba. 
Prof. Wilbur O. Atwater, tų 
biuletinų autorius, pašventė 
daug laiko maisto klausimo 
studijavimui. Pirmoj vietoj jis 
surinko informacijas apie tai, 
kokiu maistu įvairių Amerikos 
dalių ir profesijų žmonės min
ta. Po to jis bandė nustatyti, 
taip sakant, “normalę dietų”.

Bet pasirodė, kad nustatyti 
tinkamą dietų nėra lengvas da
lykas. Bendrai imant, ameri
kiečiai ne tik daugiau valgė, ale 
iaugiau sunaudojo ir proteinų 
nei europiečiai. Tyrinėjimai 
parodė, jog ta ar kita žmonių 
grupė (darbininkai, biznieriai, 
farmeriai ir 1.1.) maisto pasi
rinkime vaduojasi vien tik įsi
gyvenusiais papročiais. Dauge
lis žmonių valgė pusėtinai daug 
maisto, o vienok jie buvo suny
kę dėl netikusio maitinimosi.

Dr. Atvvaber’o paskelbti tyri
nėjimo daviniai žymiame laips
nyje prisidėjo prie žmonių die
tos pagerinimo. Ypač daugiau 
dėmesio pradėta kreipti į vaikų 
ir jaunuolių maitinimą. Buvo 
reikalinga ne tik paskleisti mo
kslo išradimus, bet ir nugalėti 
senovės papročius, tradicijas ir 
prietarus. Per daugelį metų tad 
buvo skelbiama kalorijų ir pro
teinų svarbumas.

šiandien kai kurie restoranai 
paduoda lenteles, iš kurių ma
tyti kiek kuris valgis turi kalo
rijų. Nėra abejonės, kad ran
dasi žmonių, kurie rimtai ima 
tuos skaičius, žinoma, yra ge
ras daiktas žiūrėti, kad maistas 
butų tinkamas ir valgyti jo 
tik tiek, kiek musų kūnas rei
kalauja. Bet j būti perdaug 
skrupulingu neužsimoka. Yra 
hipochondriakų, kurie ir trupi
nio maisto negali nuryti, kad 
nepagalvojus, ar tai yra geras 
maistas, ar ne. Jie paprastai 
įsikalba sau ligą.

“Maistas, rašo vienas laik
raštis, žmogaus organizme at
lieka dvejopos rųšies uždavi
nius. Pirma, maistas organiz
me nuolatos dega, šis degimas, 
žinoma, yra labai .lėtas ir nepa
stebimas. Degimų palaiko de
guonis, įkvėpuojamas pro plau
čius. Sudegdamas jis suteikia 
žmogaus organizmui nuolati
nius šilimos energijos išteklius.

kitais atvejais, išeikvoja gana 
didelius šilimos energijos ištek
lius. Visą šitą energiją mes 
gaunamę ne iš kur kitur, kaip 
tik iš vartojamo maisto. Todėl 
minėta šilimos energija esti pa
čiame maiste, taip sakant, pa 
slėptame stovy j. )

“Skirtingi maisto produktai, 
suprantama, turi paslėpę skir
tingus ir šios energijos ištek
lius. Kiek šitos paslėptos ener
gijos yra maisto medžiagose, 
nesunku nustatyti, šiam tikslui 
deginamas maistas ir nustato
ma, kiek jis, visiškai sudegda
mas, duos šilimos energijos vie
netų, tai yra kalorijų. Gi ka
lorija tai bus tas šilimos kie
kis, kurio pakanka sušildyti 1 
kilogramą vandens ligi 1° Cel
sijaus (tai didžioji kalorija).

“Suprantama, kad maistas 
deginamas ne organizme, duos 
šiek tiek didesnius šilimos kie
kius, negu kad tas pat maistas 
degtų musų organizmo viduj. 
Mat, maistas nepilnai sudega 
musų organizme, čia susidaro 
įvairių išmatų, kuriose vis dėl
to liekasi šoki toki šilimos 
energijos ištekliai.

“Rubneris nustatė, kad vie
nas gramas baltymo, sudegin
tas ne organizme, duoda 5.7 
kalorijas (didžiąsias) šilmos, o 
tuo tarpu gramas baltymo su
degdamas musų organizmo vi
duje duos organizmui tik 4.1 
kalorijas šilimos. Taip atsitin
ka dėl to, kad baltymas, pilnai 
nesudega musų organizme.

“Skirtingo maisto gramas, 
sudegdamas musų organizmo 
viduj, štai kiek duoda, viduti
niškai, didžiųjų kalorijų šili
mos.

1 gramas‘baltymo duoda 4.1 
kalorijas.

1 gramas riebalų duoda 9.3 
kalor.

1 gramas angliahidratų duo
da 4.1 kai.,

“Matome, kad riebalų gramas 
duoda du kartu ir dar su kau
pu daugiau šilimos, negu sky
rium paimtas baltymo ar ang 
liahidratų (krakmolo, cikraus) 
gramas. Išeina tad, jog rieba
lai yra geriausias kuras musų 
organizmui. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad mes galime pasi
tenkinti vien tik riebalais. Or
ganizmas vienos rųšies maistu 
nepasitenkina. Jis reikalauja 
iš maisto ne tik šilimos, bet ir 
tokių dalių, kurios eitų musų 
organizmo statybai, t. y. at
naujintų organizmo nykstančias 
dalis. Šį uždavinį nei riebalai 
nei krakmolas su cukrum nega
li atlikti, nes šios medžiagoj 
neturi savyj azoto. O azotas yra 
būtinas prie organizmo staty
bos.

“Šia spragų gali užpildyti tik
tai baltymai. Toriai baltymai, 
kaipo maistas, musų organizmui 
butini. Jų negalima pakeisti 
riebalais, nei angliahidratais.”

Vėliausi tyrimai parode, kad 
riebalų, angliahidratų ir balty
mų musų organizmui nepakan
ka. Reikia dar ir vitaminų.

Vitaminai buvo surasti bety
rinėjant beriberi ligą, kuri ypač 
buvo prasiplatinusi tarp Azi
jos gyventojų. Beriberi yra 
indų sudėtinis žodis, kuris reiš
kia)—“avies eisena”. Ta liga 
yra netikusio maisto pasėka. 
Šio šimtmečio pradžioje apie 
90 nuošimčių kalinių Filipiffuo-

Antra, tam tikros maisto dalys 
atnaujina ar pakeičia nykstan
čias musų organizmo dalis.

“žmogus, prakaituodamas iri

jimai tapo pagerinti ir kali
niams pradėta duoti be žievės 
ryžiai.

1911 m. Dr. Casimir Funk, 
lenkų mokslininkas, pabaigė da
ryti eksperimentus su karve- 
lais, kuriuos jis maitino ryžiais 

be žievės. Karveliai susirgo 
panašia į beriberi liga. Bet 
pradėjus sergančius karvelius 
maitinti ryžiais, jie greit pa
sveiko. Dr Funk iš to padarė 
išvadą, kad gaminant patobu
lintomis girnomis ryžių kruopas 
kartu su žieve nusimala tuo
jau po žieve esama misteriška 
medžiaga. Tą medžiagų arba 
chemišką junginį Dr. Funk pa
vadino vitaminu. Vėliau buvo 
surasta, jog yra kelių rųšių vi
taminu.

Amerikos valdininkai pradėjo 
tai]) pat daryti bandyfnus Fili
pinuose. Pasirodė, jog beriberi 
sergantieji kaliniai greit pa
sveiksta, kuomet jie pradeda 
maitintis nenumaltais ryžiais. 

x Cheminė vitaminų sudėtis 
nėra' tikrai žinoma. Bet moksli
ninkai šiandien daug žino apie 
jų veikimą. Jei maiste nėra 
kurio nors vitamino, tai žmo- 
gus suserga. Tyrimai parodė, 
jog stoka tam tikro vitamino 
pagimdo Lr tam tikrą 
specifinę ligą. Tuo budu tapo 
surasta, jog kai kurias ligas ga
lima gydyti atitinkamu maistu.

Iš to aišku, kad reikia var
toti tokį maistų, kuris teiktų 
musų organizmui ne tik pakan
kamai energijos (šilimos kalori
jų pavidale) ir mineralinių 
druskų, o ir /turėtų vitaminų. 
Vitaminų yra daug daržovėse 
(kopūstuose, salotose, sietiniuo
se, etc.) ir įvairiuose vaisiuose, 
kaip tai: apelsinuose, citrinose, 
tomatuosę avietėse ir t.t. Todėl 
mišras maistas yra tinkamiau
sias.—K. A.

Vėliausios Natūrali
zacijos Regulacijos

Naujas natūralizacijos įsta
tymas, 70to Kongreso priimtas 
ir užgirtas kovo 2 d., įeina ga- 
lion šių metų liepos 1 d. Dar
bo Departamentas jau užgyrė 
naujas regulacijas. Tarp įvai
rių permainų mdtome naujas 
aplikacijos formas (blankas) 
pirmoms ir antroms popieroms; 
pakeltų natūralizacijos mokes
tį; naujas regulacijas kaslink 
legališko įvažiavimo i Suv. Val
stijas nuolatiniam apsigyveni
mui; atskirus pilietystės certi- 
fikatus tiems, kurie įgijo pi
lie tystę tėvo arba vyro natū
ralizacija; ir fotografijas.

Naujas įstatymas taipgi na- 
turalizuos ateivius, kurie įva
žiavo į Suv. Valstijas prieš bir
želio 3 d. 1921 m., bet kurių 
įleidimo nėra rekordo. Pirm 
negu tokie ateiviai gali’ išsiim
ti pirmas popieras, jie turės 
išgauti rekordą užregistravimo 
ir užmokėti .$20 Imigracijos 
Biurui. Tik Imigracijos Biuras 
turi teisę padaryti rekordų at
eivių užregistravimo.

Naujos aplikacijų formos.
Pertaisytos formos pirmoms 

aplikacijoms, pirmoms popie
roms, natūralizacijos petici
joms ir pilietystės certifika- 
tams bus pagamintos ir var
tojamos po liepos 1 d.

Senos formos 2213 ir 2214 
ir dabartiniai atvažiavimo cer- 
tifikatai nebus vartojami po 
birželio 30 d. 1929 m. Naujos 
formos No. 2213a “pirmoms 
popieroms”, ir No. 2214a “na
tūralizacijos peticijoms” ir No. 
1G1 ir Nb. 160 dėl atvažiavimo 
certifikatų bus vartojamos po 
liepos 1 d.

■ ...
Atvažiavimo certifikatai.

Po liepos 1 d. 1929 m. ap- 
likantas negalės prašyti pirmų 
popierų ir negalės prašyti na
tūralizacijos, nepaisant kadai 
atvyko į Suv. Valstijas, jeigu ■ 
negalės darodyti, kad buvo įlei
stas į Suv. Valstijas nuolati
niam apsigyvenimui. Tų turi

Fotografijos. i
Po liepos 1 d. 1929 m. kiek

vienas natūralizacijos prašyto
jas turės tinkamai išpildyti it(\ 
pasirašyti po pirmos aplikaci
jos formos No. 2213a ir pasių
sti ją Natūralizacijos Distrik- 
to Direktoriui su dviem foto
grafijom, ant kurių jis tinka-; 
mai pasirašo ir $5.00 (rnoney-: 
orderiu) dėl reikalaujamo at
važiavimo certifikato. nepai
sant kada buvo įleistas į Suv. 
Valstijas.

Dvi fotografijos ir aplikantol 
“pirmos popieros” turi būti pa-' 
siųsta su forma 2214a (pirma 
aplikacija dėl natūralizacijos). 
Reikės pasiųsti $5, jeigu apli- 
kanto “pirmos popieros” buvo, 
padarytos prieš liepos 1 d. 19291 
m., nepaisant kada atvyko į 
Suv. Valstijas.

Išbuvimas užsieny.
Naujos regulacijos patvarko, 

kad natūralizacijos egzaminuo
tojai neturi sulaikyti piliety
stės prašymus, kuomet prašy
tojas išvyksta iš Suv. Valstijų 
šešiems menesiams arba ma
žiaus prieš pat padavimų pra
šymo, kuomet nuolatinis apsi
gyvenimas reikalaujama. Jeigu 
išbūna ilgiaus, negu šešis mė
nesius, bet mažiaus vienų me
tų šalyje, kur prašytojas gi
mė, tai jau kitas klausimas, 
nes turės darodyti kad rezi
dencija nepertraukta. Sulig 
nauju įstatymu, išbuvimas bi- 
1c kurioj šalyje metus laiko 
automatiškai pertrauks reika
laujamą rezidencijų.

Pilietystės certifikatai.
Po liepos 1 d. 1929 m. bile 

asmuo Suv. Valstijose, su virš 
21 metų amžiaus, kuris sako, 
kad įgijo Suv. Valstijų piliety- 
stę tėvo arba vyro natūraliza
cija, ir kuris nori gauti certi
fikatų, parodant tokią piliety- 
stę, turės tinkamai išpildyti ir 
tinkamai pasirašyt^ po forma 
2490 ir pasiųsti District Di- 
rector of Naturalization, ku
rio priežiūroj randasi teritori
ja, kurioje aplikantas gyvena.

Su šita forma 2400 aplikan
tas turi pasiųsti dvi fotogra
fijas, ant kurių jis tinkamai 
pasirašo ir $15 money-orderiu 
($5.00 už atvažiavimo certifi- 
katą ir $10 už pilietystės cer- 
tifikatą). Tie certifikatai išduo
dama tik tada, kuomet visi fak
tai ir visos paduotos informa
cijos yra pilnai teisingos. Tas 
tyrinėjimas gali inimti egza

minavimų liudininkų — drau
gų ir giminių — jeigu reika
linga. šitie aplikantai turės pri
siekti ištikimumų Suv. Valsti
joms. (FLIS).

ATĖJO žurnalas “Kultuvą” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje —' svečiuose, mokėk daug 
i 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, III.

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.

i

fNAUJI E N Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
darau kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Ncdėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 
\/

se sirgo ta liga. Įdomu pašte- darodyti certifikatų nuo Dar
beli tai, kad beriberi ten pra- bo Departamento, parodant die- 
dėjo siausti kap tik tuo laiku, ną^ vietą ii kaip aplikantas; 
kada sanitarinių atžvilgiu kdlė- ’ įvažiavo. I

Laivu Lituania

Liepos 20,1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų. '
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. j
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V. Liepoms ną važiuoja — ir tu važiuosi — sa žvilgančių lauKų, mėlyname gaitės liemenį — stumia, neno-

Atstumtoji
Gilus užmiesčio kampas. Prie 

suodino fabriko, aukštai lento
mis apkalto, kuris kas rytas 
vakaras mėto ugnies burbulus, 
prisiglaudusiu, tartum, šildosi 
du mažoki lentų kupstai. Iš 
anapus upės žiūrint — tartum, 
kaminas nusileidžia, susilieja 
su Ičiilą siena — šioji palaip- 
čiui žingsnis po žingsnio žen
gia iš aukštybių ir susilieja į 
vieną krūvą su dviem žemės 
kirminais — juoduojančiais iš 
tolo, tartum pristatytais prie 
fabriko, kupstais.

Kaž kas tiesa suliesusią kup
rą. Vėjas šiaušias, blaško su
judusius šiaudus. Langai —i 
pusiau į žemę įlindę; kaminas 
virsta, nurieda atšokęs molis I 
leptelia žemės nepasiekęs są
šlavų krūvoje, pakyla smulkio
mis, pilkai įkirtomis dulkėmis 
ir gula sluoksnis už sluoksnio 
langus, stalą, veidus.

Už gyvenamosios — kluonas. 
Jame pamestų pernykščių išgel
tusių, sutrususių šiaudų glėbis

tardama tai švystelėjo mergai- danguje dideli, balkšva juosta 
tei suplyšusius vaiko batelius ir žėravo, mainė savo spalvas, tai 
nukuldeno toliau. iškeldama ties šileliu, tai nuvil-

Sermėgoj, dėdė įlindęs, sermė-; nydama, tartum, upelio bango- 
ga per duris įsiverčia. Dirstelia; mis.
Į mergaitę mergaitės šaltos, 
nekaltos akys nudiegia sukan

dėjusią sermėgą — jis nusisu
ka ir sėda prie stalo.

—Petre, — nežiūrėdamas pa
keltu balsu jis taria — eik 
sėsk, valgyk — išalksi, šiandien 
tetule tavęs laukia...

Petre nedrąsiai prislenka prie 
stalo — siekia sustingusiom 
rankom bliudo — ogomury — 
tartum, smaugia kas; storos, 
karčios ašaros ritasi per akis — 
vos susilaiko nekukčiojusi.

Ar žlimsi, mergše, sušun
ka dėdė, — matai, svetimos 
duonos nustos! Manai, tavo mo
tina — giminė •man — ar kas? 
Paliko išsivilkdama — priglau
džiau, neatstumiau, o dabar iš
augai merga, darbo jokio nemo
ki dirbti — važiuok sau sveika!.

—Tai išdykumas tik tas! 
Žlimti mat dešimtų metų mer
gaitė užsimanė! — šokosi at
raitotų kumščių pozoj dėdienė.

Mieguistas, vienmarškinis 
bernas balduoja tvarto duryse, 
— įsistoja į klumpokšnius, ,pus- 
basiu vežioja per ryte sustingu
sią žemę.

Bernas — užverčia susivėlusį 
kuodą, išsikrato iš galios gar
banų šiaudus — praplečia akis.

—Tu išvažiuoji, .Petre?..
Petrė staiga apsikabina tvir

tą berno liemenį, visu kunu vir
pėdama prisiglaudžia, dreba, ir 
žodžio neišgaudama, uždusus 
šnibžda:

—Kazy, sakyk... sakyk kur 
mane veža... Kur mano mama... 
aš bijau...

— Nebijok, mažule, ramina 
bernas pirštais, lyg virbalais 
kedena, tvarko margaitės plau
kus, — nebijok, mieste nežūsi... 
Tavo motina, išėjo ten, toli, to
li, užu šilo — važiuojant, gal 
sutiksi ją...

Tai tardamas bernas savo 
tvirtomis rankomis kabina mer-

romis, lyg stumt ir nestumt, 
prie vežimo, įsodina.

Neverk, mažule!...
Kazy, staiga ištiesdama 

ranką klausia margaitė — mes 
važiuosim, važiuosim, pro tą 
beržyną, mišką, — ar sutiksim 
mes mamą?..

—Sutiksi, mažule, sutiksi — 
ramina bernas; per jo krutinę 
nuvilnyja skaudus atdusys...

Staiga, lakios gijos trūksta, 
rytą pakeičia palubėje balkiai 
kabanti, kurie rimtai dūmoja —- 
ar čia virst, ar nevirst — per 
duris įsiverčia paraudonavusi, 
išputusiu, taip sarkastiškai šyp
sančiu veidu tetule.

—Petria, — taria ji — tau 
vietą radau, džiaukis. Ryt eisi 
su manim į stotį, ten ponas 
toks storas sėdi, o žmonių, žmo
nių — ir galo apmatyti negali... 
.Pasipuošk, Petre, karolius užsi
dėk!...

—Gal ir mamą ten rasiu — 
nori paklausti Petrė, — akyse 
vėl mirga senieji vaizdai, 
užpakaly, tartum žviniais tarš
ka tetulė...

—Eisi, Petre, eisi, ten tau

gera bus — nežūsi — baigia ji 
vakarinę litaniją ir lenda į gilų 
urvą už sienos...

Aušta rytas. Petrę tvirtas 
bernas glamonėja, krūtinė tvak
si:

—Nebijok, balandėle, tavo 
motina į miestą išėjo, atrasi...

Staiga iš po pamatų išlenda 
dryžas, baisus žvėris. Savo iš- 
vepusia galva linguoja, — be- 
dantės žiaunos spokso, dideli 
žaibas pilas akyse, gauruotu, al
kanu liežuviu, tartum, mala 
šviežieną j ausdamas v— pikta 
senė išropoja, gyvatingai šau
kia:

—Petre, tu ryt į stotį eisi, 
žmonių ten daug, pasipuošk, 
Petre!...

Dulkės, 
tai miesto 
aukštybių,
leidžia pailsėti, gula, lašina iš- 
kepintus mašinų smegenis, — 
visur gula pasilsėti įkirios nuo
bodžios miesto snieguolės...

Kaunas, 1929—III—10 d.

jkirios, nuobodžios, 
snieguolės, gula iš 
debesų pulkais iiusi-

<>ndJdt!a^yt ,1aUJŲ drau- 
J-V—duot jum progos pa- 

YV*** l* T 8Pr^sti tą garsu. Malto l&lralaJ-iRdJt
HL i. a v Va!'.u bandymu skoni 

’ wViezlŲ kožnamkene—AVennersten’s dabar siu
to jum vieną keną savo gry- 
FLH?Ja^nt,,oto Turtingo Malto 
Lkstrak.to paprasto malto kai- 

nito 41 kr“u-tuvimnkui—-jis vertas 10 cen- 
‘LpU,r,?irksit keni> Wenner- 
ten 8 (vienas kenas 1 kostu- 

*"<‘nui). Bet jus turit išmai
nyti JI pirm liepos 1 d.

V.c'v*

” V’*'/
V' V*’

WWnerstenx
—^as Malto Ekstraktas

— šaiposi skylėtu stogu, peri— Nebijok, balandėli, pas mus 
kurį reguliariai tiška stambus,, tau blogai — pas tetulę geriau 
purvini lietaus lašai... Tiška, pa- bus, geriau...— pratęsiamai nu-į 
šoksta burbulais, sriuvena išla-l šuokščia dėdienė — ir akylai,t 
sėtu dviejų sprindžių grendimu įtariamai žvelgia į mergaitę.

tarpdury susimeta į kruve- Jos nesušukuoti plaukai klo
tes, ir mažu, purvinu upelioku stėsi tamsų veidą dengdami —Į 
nučiurlena tolyn. | užpuldaVb ant akių — surasoda-Į

Troboje prietamsa. Saulė lei- vo ašarų versmėje, kurios bet 
dos. Tik pusratė mėnesio šviesa perstogės ritos.
prasiskverbusi per audeklu už-i Dėdė sudorojęs du dubeniu 
tiestą langą — savo geltona nuo vakar likusios kavarienės, 
spalva nutysta storais dulkių geroką šmotą lašinių sukimšęs! 
debesimis, kurie pirkiai siekiant dirstelėjo į mergiotę ir tren- 
koja grabą — kas diena vis di-lkė šaukštą:
dėsniais stulpais buriąs palubė- Po velnių, ir pavalgyti per 
je. Tamsus, pilki, įkirifš dulkių jas ramiai negali, staugia, stau- 
debesys! Rudens murzini lašai gia kaip kalės per naktis, — 
neperstojamai kala ir kala ak- proto žmogus-galr netekti!... —r 
menį — duobelytėmis išvarsto ir išėjo.
jo kietą kevalą, — ir dulkes, Pora arklių prišliaužė prie du-f 
kas diena jkiresnės, kas diena rų. Mergaitė skepetą užsimetus, 
aitresnės, klodais gula smegenų nedrąsiais žingsniais išėjo... 
kiautą, lašas už lašo varvina su-i Tarpdury ankstyvas rytas 
vytusius smegenis, — akys silp- aušo. Toli, toli, už miško, už ra-l

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko

...... S3070
Iš Chicagos Kasdie

Išeina iš Dearborn stoties 11:20 vai. ryto 10:20 vai. vak. 
Ateina New Yorkan

(W. 23 rd St. Station) 4:05 vai. po piet 6:35 vai. vak. 
Erie Limited, naujas 25 valandų traukinys, apleidžia Chica- 
ga kasdien 5:35 vai. po pietų ir pasiekia New Yorka 7:30 
vai. vak.; ekstra fėras iki Nevv 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.

Tol. Harrison 4160

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

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

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

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

Henning Wenne7^n in --------
2760 Archer Arenu c,'"'5'1''1 

chicago.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS 

Lightecnth Bond & Mortgage Organization 
T W n l618 West 18-ta Gatvė
I. t. Dankowski, prea. C- j Dankowski, ižd.

GARSINKITeŠ “NAUJIENOSE”

s ta, rejbsta.
Ant dviejų žievėtų susker- 

suotų lentų rymoja mergaitė.

skęsta mėnulio šviesos margina
mas, spindulių varsa nuteškia 
kelias, prie veido prilipusias dul-

Prieš kelias dienas ryto sal- <✓
, sapnais įvairinamą miegą,!
aikė dėdės Dzido griaudžiąs

balsas:
—Petre, kelkis, gana drybso-

Petrė atsikėlė, sušalusiom 
kumštini trynė sukepusias akis. 
Diedienė sukosi apie puodus, il-| 
gą. mazgotę pasikaišius švaistė
si. Kažką verda — garuoja, kve-

Renkis, Petre, nestovi
niuok! Dėdė šiandien — į Kau-

J

SpovlalUtM gydyme cbrontAkų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, a t šilan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas išegzarainavl- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligų ir Jei aš apal 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums eugryi^Ei
kit pas tikrų specialistų, kurie neklaus Jūsų 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegsamlnavimo—kas Jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 do pieta.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance 1 Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir ceriausiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tūrių gera 
bargonų visose Chicagoi dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. H&lsted St

Pranešimas
Šiuo pranešame savo draugams, kostuineriams ir vi
siems lietuviams, kad mes atidarėm antrą Real Estate 
ofisą adresu:

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

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Katrie .turi ko
kią nors klaidą kas link taksų arba Insurance, kreip
kitės pas mus, patarnausime dykai

iETKIEW!CZ£

2608 W. 47th Street

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. R0CKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 

!■ II ■ ■■

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus uniją darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir i>al<viofimii laišlcsi 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti 
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Korteles, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

-uaroai
437 reiškia gerumą

naujoeno
1 739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

pp auaos
Su Ženkleliu
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ŽINIOS
Ekskursijos

Uždarė teatrą
Apiplėšė moterį

Jūsų saugumui
Wil

Sol Ellis & Sons IneVėl ieško Dr. Rongetti

Philco

SOLCLUJ

Metinė muzikos šventė

Sol Ellis & Sons Ine
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

‘M’-

Fada A.( 
7 t u bos, 
Atvvater 
tūbos.

Freshman 
bilietas.

8514-16 Rooaevelt R<L 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

didele
Midland

Brunswick 
hetro
di ne.
Victor 7-1

R.C.A. 28 
Speakeriu 
daugiau 
i šokėta

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

$500, už 
Kimball 
vertės 
rius,

Nubaudė 4 chicagietes 
už šmugeliavimą

Jaunieji socialistai 
džia laikraštį

Specialūs 
Vidur Vasario

valdinin- 
nemažo, 
kratų ir 
įšmuge- 

drabužių 
gru-

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

muzikalūs organizacijos 
kurie duos dideli 

Apvaikščiojimas bus 
— miesto prieplau- 

I vai. po piet.

Dailios toileto sėdynės 
Golden Oak arba maha- 
gony užbaigimo su nike
lio trimingais. Lengva 
pritaikyti .............. $2.25
Dailiu baltu celuloidu ap
vilktos    ....... $4.50

pirm negu 
sunkiai uždirbtus

Proga tėvynėje praleisti 
jūsų vakacijas.

jos bendrai turėjo 
muito ir pabalį du

24 mėnesiai mokėti
Mes įvedėm šilimos įren
gimus daugybei savo ko- 
stumerių kiekvienoj mie
sto daly. Kas kartą mes 
>pilniausia užganėdinom. 
Pavelykit mum padaryti 
apskaičiavimą ir sutau- 
pinti jum laiko ir pinigų, 
pavesdami mum rūpintis 
jūsų namų apšildymo pro
blema.

galio* surado austata 
kro šveičia nedrasky

ta* *un-

4606 West 22nd Street
Telefonai Lawndale 2454 

Cicero 130 
Cicero, III.

Naujo styliaus 
sinkos kranai

Karštam ir šaltam 
vandeniui kombinuo
tos—baltos china ran- 
kienos su užrašais 
“hot” ir “cold”. Misin- 
gio storai nikeliuoti. 
Špecialė kaina $3.25 
Su porcelėno bliude- 
liu muilui ........  $4.25

3945-47 Lincoln Avė
Arti Irving Park Blvd.

Lakeview 8200
Chicago, III.

Daugiausia žmonių 
miršta nuo širdies 

ligos

>s prisiuntė 
, kuris su- 
išūmū daik-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai j Bremen) 

Išplaukia iš New York liepos 24.
S. S. LE VIATH AN 

didžiausias laivas pasauly (per Cherbourg) 
išplaukia liepos 27.

Po asmeniška priežiūra prityrusiu keliones žinovų.

Jos yra jau 
atsisako kalbėli 
muitinėje.

Gubernatorius Em m e r s o n 
galbūt dar šį šeštadienį pasira
šys bilius, liečiančius gatveka- 
lius Chicagoje.

Kegel 
į skaitmenys paro- 

širdies ligos dau- 
mirsta, negu *11110 
ligos. Daugiausia 

širdies ligos miršta 
amžiaus

savo aptiekoriu.
Saint

Ateinanti šeštadieni 
vakariene ir šokiais 
kliube, 172 W. Adams SI., Har- 
rison Ahinini Assn. minės 2C 
metų sukaktuves kaip liko ati
daryta Harrison High School. 
kuria lanko, ir yra baigą ir daug 
lietuvių. Tikimąsi, kad šiame 
pokily dalyvaus virš 1,000 ahim- 
ni (baigusių tą mokyklą) ir jų 
draugų. Visi apielinkės gyven
tojai, ypač lankę tą mokyklą, 
kviečiami yra j tą pokili. Tikie-

patampa tuo pavojingesnė, kuo 
mes einam senyn. Jei jus esa
te 40 metu, amžiaus, tegul pati
kimas 
ja, kad sužinot/ ar 
neturite širdies ligos

Vakarines miesto dalies par
kai — Dvorak, Elkhart, Hol- 
stein, Pulaski, Sheed, Stanford 
ir Union ruošia metinę mu
zikes šventę. Pereitą sekma
dienį buvo dainos šventė, ku
rioj dalyvavo visi šių parkų 
jaunuolių chorai. Ateinantį gi 
sekmadienį, birž. 10 d., muzikos 
šventę apvaikščios tų parkų jau
nuolių 

orkestrai 
koncertą 
Navy Pi 
kos auditorijoj 
įžanga dykai.

Tų pačių parkų 39 besbolo 
jauktai pradėjo savitarpinę 
kofnpeticiją, kuri baigsis galu
tinomis rungtynėmis už čem
pionatą. Žaidimai būna kiek
vieną šeštadienį veik kiekviena
me parke.

aklaras^us išegzaminuo- 
jus kartais 

Jeigu bu
tų surasta, kalbėjus turite šir
dies ligą, yra išmintingas daly
kas pasiduoti globai gero gydy
tojo ir tegul jis išegzAminuoja 
reguliariai, sakysime tris ar ke
tu rius kartus į metus, net jei
gu jus ir neturėtumėt simpto
mų. Jeigu pasirodytų simpto
mai, kaip sulinę kojų riešai, 
greitas uždusimas, kosėjimas ar 
prie mažiausio įsitempimo skau
dėjimas krutinėję, tuojaus pa- 
simatykite su daktaru ir laiky
kitės jo nurodymų.”

Penkta dalis visu mirimu 
Chicagoje pereitais melais pa
ėjo nuo širdies ligos, 
tos komisionieriaus Dr, 
paskle'b tosios 
do, kad nuo 
giau žmonių 
kurios kitos 
žmonių nuo j

virš 50 melų amžiaus. Ir skait
menys už pastaruosius 8 metus 
parodo, kad mirimai nuo širdies 
ligos netik nemažėja, bet dar 
daugėja.

Delei to Dr. Kegel saKo:
Širdies liga dėl visų mus, 

kurie esame virš 40 metų am
žiaus pasidaro rimtu dalyku ir

Policijos įsakymu Adelphl te
atras užsidarė. Teatras, kuria
me ėjo veikalas “Frankie and 
Johnnie”, kurį policijos cenzo
rius pripažino nepadoriu, bandė 
gauti teisme injunetioną prieš 
policiją, bet negavo. Pasiūlė iš
mesti iš veikalo visas policijai 
nepatinkamas vieti 
čia su tuo nesu t ii 
turėjo užsidaryti.

Policijos komisionierius 
liam F. Bussell savo savaitinia
me biuletene įspėja:

“Saugokitės finansinių šarla
tanų, kurie rodo platų kelią į 
didelį turtą, ši viliojimo forma 
yra maždaug panaši šiai:

“Garantuotas ir pelningas fi
nansinio patarimo patarnavimas 
yra pasiūlomas jums specialio 
bandymo pamatais už $1 už 30 
dienų, patarnavimą. Pinigai grą
žinami po 30 dienų, jei nebūtu
mėt patenkinti”.

“Tas doleris yra tik prisivi
liojimas. Viskas ko jie nori, tai 
kad jus duotumėt jiems progą 
padaryti jus turtingu. Syki pa
kliuvus j jų nagus, sunku yra 
jų atsikratyti.

“Milionai dolerių ir daug ap- 
gailavimų liktų kasmet sutau-

Jaunieji Chicagos socialistai, 
susiorganizavę į Young Peoples 
Socialist League, pradėjo leisti 
savo hektografuotą laikraštėlį 
“Yipsel Call.” Jau išėjo keturi 
numeriai. Laikraštėlis nedide
lis, bet gerai redaguojamas.

Advokatas Charles S. Whar- 
ton, buvęs kongresmanas ir 
taipjau valstijos prokuroro pa
dėjėjas, dabar pats lapo išvež
tas j federalinj Leavenvvorth 
k.dėjimą, kur jis turės atsėdėti 
du metus už suokalbį apiplėšti 
pašto siuntinius. Jis tapo pri
rakintas prie 7 kitų nuteistųjų, 
daugiausia morfinistų ir su jais

traukiniu išvežtas Kansas val
stijom Wharton liko nuteistas 
užtai, kad jis leido savo namuo
se pasislėpti plėšikams, kurie 
apiplėšė pašto traukinį Ever- 
green Parke ir pasidalinti $133,- 
000 grobiu, kurio dalis teko ir 
pačiam Whaitonui.

paties saugumo 
savo bankieriaus 

pirm negu jus paduosite savo 
pinigus kokiam nors nepažysta
mam žmogui. Jis patars jums 
visuomet dykai. Chicagos ban- 
kieriai pažysta investavimo rei
kalus.

“Doleris yra tik viliojimas, 
kad patraukti atydą. Tie laiš
kai tankiausia ateina iš kitų 
miestų ir pataria kaip galima 
greit praturtėti spekuliuojant 
Šerais. Atsargiai ištirkite kiek
vieną propoziciją pirm negu in
vestuosite savo pinigus.”

' padaryt, joj; kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai 
kur* 
damas dantų emale* 
kus uždavinį* pagalio* tapo ii- 
nitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per 
Lambert P h ar macai Čo. 
Lo«is, U. S. A.

buvo gavusi žinių 
slapių agentų Pary
tos keturios moterys 

perkančios Europoje vi- 
dalykų. Tečiaus jos įva

žiuojamos pasisakė, kad mažai 
ką, ar visai nieko nepirk usios, 
laip kad ir muito joms nerei
kia mokėti. Muilinės 
kai tečiaus padarė jų 
iš 32 skrynių, bagažo 
rado, kad jos bandė 
liuoli daugelį brangių 
ir brangmenų. Jos pyko 
mojo, bet lai nieko negelbėjo. 
Įšmugeliuoti daiktai liko įkai
nuoti ir uždėta pabauda. Buvo 
įsakyta paskirtą dieną ateiti ir 
užsimokėti, bet j( 
advokatą su čekiu 
mokėjo pinigus ir

Dr. Amante Rongetti, kuris 
I jau buvo nuteistas mirčiai už 
' ladarymą nesėkmingos nelega
lūs operacijos, kuri užsibaigė 

' merginos mirtimi, vėl yra ieš
komas policijos, sąryšy su mir
timi iMrs. Palumibo, kuri irgi 
mirė nuo nelegales operacijos- 
Lško jo koroneris, kad atiduoti 
jį grand jury.

Dr. Bongetti buvo nuteistas 
nužudymui elektros kėdėj mi- 

I rus merginai. Betgi su aukšte- 
Įsnio teismo pagelba jam pasi
sekė išgauti naują bylos nagri
nėjimą ir antru sykiu bylą na- 

įgrinėjant jis liko nuteistas nuo 
t iki II metų kalėjimam Pa
davus apeliaciją į aukščiausį 
teismą, jis liko paliuosuotas iš 
kalėjimo ir vėl pradėjo užsiim- 

lli praktika.

Keturios turtingos chicagie- 
i tos, kurios viešėdamos Euro- 
I poj prisipirko visokių drabu
žių ir brangmenų ir gryšdamos 
bandė įšmugeliuoti į Ameriką, 
kad nereikėtų mokėti muito, tu
rėjo netik daug muito užsimo
kėti, bet dar ir dideles pabau
das sumokėti.

Tos nukentėjusios chicagie- 
tės yra Anna II. Lod>, našlė 
buvusio Seais-’Roebuck & Co. 
vice-prezidento ir motina pa
skelbusio žmogžudžio Rokeri 
L o c h, p-lė Rose Loeb, abi gy
venančios 5017 Ellis Avė. ir jų 
giminaitės p-lė Virginia Boh- 
nen, 0817 Bennett Avė. ir p-lė 
Anne M. Katholing, 7130 Luella 
Avė. Viso 
užsimokėti 
$27,030.

Muitinė 
nuo savo 
žiuje, kad 
daug

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

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

macijų, klauskite vietos agento, arba rašykite tiesiai į

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

pinta, jeigu investoriai ieškotų 
patikimo patarimo 
sukišti savo 
dolerius.

“Del jūsų
pasiklauskite

METINIS PIKNIKAS
Arba Išvažiavimas

DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ

Nedėlioj, Birželio (June) 16 d., 1929
'SAVICKO NAUJAME DARŽE, prieš Tautiškas Kapines 

Pradžia 12 vai. vidurdienio
Bus duodamos dovanos nariams, kurie nesirgo per 12 metų. Taip
gi gera proga norintiems įstoti i šią draugystę, nes bus priimami 
veltui. Kviečiame visus chicagiečius ;r apielinkės lietuvius daly
vauti šiame Piknike. VALDYBA ir KOMITETAI.

Minės 20 metų sukak 
tuves

Atlankykit Arčiausią Jum 
Musų Krautuvę

Mes laikome didelį staką plumbingo 
fikčerių ir reikmenų tokiomis kaino
mis, kurios jum daug sutaupius. Mu
sų plumbingo departmentas taip 
įrengtas, kad duoti jum fikčerius ir 
materiolą, reikalingą įtaisyti, dide
liu sutaupimu jum.

Dideles Sakrms

164 Dynamic 
tūbų, nieko 

nereikia, tiktai įdėk

$98.00 
t ubų, su viskuo, 

$74.00
7 tūbų, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. su tūbomis, 

$58.00 
$49.00

Kent, Model 37, 7 

$59.00
Radiola, Super- 

$54.00 
. Vertės $250.00, 

už $110.00 
Victor 7-26. Vertės $425.00,

- $179.00

Mrs. Ruby L. Dereby liko 
užpulta plėšikų, kai ji važiavo 
automobiliu i savo vyro aptie- 
ką prie 6425 Irving Park Blvd. 
Iš jos atimta $1,200, kuriuos ji 
vežėsi i aptięką išmainymui 
Dunningo beprotnamio darbi
ninku čekiu.

2118-20-22 So. State St.
Telefonai Victory 2454-55-56 

Chicago, III.
ŽALIAS FRONTAS

Kartą Kostumeris Atlankykit Musų Dailius Parodos
Visuomet Kostumeris > • Kambarius

3945-47 Lincoln Avė., arti Irving Park Blvd. Tel. Lakeview 8200 
PILNA EILE PLUMBINGO, APŠILDYMO IR ELEKTROS 

REIKMENŲ
Mums yra malonu pranešti, kad patogumui daugelio musų 
draugų ir kostumerių Northsidėje mes paėmėm nuomon il
gam laikui tris trobesius adresu 3945-47 Lincoln Avenue, ar
ti Irving Park Blvd., ir apvaikščiosim

Atidarymą Musų Naujos Sankrovos
Subatoj, Birželio 15-ta d.

Bus duodama brangių dovanų atsilankusiem
Mum bus malonu sutikti visus musų Northsidės kostume- 
rius, kur, dėl parankios vietos, moderniška, pilna stako ir ge
riausia įrengta sankrova galės geriau, negu kuomet pirmiau, 
patarnauti musų skaitlingam ir vis didėjančiam sąrašui ko
stumerių visu kuo, ko reikia iš plumbingo, apšildymo ir elek
tros reikmenų.

Praneša Iškilmingą Atidarymą Savo Norlh Sidės Sankrovos
Tel. Lakeview 8200

Grojiklis Pianas, naujas, ver-

$195.00
Grojiklis Pianas, 

$700, demonstrHto-

$195.00
Gulbransen Registering Pia
nas, demonstratorius

•“ $195.00
Parduodame tiktai įmokant 
$5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

CAN

MADt IN U.S.A

DOUBLE 
DUT€H

7/7 e
BIG



Penktadienis, birž. 14, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių

Brighton Park

Brighton Park
B. R. Pietkievvicz atidarė ant

rų Real Estate ofisų

NAUJIENOS, Chicago, III.

DIDELIS LAIMĖJIMAS 
VELTUI

Gerai žinomo ne vien Brigh- 
toft Parke* bet visose lietuvių 
kolonijose Jono Deringo, hard- 
ware savininko krautuvėje, 4414 
So. Rockvvell St., eina labai 
didelis $100.00 “prizais” laimė
jimas. Nereikia nieko pirkti, 
tik gauti “coupon” ir įdėti į 
laimėjimo dėžę su savo vardu ir 
adresu. Laimėjimas prasidėjo 
birž^ 3 d. ir tęsis iki birž. 15 
d. Geros dovanos veltui.

Pirmas “prize” yra 30 pėdų 
kopėčios. Antras—-100 svarų 
“White Lead”. Trečias yra žo
lės piautuvas keturių peilių. 
Ketvirtas—Electric Cooker, kai
nuojanti $12.00. Penktas—vai
kams dviratis, šeštas—galonas 
“Garden City ‘Floor Oil’. Sep
tintas — mažas, bet gražus 
“Bathroom Rug”. Aštuntas — 
didelė “beach bąli”. Devintas 
“Pilsen Wik Klean” geras va
lytojas, padarytas iš “semipaste 
soap” ir “soap chips’. Dešimtas 
—gera pora žirklių 7 colių.

Viskas veltui! Nepamirškite, 
birž. 15 yra paskutinė diena. 
Ateikite ir laimėkite vieną šių 
dovanų veltui. Traukimas bus 
trečia valandų po pietų.

sėkmingai veda Beal Eslate ir 
morgičių biznį. Bizniui vis nuo
lat didėjant, viename ofise pa-*. 
sHlp.ro biskį ankšta. Todėl šio
mis dienomis atidarė antra ofi
sų, irgi gražų ir lietuvių apie- 
linkčj, 4405 So. Fairfiield Avė. 
'lai buvęs F. Stasiulio ofisas.

B. R. Pietkiesvicz norėtų, kad 
visi buvusieji F. Stasiulio kos- 
tumeriai atsilankytų dabar pas 
jį ir užbaigtų reikalus, ar tai 
pirkime namo, loto, morgičių ir 
t. t.

B. lt. Pielkic\vicz yra teisin
gas, gabus ir sumAnus savo ša
koje 'biznierius. Pas jį žmonės 
gali kreiptis su savo įvairiais 
reikalais, tikrai gaus tinkamų 
patranavunų. —Žvalgas.

Roseland
TUPI ŠARKA ANT...

— -------- ,—■---------------------
Vis be jokio rimto galo! 
Nagų, plaukų, iš Kremlino— 
Jis vis laukia nuo Lenino; 
Ir sapnus tavorščių buria, . 
Nors jam tuščia po kepure... 
Nuo driuliukų ir kvailionių 
Jis vis tikisi malonių, 
Kad palikt už komisarų, 
Pasisavint Svifto dvarų.
Tad sudiev būt roselandie- 

čiams,
Munšainieriam ir bačkiečiams. 
Gert tad vodkų stalovinę, 
O ne džinę, munšainfcię; 
Dešrų, kumpių, nevežiotų— 
Būt Stalino kamarotu, 
O sapnyje, su Leninu 
Ūžt danguj sau karajimų! 
Tai būt laimė, tikras rojus, 
Svifto dvaras, auksas klojas... 
Ir iš balčiaus, iš šarkiuno 
Virst’ tavorščiu-Didžiunu!..

—Podrečikas.

Sons, įstaiga prie State ir 21 
gatvių, kuri išaugo į vienų di
džiausių Plumbingui, Apšildy
mui ir Elektros reikmenems 
firmų vidur-vakariuose, atidaro 
savo naujų Northsidūs skyrių 
adresu' 3945-47 Lincoln Avė., 
arti Irving Park Blvd.

Jie paėmė nuomon didelį tro
besį ilgam laikui ir planuoja 
padaryti šių sankrovų vienų di
džiausiu ir geriausia įrengtų 
krautuvių North Sidėj.

Atidarymo dienų, ateinančiu 
subatų, jie Malins brangias do
vanas kiekvienai ypatai, aplan
kiusiai sankrovų ir mielai pasi
tiks visus savo kostumerius ir 
draugus. Jų parodos kambariai

ir elektrai išradimai ir reikme- 
nės.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS!

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

apart tventadienio ir ketvirtadienio

phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

ĮvairusGydytoj aj____

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas^ ligas rcctal

Dr. J, W. Beaudette
ViniUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4t3* ir nuo 7 iki 10 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefoną* Canal D4S4

PRANEŠIMAI

St. Charles, III.
I) L. K. Vytauto Draugystė

Rengia
PUIKŲ PIKNIKĄ

Nedėlioj, 
Birželio /16 d., 1929 
Evergreen Farm. VVest Main St.

>I>augelis lietuvių veda viso-1 
kius savo biznio reikalus B. 
R. Pietkewicz ofise. Kiti net 
mano, kad Pietkewicz yra len-, 
kas.

Štai keletas žinių apie B. R-, 
Pietkicnvicz, kaipo asmenį.

B. R. Pietkieiwicz yra gimęs 
i Rietave, Telšių apskrity. Vadi- 
i naši, tikras žemaitis. 'Lietuvoj 
yra baigęs dviklesę progimna
zija. Atvažiavo į Amerika tu
rėdamas 14 melų amžiaus. Čia 
per šešis metus lanke dienines 

i mokyklas. Yra baigęs pieninin
kystės mokyklų VVisconsin Uni- 

j versitelc. Taipgi <Iu metus lan- 
' kė Electric Engineering kursų; i 
vienus ir pusę metų lankė Real 
Estate ir Business La\v kursų.

Suorganizavo Grane Bnil-f. 
Į ding Association, taipgi West- 
End Business Men Association.

B. R. Pietkievvicz veikliai da
lyvauja įvairiose draugijose ir 
k Ii ubuose ir prisideda prie vie
tos mokyklų pagerinimo.

Jau septyni metai, kaip pa-

(Naujoviškai-komunistiška dai
nuška, skiriama Rosėlando kil-

basninkui)
Tupi šarka ant dešros,
Nebsulaiko sau murzos: 
Pletkus pliekia, mala, kala—

*

PETRAS GREVIŠKIS
Persiskyrė su šiuo pasaukiu 

birželio 13 dieną, 12:30 valan
dą po piętų, 1929 m., sulau
kės apie 21 metus amžiaus, 
gimęs Chicago je, birželio 22 d. 
1907 m. Paliko dideliame nu
liūdime motinėlę Kostanciją ir 
patėvi Raymond Dugnas, se
serį Elinora ii’ žentu Bob 
Moore ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3206 South 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nyje, birželio 17 dieną, 8 vai. 
ryte, iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje 
bus gedulingos pamaldos 
velionio sielą, o iš ten bus 
lydėtas i Šv. Kazimiero 
p i nes.

atsi- 
už 

nu- 
ka-

JONAS KARVELIS .susirgo ba
landžio 27. buvo išvežtas j šv. An
tano ligoninę, kur buvo padaryta 
operacija ant gold bladder. Dabar 
pagrįžo namo, 2320 W. 23ra St. 
Prašo, kad pažįstami atlankytų.

STAMSLOVAS 
ADAŠIUNAS

Visi A. A. Petro Greviškio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
t Motiuių. JPątįvis, Sesuo, 

Žentas ir Giminės.

Pranešimas Iškilmingo 
Atidarymo

Kitoj šio dienraščio vietoj 
pranešama, kad Sol Kilis &

naujoje sankrovoje, kaip ir ki
tuose dvejose, yra vieni geriau
sių visame mieste, čia parodo
ma vėliausi ir paskutiniausios 
mados apšildymui, plumbingui

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

f'

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofi«o ir Rez. TeL Boulevard 1918

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Aveu, 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku ligi 
OFISO VALANDOS:

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

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 paįrimo 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 D15Ū

Vai.: nuo 10 ryt;o iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4įjf3O po pietų, nedel. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Tegul 
jums; 
NĖSE

JOE SMILGIS

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

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501 

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

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U d E R K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maisaga, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Res. 8201 South Wallace Street

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

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

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, birželio 14 d., 
7:30 vai. vakare, - Amalgamated 
Centre name. 333 So. Ashland Blvd., 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

K. Navickas, rašt.

B-vės “Rūbas” akcininkų susirin
kimas atsibus pentkadieny birželio 
14 d., 8 vai. vakare, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Komisija yra 
gavus iš Kauno nuo dabartinės 
B-vės valdybos labai svarbių žinių. 
Privalom susirinkti ir nuspręsti ką 
manom daryt su atgautu B-vės tur
tu ir priteistais akc. pinigais sumoj 
$24,000 ? Kviečia Komisija.

Roseland. Greater Pullmano Lie
tuvių Geresnės Valdžios Kliubo su
sirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 14, 8 vai. vakare, Strumilos 
svtainėj. Kliubo piknikas, kuris 
įvyks nedėldieny, birželio 23 d., 
Doescher Grove, Crete, III., ir kiti 
svarbus kliubo reikalai bus svarsto
mi. Malonėkite visi atsilankyti.

Adv. J. P. VVaitches, pirm.

Roseland. Birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Kensington 
Avė., įvyks Rosėlando Lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo paprastas susirin
kimas. Šiame susirinkime bus ra
portų, pranešimų ir svarstomi Susi
vienijimo- reikalai. Visi nariai-rės 
ir kurie paėmėte aplikacijas, atsi
lankykite paskirtu laiku. Taipgi 
kviečiame tuos, kurie norite prisira
šyti i Susivienijimą. Dabar priima
ma už pusę įstojimo kainos.

Sekretorius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dieną, 4 valandą po 
pietų 1929 m., sulaukęs apie 
47 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Panevėžio ap., Ramy
galos parapijoj, Griniui!ų kai
me. Pragyveno Amerikoj apie 
28 metus. Priklausė prie Drau
gijos Šv. Kazimiero Karalai- 

Ičio. Paliko dideliame nubudi
me du broliu — Jurgį ir Joną 
ir brolienes New Haven, Conn. 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 3 
brolius — Antaną, Mateušą ir 
Kazimierą ir seserį Marijoną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 

' Auburn Avė.
Laidotuvės jvyks šeštadieny, 

birželio 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stanislovo Ada- 
šiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai, Seserys, ir Visi 
Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi Kazi
mieras Grinius, tel. Boulevard 
3574.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

‘ Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros Ir • kopūstai 
primena mamytės 

valgiui
A. A. NORKUS.
750 VVest T*’

li| 31st St
I

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

nauioj vietoj

"—
Graboriai

D

Boulevard 4139

šerno paminklo statymo komite
tas kviečia Draugijų ir S. L. A. 
kuopų valdybas, arba jų išrinktus 
atstovus dalyvauti paminklo staty
mo bendrame susirinkime, kuris 
įvyks 21-iną d. birželio, 8 v. v., i 
Mildos svetainėje, 3140 So. Halsted 
St. Šerno Fondo Komitetas.

Lietuvių Teatr. Draugystė šv. 
Martino laikys mėnesinį susirinki-Į 
iną sekmadieny, birželio 16 diena,' 
l-mą vai. dienos. Šv. Jurgio parap. 
svetainėj, 32nd Pi. ir Auburn Avė. į 
Nariai, būtinai malonėkite laiku pri
būti, nes turime nauju reikalų s.var- 
stymui. P. K., nut. rašt.

North Side.—Morning Star kliu-1 
bas rengia draugiška išvažiavimą i į 
Jefferson girias nedėldienyj, birže
lio 16 d. Šis išvažiavimas tapo per
keltas iš birželio 2 d. dėl šalto oro. j 
Be to. šiame išvažiavime bus ir base 
bolo lošis Morning Star su White 
Star kliubo jauktu. Visi lietuviai 
yra širdingai kviečiami atsilankyt.

Valdyba. 1

EDVVARDAS 
ZAMARAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dieną, 11:30 valan
da vakare 1929 m., sulaukęs 
16 metų amžiaus, gimęs kovo 
13 d. 1913 m,, Chicagoj, III. 
Paliko dideliame nubudime 
motiną Julijoną, po tėvais Su
kaitę, patėvį Karolį Adomonj, 
2 brolius—Antaną ir Rikardą, 
dėdę Juozapą ir Oną Šukius, dė
dę Petrą ir tetą Elzbietą Dišia- 
šienę ir gimines. Kurias pa
šarvotas raudasi 2910 W. 40 
Place.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edwardo Zama- 
ravičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Tetos ir Giminės.

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

MUSŲ MYLIMA. MOTINĖLE 
Johaną Levickiene 

po tėvais Petrokaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 11-tą dieną, 3-čią valandą 

po pietų 1929 m., sulaukus 42 metu amžiaus, gimus Lietuvoj, Digi- 
niškių kaime, Pasalęs parapijos, Raseinių apskr. Amerikoj iš
gyveno apie 21 metus. Paliko dideliame nubudime 8 dukteris, 
Johaną 17 m., Prancišką 15 m., Stefaniją 7 m., brolį Tamošių Pet- 
roką ir brolienę, 4 puseseris, Juzefą Raubienę. Juzefą Broniušienę, 
Juzefą Ordiuienę ir Barborą Aleliunienę, 2 pusbrolių, Stanislovą 
ir Antaną Petrokus ir brolienę Amiliją Petrokienę ir tetą Navic
kienę Amerikoj, o Lietuvoj seserį Anelę Gudeikienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4458 So. Honore St.

Laidotuvės įvyks subatoj, birželio 15 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Johanos Levickienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, DUKTERYS, BROLIS IR GIMINĖS. 
Laidotuvėse patarnauja graborius Ezerskis, Tel. Boulevard 9277.

vi u s ų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia-' 
m e reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu vilai* 
kyinui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. 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. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

TeL Victory 6279

J. Lulevich
Lietuvis graboriųą 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graboriu* Ir 

(Uitam u o toj n*

1314 W. 23rd Pi.
Chicago, UI.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar-j 
bu busite užganėdin
ti.
Rooeevalt 251S-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABOR1US CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to- 

. dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, į 
Tel. Victory 4088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

. ŽMOGAUS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik na* 
Dr. A. R, BLUMP3NTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 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 0 iki 9 valandai vakare

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

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsivick 4983

Namų telefonas Bruuswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diąthcrmia

Phone Canal 0222

,DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

i-----------------------------------------------------------------------

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 02*7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St 

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vaL vakaru 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfar 6352

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A ROTA
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nediliomis ir šventai 10—12 dienų

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

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

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St.. Canal 2880 

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlio"”’c ruo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone'Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukce Avė. 

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

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

Telefonas Boulevard 7828 
.Rez., 6641 South Albany Avenae 

Tel, Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 19-12

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams tinomas per 2i 
metus kaipo patyrė* gydytojus, chi
rurgas ir akušeri*.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St„ netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 68801

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 •

Rez. Telephone Plazn 3208 1

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Cairtd 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 VVest VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VVeat Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 780 
Tel. Central 6390. VaL 9-4.

Bezideucija 6158 S. Talman Al.
Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas •
10 So. La Salia Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

B315 So. Halatcd Street

I

sHlp.ro


Pametė raktus

Penktadienis, ,birž. 14, 1929
v——v- •. » ■ .........—

Tarp Chicagos
24929—Onai Šinkūnienei
24935—Paulinai Strankienei

Lietuvių
North Side

Draugiškas išvažiavimas ir 
se holo lošis.

Ateinantį nedėklienį, birželio 
16 d., Morning Star kliubas ren
gia išvažiavimą į Jeffersono 
miškus, šis išvažiavimas turė
jo įvykt birželio 2 d., bet dėl 
nepaprastai šalto oro tapo per
keltas į birželio 16 d.

Kaip teko patirt, tai visi 
northsidiečiai rengiasi Į šį Mor- 
ning iStar kliul>o išvažiavimą. 
Mat, įMorning Star kliubo na
riai yra džentelmanai ir su vi
sais sugyvena draugiškai ir į 
kitų parengimus lankosi, tai ir 
jų išvažiavimai ar kiti parengi
mai visados esti sėkmingi ir vi
sų remiami.

JBe ot, ciar šiame išvažiavime 
Morning Star kliubo base bolo 
jaukias loš base bolų su Wesl 
Sidės White Star kliubo jauk
tu.

Kiek teko patirt, tai Morning 
Star kliii’bo jauktas sako, kad 
šis lošimas tai bus kliubo jauk
to pasirodymas visoj gražumoj, 
t. y. pergalė bus tikrai jų pusėj.

Birželio 9 d., gryštant iš 
Bergman Grove, lipant į gatve- 
karį imi mečia u, ar kokiu kitų 
budu žuvo, rankinis pakelbu
kas, tamsiai žalias, geltonais 
romeliais. Pinigų buvo tik 
$1.35. Bet radėjo svarbiausia 
prašyčiau sugrąžinti man rak
tus, nes jie man yra labai rei
kalingi. Duosiu tinkamą atlygi
nimą.

—Anna Sudeikis,
58( 5 So. Turner Avė-

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Neturintiems pilieti 
nių popierų

Dabar yra paskutine prpga
si imti pilietines popieras

iš-

■Liepos 1 d. artinasi. Nuo tos 
dienos gi įeis galion nauji na
tūralizacijos įstatymai, sulig ku
riais pirmosios pilietinės popie- 
ros vieton vieno dolerio kainuos 
penkis dolerius. Antrosios po- 
picros vieton keturių dolerių 
kainuos dešimtį dolerių.

Mes patariame visiems skai
tytojams, kurie dar neturi pir
mų, ar antrų popierų, pasinau
doti dabartiniais įstatymais ir 
tuojaus atsikreipti į Superior 
Court natūralizacijos departa
mentą, 437 kambary (ant 4-to 
aukšto) County Building (mie
sto salėj), prie Clark ir \Va- 
shington gatvių, arba į kuri ki
tą miesto natūralizacijos biurą.

Mes patariame nelaukti pas
kutinės birželio mėnesio dienos,

15479—Juozui Šepkųi 
15485—Juzefai Samuilienei 
15456—Antanui, Leonui Grušui 
15458 Kazim. Radzišauskui 
15464—Benediktui Vendel 
15480—Jurgiui Sereikui 
15481—Mateušui Sereikui 
15445—Petron. Petrauskienei 
23619 Juozapui Jurevičiui 
15478—Onai Perutienei 
15451—Mikolui Mialenui 
15442—Marijonai Judeikienei 
23617 Veronikai Šležienei 
15467—Vincentui Sabaičiui 
15472—Ignacui Erkmanui 
5473—Julijonui Erkmanui 

25144—Antanui Motiejūnui 
15483 Onai Zablockitei 
15484—Vincui Jusui 
23615—Baltrui Džiovieniui 
15471—Aleksandrai Skolestikai- 

Erkman 
15477—Antanui Grikiniui
25145 Jievai Gudžienienei 
15469—Ignacui Kukštai 
15493—Julijonai Prašienei 
15498—Onai Leičiumienei
25146 Staniai. Zaleskienei 
25153—Pranui Tamuliui 
25154—Teklei Gentulienei 
15501—Antanui Norvaišui 
15502—Anelijai Motejupienei 
15516 Marg. Paulauskienei 
15517—Zofijai Gailieno 
15510—Onai Balsienei 
15500 Kazimierui Balšaičiui 
15518—Juozui Adomaičiui 
15507 Alenai Zakarienei 
15513—Teodorui 
15486—Mateušui 
15494—Paulinai 
15512 Juozapui
15505—Stanislovui Adomaičiui 
25149—Mortai Bartušienei 
15506—Jurgiui Dobrovolskiui 
25161—Kazimierui Lukauskui 
15524 Liudoisei Motojunienei 
23627—Julijonai Grikštienei 
23633!—Vincui Juniui
23635—Onai Danilskienei 
24813—Magd. Malevičienei 
24854 Ignasui Vasiliauskiui 
24877—Onai Mieliauskaitei 
56562—Stanis. Krikšiukaičiui 
15226—Uršulei Briedyčia 
24900—Karolinai Juozapaitienei 
24911—Pranciškui Molio

Jakubauskui 
Balčiūnui 

Samoškienei
Bitinui

vus kaip galima greičiausia.

“Birutės” orkestras
“Birutės” orkestras tapo su

organizuotas tik po Kalėdų. Va
dinasi, jis dar tebėra jaunutis. 
Bet nežiūrint to, “Bailaus Dak
taro“ vaidinime jis labai gerai 
pasirodė.

Per porą vasaros mėnesių or
kestras žada paimti “vakaci- 
jas,“ — nebelaikys painokų. Ta
čiau rugsėjo pradžioj jis vėl 
stos prie darbo. Dabar orkes
tras susideda iš 35 muzikantų. 
Sekamą sezoną jų skaičius bus 
padidintas iki 40.

Ateinantį sezoną mokytojas 
Steponavičius yra nusitaręs 
kiekviename “Birutės” parengi
me naudoti orkestrą. Tai 
<la pagrindo manyti, kad 
nančiais metais “Birutė” 
labiau patobulės.

Naujas Paneša
mas Gramofonas

duo- 
atei- 
dar 

—N.

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

$12.00

18-tos gatvės apie 
linkę

Dovana policistui

St. Joseph mokyklos, prie 17 
PI., tarp Halsted ir Union gt., 
vaikai sudėjo savo centus, kad 
galėjus nupirkti dovaną poli
cistui McCarthy iš Canalport 
Avė. stoties, kiltis kasdic juos 
perveda ir palydi per Halsted 
gatvę. Vakar vienas mažas 
vaikas įteikė minėtam policis
tui nedidelę dėžutę su penkiais 
doleriais auksu ir taipjau pa
kvietė jį kalbėti užbaigiant mo
kyklą.

Galima pirkti įmokant $1.00 
j savaitę.

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Financial
Finansai-Paskolos

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

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

arba $300, imame legali nuoiimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi tage Avė.

—O——

VYRAI ir Moterys. Jus galit 
padaryti $50 ir daugiau kas savaitę 
sunaudodami truputi savo liuoso 
laiko. Jums apsimokės patyrinėti. 
Kreipkitės adresu, 4555-59 So. 
Marshfield Avė.

Personai
Ašmena Ieško

PARSIDUODA Malt and Hops ir 
groserio Storas. Geras biznis. Tokio 
biznio nėra per penkias mylias. 5 
ruimai pagyvenimui. Karšto van
dens šilima. Pigi renda. Ilgas ly- 
sas. Priežastis—‘greitai nori važiuo
ti Lietuvon. Del to parduosiu pigiai 
ir greitai. 3234 W. lllth St.

-—O-------

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 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
—O—

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

(CLASSIFIED ADS.f
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Kreipkitės
S. ŽENK U S, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

Dar-

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau seauu. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paįnting 

& Hardvvare Co., 
HARDVVARE PAINTS- &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phcne Republic 7869

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.

Zelvis Building- Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialis Pasiūlymas 

Nutekina valves, brekius pataiso ir 
klutčius pertaiso; 2 ratų brekiai pri
taikoma veltui.

TIK UŽ $20
Kiekviena pataisa atskirai 
5,000 mylių garantija.

HAYES AUTO REPAI R 
6241 So. Peoria Tel. Normai 2635

$7.—

MES* ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

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

Pinančiai
Finansai-PaskoloR

kaip 
mus

CO. 
1633

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

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

Co.

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

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčhiis padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
. M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo 
kčjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandai. Be jokio komiko.

S. OSGOOD, 
2231 Wpnt Division St.. “upstairs’ 

Tel. Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
rengta $183. Gražiausias overstuf- 
’et seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va- 
<arais iki 10 v. v., nedėliomis iki 
J vai. v.

Helty VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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

būdų juos parda

dienu nuo 10 
pietų.

IŠ

LIETUVIAI SELSMONAI

NAUJAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
PINIGAMS DARYTI PROPO

ZICIJA ŠIANDIE
Nėra specialiu reikalavimų, reikia 

tik noro ir teisingumo. Patyrimai 
pardavinėjime gelbės, bet ne būti
nai reikalingi.

KAI KAS VISAI NAUJO.
NĖRA KONKURENCIJOS

Jeigu ,iųs galit matyti savo tautos 
žmones ir pasakyti jiems TEISYBE 
— tai ir bus daug maž viskas, kas 
jum reikės daryti. Kiekvienas vy
ras ir moteris mielai priims jus — 
visos galimybės pasidaryti 
draugų..

ATSILANKYKIT IR 
PERSITIKRINKIT

Mes galime padėti jums tapti 
nansiniai nepriklausomais. Yra 
paprasta proga atsakančiam vyrui 
šiame departamente. \ Atsilankykit 

savaite nuo 9 vai. ryto 
po piet.

A. D. DAVIS CO., 
Room 851

10 So. La Šalie St.

visą 
vai.

Aš John Kissell neesu toliau at- 
>akomingas už savo moters Anna 
Kissell padarytas skolas arba sutar
tis, nors ji ir neturi divorso. John 
Kissell, 3357 So. Halsted St.

-----O----

PĄIEŠKAU merginos arba naš
lės ąpsivedimui nuo 30 iki 40 metu 
amžiaus, be skirtumo tikėjimo. Del 
platesniu žinių rašyk. Box 1095, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU brolio Mykolo Petrau
sko. Paeina iš Rietavos miesto, Tau
pomi sodžiaus. Prašomas pats atsi
šaukti arba kas žinote ji pranešti. 
Aš busiu labai dėkingas. Turiu di
dele žinia iš Afrikos nuo motinos. 
JONAS PETRAUSKAS, Box 455, 
Westaburg, Pa.

Furnished Rooms
PASIiiKNDUOJA fornišiuoti 1 

arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
pavienei ypatai privatiškoj šeimy
noj. Namas moderniškai įrengtas 
su visais šeimynai parankumais, 
galima ir maistą gamintis. Kaina 
prieinama. Kreipkitės ypatiškai nuo 
5 vai. vakare, 5604 So. Mozart St.. 
ar per telefoną, Prospect 2233. šau
kite Mis. Oshell. ------- o —

RENDON švarus kambarys, 
notiems arba singeliams, prie 
žos šeimynos, su 1 ‘ 
mais; maudynė, telefonas, pianas, I 
radio, Mera transportacija tarp 3 
karu linijų.

4531 So. Troy Street 
2-ros lubos.

For Rent
RENDAI 3 kambariai ir kičine- 

tas ir 4 kambariai. Ekstra dideli. 
Naujas apartmentų trobėsis. 7251 
Washtenaw Avė.

PARSIDUODA pigiai notions, ice 
cream ir kendžių krautuvė. 3 kam
bariai pagyvenimui. šalę 
School. 3537 So. Wallace St. 

------ O_----

Public

PARDAVIMUI užeigos visas ar
ba pusė biznio. Niekas nevaržo. Ge
ra proga Chicagos biznieriams. Prie
žastis—turiu du bizniu. 4 Western 
Avė., Blue Island, 111.

PARDAVIMUI bučernė—visas ar
ba pusė biznio. Priežastis, savinin
kas nėra bučeris. Taipgi galiu mai
nyti bile j ką. 1733 W. 47th St. 
Tel. Boulevard 7073.

DELIKATESSEN, saldainiu ir 
smulkmenų krautuvė. Parduosiu už 
prieinamą kainą, turiu išvažiuoti 
ant farmos. 3820 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 6993.

PARDAVIMUI krautuvė pigiai— 
n iui. ice cream, smulkmenos 

mėsos; arti mokyklos. 2741 W. 38th 
Place. Tel. Virginia 1136.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Farmos ir Namai
— 73 AKRAI žemės ant upės kran
te. to, cementinis kelias eina per far- 

ma_ iną. Visi gražus įtaisymai. Savinin- 
visais paranku-' kas mainys ant namo arba lotų 

nianas.1 Perkant, reikia įmokėti $1,000.
5 KAMBARIŲ mūrinis naujas 

bungalow. Savininkas mainys ant 
bile kokio biznio arba lotų.

4 PAGYVENIMŲ mūrinis biznia- 
vas namas, tinka bile kokiam biz
niui. Išsimaino ant farmos arba lo
tu.

C. P. SUROMSKIS 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

$100
Nupirks mano • Starck grojiklj pi

aną, kuris yra visai kaip ^naujas. 
Kreipkitės šiandie arba ryto nuo 4 
vai. iki 9 vakare, arba nedėlioj visą 
dieną iki 5 valandos.

342 So. Cicero Avė.,
1 floor s

PARDUOSIU savo $2,000 Repro- 
dueing Grand pianą už $850. A. J. 
Kuhn, 125 East 80th St.

UKĖS-FA RM OS B A RGEN A S
Kurie ieškote ūkių pirkti, matykit 

mane. Gausit ūke dykai su mažu 
atlyginimu. Taipgi turiu 2 geras 
ukes mainams. Tikrai gausit ką no
rit. Matvkit mane birželio-June 15— 
16. P. D. ANDREKUS, 3052 West 
54th St., Chicago.

Ėxchangc—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

MAINYSIU savo biznį, cot- 
lage, 2 arba 3 flatų i farmą, 
tuščią lotą, biznį ar kitokią real 

“savastį. 2031 W. 35th$900 Plaver Pianas su roliais, šuo- estate
lėliu ir kabinetu už $115. Cash arba st te) Lafayette 0909.
išmokėjimais. Julius Bohace, 6136 
So. Halsted St.

Automobile^
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
'28
•27
■20
’28
U7

*29
'25
’28

Hudson Broutrham—cuntom ouilt 
Chnndler coach  ! 
Jato Hudsoti coach ........   I
Pontiac coach .......................   .1

Hudaon Brougbam, geram atovy
Eaaex .... . ..................  I
Dod»re 8ednn ........ ........ 4________ !
Pontiac Rt’dun ................................... :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

713G So. Halsted St.. Trianarle 0330

PRANEŠIMAS

$70B

$2OK 
$426 
$496 
$660 
$175 
$150

RETAI PASITAIKO TOKS 
PASIULIMAS

Bungalovv 5 kambarių iš priežas
ties ligos parduosiu už $7000, taip- 
pat ir lotą ant kurio randasi 2 ka; 
rų mūrinis garažas už $1,400. Ran
dasi geroj apylinkėje. Parduosiu sy
kiu arba atskirai. Kas pirmas, tas 
laimės.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 

j teisingą patarnavima.
Automobilių sales ruimis atdaras 

vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

MAINAI
5 kambarių muro bungalovv, mie

gamas porčius, furnace šilima, 2 ka
ram medinis garažas. Morgičių $6.- 
300, mokėti po $60 mėnesiui kartu 
su nuošimčiais. 2 metų senumo. Gra
ži vieta. 6311 West Bradley PL, 
North Side. Atlyginimui paimsiu lo
tą, automobilių, morgičių ar mažą 
biznį. Matykit ar pašaukit savinin
ką—John Pakel, 2621 West 71 St., 
tel. Hemlock 0369.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

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

Constr. Co., 5947 Milvvaukee 
tel. New 3136. 

-------O—

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 

Telephone 364

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdu 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.

DIDELIS BARGENAS

Turiu parduoti greitai, 
pigiausia kainą, 10 pra
gyvenimų apartmentą.
2500 W. Marąuette Rd.

Hemlock 2111

Tikras Bargenas
2 pagyvenimu medinis namas 5 ir 
kambarių Lotas 50 per 125 pė- 

gražus me- 
krumai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesj — mažiau

6 
das; 2 karų garažas; 
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5. i mėnesi.

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

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

prie pat 95th St., 
Įmokėti $75 ir po

134
Stankus

N. La Šalie St. Room 610 
State 5048 arba 7275

PARDAVIMUI namas ir bučernė 
arba parduosiu atskirai — galima 
pirkti vieną namą arba vieną bu- 
černę. Parduosiu viską prieinamą 
kainą. 4530 So. Wood St.

PARDUODA savininkas 2 aukštu 
medini namą. 6-6 kambariu, naujai 
dekoruota, pečium šildoma, 2 karam 
garažas. 7431 Engleside Avė.

SEPTYNIŲ kambarių medžio re
zidencija. Galima lengvai padaryti 
dviejų flatų. Arti North Western 
Jefferson stotis ir Milwaukee Avė. 
karai. Naujai dekoruota. Elekt
ros fikčeriai. Karštu vandeniu šil
doma. Visi pagerinimai. Gatves 
ir alėjos išgrįstos ir išmokėtos. 
Kaina $8,500; įmokėti $1,000. Liku
sius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Lotas 37’Axl25 pėdų.

PARDUOSIU Sterling Knight au
tomobili, 1926, geriausiam stovy. 5 
mėnesiai kaip darytas pilnas over- 

I hauling. Savininkas išvažiavo Lie
tuvon. 1512 Eik Grove Avė. arti

■ Girard Street.
fi

ne- j

nauju|

iki 1

REIKALINGAS bučeris, mokan
tis darbą.

1800 So. Peoria Street

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 
dirbti vakarais, 
pastovus darbas. 
So. Halsted St.

patyrusi virėja 
Geras mokesnis. 
Kreipkitės 1745

REIKALINGA moteris padušku 
(cushion) siuvėja; trumpos valandos, 
gera mokestis, šaukit Victory 1657.

MERGINA reikalinga dirbti dra
bužiu (ploščių) dirbtuvėj. Nuolati
nis darbas tinkamai ypatai. Fashion 
Cloak Shop« 3234 So. Halsted St.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas, sena 
vieta ir geras biznis, arti lietuvių 
valgyklos nėra. Parduosiu dėl šei
myniško nesutikimo, 919 W. 14 St.

'PARSIDUODA Barber Shop tri
jų baltų krėslų už pusę kainos. 
4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų ir 
Visokių smulkmenų krautuvė, 614 
W. 18th St.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosemė. Keturi metai kaip gy
vuoja. Geras biznis, 3855 North 
Western Avė.

PARDAVIMUI bučerne gera vie
ta, cash biznis arba priimsiu pusi
ninką, 1714 String St. .....—o-------

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir Meat Market ant South 
Ashland Avenue. Tel. Hemlock 3130

PARDAVIMUI
Puikus bungalovv, 5 dideli kamba

riai. Dengtas porčius. Furnace ap
šildymas. Gasas ir elektra. Didelės 
viškos. Dailiai aptvertas kiemas. 2 
karam garažas. Turi būti parduo
tas, kadangi esu perkeliamas į ry
tus. Kaina $6,500. Tai reiškia pa- 
aukavimą $2,200. Mažas jmokėjimas. 
Kreipkitės pas savininką 3620 No. 
77th Avė., 5 blokai į vakarus nuo 
Harlem Avė.

1) BARGENAŠ — LABAI DIDE
LIS. 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 *būt greit parduotas.

DOWNERS GROVE, 1 akras

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui namas mūrinis 2 po 4, visi tin
kami įrengimai, kaina tik $3,300. 
cash reikia $800. Namas randasi 
3649 So. Union Avė. Atsišaukite pas 
savininką.

C. K. VALAITIS
919 W. 35th St. Tel. Yards 1571

2) 
žemės, 3 kambarių naujas medinis 
namas, elektra, gasas. Aukšta vie-

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

ta. 
gauti

HALSTED St., tarp 32-os ir

PARSIDUODA barber shop. Vie
nas bizniavus lotas prie Archer Avė 
ir kampas keturi nebizniavi 
Važiuoju j Lietuvą. Kreipkitės 
tai, gausit dideli bargeną.

4100 Archer Avemie

3)
33-čios, geram stovyje kaip naujas 
muro namas, karštu vandeniu šildo
mas, apačioj didelis Storas ir 2 kam
bariai pagyvenimui. Viršum 7 kamb. 
flatas. Rendų neša $200 j mėnesį. 
Tik $18,000. Argi nepigiai?

lotai, 
grei-

MURO namas pardavimui arba 
mainymui i štorą—Storas turi bū
ti Indiana Harbor arba East Chi- 
cago, Ind. 3427 So. VVallace St.

4) PRIE 35 ir Ashland, 3 muro 
namai po 2 flatu, 5 ir 6 kambarių. 
Pečiais šildomi. Visi trys parsi
duoda už $7,500. Rendų $104 į 
mėnesį. Stebėtinai pigiai.

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. 
TeL Roosevelt 8500

3 FLATŲ MŪRAS, $19,900
1 metų senumo, arti Stony Island 

ir I. C., 5-5-6 kambariai, elektriki- 
nė ledaunė, 35 pėdų lotas, grista 
alėja; mainų nepriims. Savininkas.

Tel. Saginaw 2154

TURIU parduoti pigiai 7 kamba
rių residenciją. Karštu vandeniu 
šildoma, garadžius. Savininkas ant 
vietos visa dieną nedėlioj. 7121 So. 
Talman Avė.




