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Siaurus Lenkų Melai 
Apie Lietuvius

Chicagos lenkų laikraštis skelbia, “žinią”, 
kaip Lietuvoje “įvairiose vietose” lietu
viai “mušė” ir “skerdė” lenkų maldi
ninkus

i puolė procesiją ir ją išvaikė.; 
‘W Remszanach’ [ tokios vietos , 
Lietuvoj nėra!], giedant šventas 
gksnies, buvo sumušti dešimt' 

:.: smenų.
“Didžiausių skerdynę lietu

viai surengė Kalvarijoj. Vie
nu kaitų iš kelių vietų imta lai
dyti akmens į procesi jų, einan- ! 
čių su švenčiausiu sakramentu. 
Po to sužvėrėjusių lietuvių bū
rys su pagaliais puolė einan
čius procesijoj žmones... Nešau
tieji karūnas sukrito ant žemės 
nuo pagalių smūgių, o laukiniai 
lietuviai spardė juos kojomis.

IKeliolika asmenų buvo peiliais 
sužaloti, kai kurie skaudžiai. Vi
si procesijos dalyviai išbėgiojo, 
įdubusių šaulių mušami ir ge
nami, o celebrantas su šven-| 
čiausiu sakramentu turėjo pa-i 
sislėpti bažnyčioj.”

Kad šitoj lenkų laikraščio ži
nioj meluota ir, sakysim, per-

(Atlantic and Pacific Photo]

Ghicagos lenkų laik rastis 
“Dzięnnik ^wiązkowy” vakar 
išspausdino “baisių” žinių, gau
tų iš Vilniaus, apie t?i, kaip 
* ’niufmc'.i'Akai” ;‘‘|xjr^kiojami” 
lenkai Lietuvoje. “Žiniai” pa
dėta rėksminga, beveik per vi
sų puslapį ir didelėmis ♦raidė
mis, antraštė: “Masakry ludnos- 
ci polskiej na» Litwie.” Sakyti 
“na Litwie,” vietoj “w Litvvie,” 
reiškia laikyti Lietuvą kaip ko
kių Lenkijos provinciją ar “kre- 
są.” Reikėtų lenkams bent sa
vo kalbų geriau mokėti ] “Dz. 
Związkowy” rašo šitaip:

“Vilnius. — Iš Lietuvos gan
ia žinių apie kruvinas skerdy
nes, kurias lietuviai surengė 
lenkų gyventojams per Dievo 
Kūno procesijas.

“Lietuvos šaidiai ir “Geleži
nio Vilko” organizacijos nariai, 
agitatorių prieš Lenki jų sukur
styti dėl pasikėsinimo prieš

Margaret Bondfield, kuri tapo paskirta Anglijos kabineto 
darbo ministeriu

Voldemarą, keliose vietose puo- meluota, — aiškus dalykas. Ko, 
lė beginklius lenkų gyventojus, ko, bet jau bažnytinės procesi- 
Taip antai Širvinhiosie per Dic-jos Lietuvoje niekas, nė šauliai 
vo Kūno procesiją buvo skali- su geležiniais vilkais nepuls, 
džiai pagaliais sumuštos šešios Tokius melus apie “persekioji- 
moterys; Varėnoje į einančių mų” lenkų Lietuvoje skleisda- 
procesijų imta svaidyti akmeni- mi, lenkai, matyt, nori turėt 
mis. O kai karimas nešančių- preteksto lietuviams Vilnijoj 
jų eilėse kilo sumišimas, šauliai j stipriau spausti;

Šmugeliuotojai nuga
labijo 12 žmonių ga
benamų į Ameriką

Suimti juros plėšikai giriasi pa
dėję Kubai atsikratyti nuo 
negeidžiamų ateivių

HAVANA, Kuba birž. 20. — 
Vakar, kai j Ilavanų sugrįžo 
jachta “Delirio,“ kuriai praeitą 
pirmadienį pavyko pabėgti su 
savo kroviniu, visa tos jachtos 
įgula tapo areštuota. Įgulos žmo
nės kaltinami dėl baisių galva- 
žudybių, kokiomis kitąkart pa
sižymėdavo žiaurieji piratai.

Šį kartą istorija tokia.
Buvo žinoma, kad jachta 

“Delirio” užsiima degtinės ir 
imigrantų šmugeliavimu į .Jung
tines Valstybes.

Policijos pasisamdytas šni
pas .Jose Maria Diaz prieš kelias 
dienas pranešė policijos depar
tamento viršininkui Trujillo, 
kad “Delirio” pasirengus iš
plaukti pirmadienio naktį ir iš
gabenti į Floridą vien uoli kų 
imigrantų ir krovinį degtinės.

Policijos viršininkas . davė 
Džiazui $100 žymėtais bankno
tais, kad pasimokėtų “Delirio” 
kapitonui už nugabenimą jo, 
kaip neva slapto imigranto, į 
Jungtines Valstybes. Šnipas nu
ėjo į jachtą, iš anksto susita
ręs su policija, kad netrukus

;ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; vešiau; vidu
tiniai ir stipresni vakarų ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temepratura įvairavo 
tarp 68° ir 83° F.

šiandie saulė teka 5:11, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 7:53 
vakaro.

paskui ji nuseks detektyvų kuo
pa ir suims jachtos kapitoną ir 
kitus įgulos žmones.

Bet pastebėjęs detektyvus be
siartinant prieplaukos vieton, 
kapitonas urnai davė signalų, ir 

Į jachta visu greitumu leidosi į 
I įurą, neklausydama Įsakymo su
stoti ir nebodama detektyvų 
šaudymų.

Manoma, kad jachtos žmo
nės suprato Diržų esant polici
jos šnipu ir tuojau jį surišo, 
kai tik jis buvo atėjęs jachtom 

Kai vakar jachta vėl grįžo į 
Ilavanų, suimtas jos kapitonas 
Bernardo Šast re papasakojo po
licijos viršininkui, kaip jis su 
savo jachta pasiekęs Floridos 
krantus, kaip iškrovęs degtinės 

j kontrabandų ir kaip pristatęs 
, krantan šmugeliuotus imigran
tus. Jis pareiškė, kad degti- 

I nes šmugelis nėra ne koks nu- 
įsikaltimas Kuboj; jis esąs bau
džiamas nusikaltimas tik Jung
tinėse Valstybėse, kur viešpa
tauja prohibicija. O kai dėl 
imigrantų šmugeliavimo, tai. jis 
tik gera daręs Kubai, padėda
mas jai atsikratyti nuo negei
džiamų svetimšalių.

Tuo tarpu darant jachtoj 
“Delirio” kratą buvo surasta 
keletas kraujais suteptų pinigi
nių, kruvinų drabužių, o taip
jau kruvinas didelis smailus 
geležinis kuolas.

Policija sprendžia, kad visi 
šmugeli uolieji imigrantai buvo 
įgulos nugalabinti juroj ir su
mesti į vandenį, o jų pinigai ir 
kita manta konfiskuoti. Sako, 
kad kiekvienas šmugeliuojamas 
imigrantas buvo pasimokejęs po 
$400 už “tikrų pristatymą” į 
Jungtines Valstybes.

LONDONAS, birž. 20. — 
Londono miesto policijos pra
nešimu pereitais 1928 m. visam 
Londono mieste įvyko 18 žmog
žudysčių, ir trys mirė i>atys dėl 
nesąžiningo nugy d y m o. Iš 
žmogžudysčių septyni patys nu- 
sigaluLijo, o 11 pagauti ir nu
teisti.

44 kaliniai pabėgo iš 
kalėjimo

I Kartu išsigabeno ir tris kalėji 
mo sargus; trys pabėgėliai pa
vyko sugauti I

BRAZOiRIA, Texas, birž. 20.
Iš CIements valstijos kalėji

mo Karmos anksti šį rytą pa
bėgo keturiasdešimt keturi ka
liniai, išsigabendami su savim 
ir tris kalinių sargus.

Kelioms valandoms praslin
kus, trys pabėgėlių buvo sugau
ti. Gaudant, du jų buvo pa
šauti.

Išsigabenti kalinių sargai bu- 
i vo vėliau pabėgėlių paleisti, 1x4 
kalinių kostiumais: jų rūbais 

;apsitaisė kaliniai.
Pabėgėliai dabar medžiojami 

su pagalba treniruotų šunų.

IŠ DARBO LAUKO
SUSTREIKAVO 2,750 BATŲ 

FARRIKŲ DARBININKŲ

II'AVERHI'LL, Mass., birž. 
20. — Prie sustreikavusių prieš 
kelias dienas 1,450 penkių vie
tos balų fabrikų darbininkų 
šiandie prisidėjo dar 2,750 kitų 
penkių batų fabrikų darbinin
kų.

Streikas kilo išsibaigus sena
jai algos sutarčiai ir samdyto
jams 'nesusitaikius su batų dar
bininkų apsaugos unija dėl nau
jos algos ir darbo sąlygų.

Austrų ex-kancleris at
sižada politikos

VIENA, Austrija, birž. 20.— 
Pralotas Ignas Seipel, buvęs 
Austrijos kancleris (ministeris 
pirmininkas), kurio kabinetas 
atsistatydino praeito balandžio 
mėnesj, nutarė visai pasitrauk
ti iš politinio darbo, ir nuo at
einančio rugsėjo mėnesio 1 die
nos užimti vėl moralinės teolo
gijos profesūrų Vienos univer
sitete. Jis betgi pasiliksiųs sa
vo vietoj parlamente.

LAVVRENCEVIIjLE, III., birž. 
20. — Indiana Refining kompa
nijos įmonėj čia buvo užmuš
tas darbininkas John Shuppert, 
netyčia palietęs elektros jėgos 
Vielą.

Keltųjų traukinių 
katastrofa N. Y.

. -- 1 ......,

Vienas traukinio tarnautojas už
muštas, 35 asmens sužaloti

.„į,,. -

NEW YORKAIS, birž. 20. — 
Vakar vakarų čia įvyko dviejų 
elektrinių keltojo geležinkelio 
traukinių kolizija, kurioj vieno 

• traukinio tarnautojas, Edward 
I Brennan, buvo užmuštas, o tris-. 
|dešimt penki asmens sužaloti, 
kai kurie pavojingai.

Nelaimė atsitiko 8-toj Avė., 
tarp 112-tos ir 113-tos galvių, 
vienam traukiniui trenkus į 
prieky buvusio antro traukinio 
užpakalį.

Gelbėjant iš vagonų laužų su
žalotuosius, Wm. Emerson, gaL 
srininkų maršalo padėjėjas, taip 
nusikamavo, kad nuo to mirė.

Du Nebraskos mieste
liai nukentėjo nuo 

tornado
BEATRIČE, Neb., birž. 20.— 

Šioj apielinkėj šiandie buvo už
ėjęs tornadas, padaręs stambios; 
žalos. Kiek žinoma, žmonių [ 
niekas nenukentėjo, zet Wymo- , 
re buvo penki namai sugriauti! 
ir Blue Springs miestely kele
tas trobesių, apdraskyti. V . • % ,

Young ir jo kolegos re
paracijų komisijoj ma

tysis su Hooveriu \
NEW YORKAS, birž. 20. — 

Keturi amerikiečiai, kurie re- 
prezentavo Ameriką paskutinė
se darybose Paryžiaus konfe
rencijoj dėl reparacijų išmokė
jimo, ateinantį antradienį vyk
sta į Washingtoną padaryti 
Hooveriui pranešimą apie įvy
kusių derybų eigą ir susitari
mų. Komisijos nariai buvo Tho- 
inas W. Lamont, Owen I). 
Young, pirmininkas, ir Thomas 
N. Perkins ir J. P. Morgan.

BENGAZI, Kirenaika, Italų 
šiaurės Afrika, 'birž. 20.' — 'Ka
ringų afrikiečių vadai, per pen
kerius metus vedusieji kovą su 
italų kariuomene Kirenaikoje, 
dabar, atvykę į Sidi. Raibumą, 
pasidavė italų kąriuomenės va
dui, maršalui Badoglio. Tuo 
budu afrikiečių giminių sukili
mai laikomi pabaigti.

Kiek turi narių Rusų 
komunistų partija

| MASKVA, birž. 20. Ofi- 
! cic’iu pranešimu, Bušų komu
nistų partija praeitais 1928 me
tais gavo 224,939 naujus na- 
irus. šiandie partija turi viso 
1,529,250 narių. To skaičiaus
45.5 nuoš. yra darbininkai, a 
12 nuoš. valstiečių. O likusį
42.5 nuoš. tur būt sudaro val
dininkai?]

Vyskupai, mat, irgi 
užsiima gemblerių 

bizniu biržoje
Tai parodo kų tik bankrutavu

sios ir imamos nagan broke
rių kompanijos knygos

NEW YORKAS, birž. 20. — 
New Yorko laikraščiai daug ra
šo apie metodistų episkopalų 
bažnyčios vyskupo, James Ca- 

i.nono, spekuliacijas biržoj.
Vyskupas Cannon yra vienas 

demokratų partijos vadų ir An- 
li-Saloon lygos įstatymų leidžia- 

i mesios komisijos Washingtone 
pirmininkas.

Savo spekuliacijų biznį vys
kupas vedė per dabar bankro- 
tavusią brokerių Kable & Co. 
firmų, kurios viršininkai jau 
yra inkriminuoti už vartojimą 
pašto prigavingiems tikslams.

Tos firmos knygos parodo, 
kad tarp 1927 metų rugpiučio 
14 dienos ir 1928 metų balan
džio 30 dienos vyskupas Gan-' 
non, ? investavęs $2,500, pirki
nėjo ir pardavinėjo akcijų de
šimtimis ir šimtais tūkstančių 
dolerių. Jei savo sąskaitas jis 
'butų suskubęs likviduoti pir- 

} mnaiu ne firmos knygos buvo 
1 vyriausybės suimtos, jis butų 
pelnęs $6,100. Dabar ne tik 
nieko ne “uždirbo,” bet ir savo 
$2,500 žlugdė. Didžioji sąskai
tų knyga parodo, kad per vie
nų tik menesį buvo pirkta “šla
ko“ (akcijų) už $158,251.$)2, o 
parduota užr $66,000.

•Laikraščių reporterių klausi
nėjamas, vyskupas Cannon iš 
pradžių teisinosi, kad jis neži
nojęs, jogei kompanija, su ku
ria jis turėjęs reikalų, buvus 
gemblerių įstaiga, pagaliau pa
sakė:

“Nesuprantu, kas jau čia ga
lėtų būt įdomu yisuomenei ši
tose transakcijoste. Vienintelė 
priežastis, dėl kurios laikraščiai 
.skelbia' tokius dalykus, man 
rodos, yra ta, kad aš užimu vi- 
suomenėje tam tikrą poziciją 
ir stengiuos, kad prohibicijos 
įstatymas butų vykdomas.” 

____ ______ :
“Saus o” senatoriaus 
Heflino sūnūs suimtas 

girtas
" ' i

WAiSIUN<rrONAS, birž. 20 I 
— Vėlai vakar vakarų čia buvo 
areštuotas “sausojo” senato
riaus iš Ala'bamos, Hefliųo, su
nūs, James Heflin.

Lėkdamas greitai automobi
liu Pennsylvania avenue, sena
toriaus sūnūs įlėkė j kitų au
tomobilį, stovėjusį ties trafiko 
signalu, ir tąjį sudaužė. Pasi
rodė, kad Heflino butą visai 
girto.

Jis buvo paleistais, tik kai se
natoriaus sekretorius sudėjo už 
ji $1,000 kaucijos.

KALINYS NUKOVĖ KALĖJI
MO PRIEVAIZDĄ

20.
LEAVENWORTH, Kas., birž.

— Vietos federaliniame ka
lėjime vienas nusikaltėlis, Carl 
Panzran, nukovė R. Warnke, 
kalėjimo skalbyklos prievaizdų. 
Panzran bus teisiamas de] gal- 
važudybės.

Lietuvos Naujienos 
1 _________ __

I Tėvas nužudė savo vai- Bankas reikalauja at
kus ir pats pabėgo gal pašalpos

PANEMUNĖLIS, Rokiškio 
i’pskr. — Sekminių pirmų die
ną Kraštų dvaro savininkas Kie
ta klėty paplovė savo mažus 
vaikus' 1(1 ir 13 metų sūnūs. 
Pats Kieta išlindo pro lubas ir 
dingo be žinios. Spėjama, kad 
ir jis kur nusižudė. Kaimynai 
pasakoja, kad Kiela preiš tą 
laiką buvęs neramus. Kiela bu
vo ramus ir doras vyras, tai gal 
žmogžudystę papildė netekęs 
proto.

Perkūnijų audros 
užmušė 11 asmenų

Kroatuose
BELGR AiD'AS, J ugosla vi ja, 

birž. 2(>. Visoj Kroatijoj ir 
iš dalies Makedonijoj vakar 
smarkavo baisios perkūnijų 
audros, per kuri?.is perkūnas už
mušė vienuolikų asmenų, o daug 
kilų sužalojo.

Kamenske, Kroatuose, perkū
nas trenkė j vienų mokyklą ir 
daug mokykloj buvusių vaikų 
buvo skaudžiai sužaloti.

Netoli nuo Uskubo- perkūnas 
trenkė į būrį kaimiečių, bėgusių 
nuo audros pasislėpti. Du jų 

Ibuvo užmušti, keli kiti sužaloti.

Pavogė Tomo Mix’o, fil
mų aktoriaus, $75,000
PORTSMOUTII, N. II., birž. 

20. — Tom Mix, žinomas krula- 
mųjų paveikslų aktorius, pra
nešė vietos policijai, kad iš jo 
privatinio vagono pavogta maš- 
na, kurioje buvo $75,000 gy
vais pinigais, liberty hunais, 
bankierių čekiais ii- kitokiais 
įperkamas vertybių] popieriais. 
Jis įtarė saivo tarnų, ('ai Fry- 
dendahlį, kuris netrukus buvo 
policijos areštuotas.

Afrikoj gresia cholera 
1,750,000 žmonių

SYHILET, Assam, birž. 20. 
Aštrus sambrūzdis kilo šiandie 
Syhlet ir Sahar distriktuose, 
kur potvynio vanduo pa'ki’o 
aukščiau dviejų pėdų. Potvy
nio siaubui padidinti dar pasi
rodė cholera teritorijoj apie 
5,500 ketvirtainių mylių su gy
ventojų skaičių' 1,7,50,000. Tuks
iančiai. žmonių miršta Kariman- 
banj, kur 1,008 mylių plotas 
yra choleros pikčiausiai palies
tas.

Badas Lietuvoje'
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

KUPIŠKIS. — Kupiškio smul
kaus kredito bankas savo visuo
tinam narių susirinkime, tarp 
kitko, nutarė iš metinio pelnė 

! paskirti nukentėjusiai nuo ne
derliaus biednuomenei 200 li
tų ir esant privalomu] pradžios 
mokslui, mokinių beturčių šel
pimui 300 litų. Minimas sumas: 
200 litų jau įteikė Nukentėju
sių nuo nederliaus šelpti komi
teto pirmininkui, o 300 vals- 

Ičiaus valdybai įteikimui moky- 
■ klonis.

Dabar gi minimas bankas ga
vęs iš Ispekcijos raštų, kuriuo- 
mi užprotestuojama, panašiems 
tikslams iš pelno skirti pašal
pą. Skubiai reikalauja, kad mi
nimos sumos Lutų atgal grąžin
tos.

Šiauliuose 6 komunis
tai nuteisti kalėti

ŠIAULIAI. Gegužės 24 d. 
Šiaulių Apygardos teismas na
grinėjo bylų Jasučio, Glezarai- 
tės, Kadžio, šumausko, Kum
pio ir Tamašausko, kaltinamų 
priklausymu prie komunistų 
partijos.

Svambiausia kaltinimo me
džiaga buvo ta, kad — kaip sa
ko J protokolas kaltinamieji 
1928 m. gruodžio mėn. 9 dienų, 
10 vai. vakaro susirinko j slap
tų rūsį, Paryžių gatvėj 86 Nr. 

' ir tarėsi ten partiniais reikalais. 
Užklupus juos, žvalgyba radusi 

I ten komunistines literatūros ir 
deginto popieriaus pelenų. Rei
kalaujant sustoti, kaltinamieji 
'bėgę, tik šūviais j orą pavykę 
juos sustabdyti ir suimti.

Valstybės gynėjas skaito kal
ytę įrodytą ir reikalauja kalti- 
i,namuosius nubausti: Tamošaus- 
|kų ir Glezeraitę, kaipo vadus, 
)po 8 mi tus kalėjimo, o kitus po 
(i motus.

Kaltinamieji, teisinasi, kad su
sirinkę tartis grynai mokslo rei
kalais (keturi jų — mokiniai) 
dėl atleidimo nuo mokesčio už 
mokslą ir ’ t. t. Tamošauskas 
labai karščiuojasi ir teismo pir
mininko šalinamas iš posėdžio.

Teismo sprendimu nuteista: 
Tamošauskas — 8 met., Gleze- 
raitė — 8 met., Kadys 4 m. 8 
mėn., Šumanu uskas 7 met-, 

1 Rumpys — 7 m. ir Jasutis -- 
5 met. ir 2 mėn.
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IKORESPONDENCIJOS Sužytis’ir tas jiems nepatin’
nepratę per naktis po gatves U. šiškov

Veidrodėlis
'■ Jus mus senius durnavojate, 

rp 4. IT J kad mes nesuprantame jūsų, bet 
I Oi 0111(), KcHUUltl jus to nei nesuprantate, kad 

-j mes iš Lietuvos čia atvažiavome 
Lietuvoj nei 

O

buvo paprastas, mažas

Inteligentai nebežino .Lietuvos! tada,. kada dar
-----------  laisvės nei mokyklų buvo.

čia susispietė kokių tai jau- jei šiandien musų vaikai tų uo- 
nuolių inteligentų būrelis, kurie 
negana kad liežuviais moka 
mus senus Toronto lietuvius 
apiplakti, bet dar giriasi mokų 
visokias uodegotas raides rašy
ti, ir pradėjo per kai kuriuos 
laikraščius visaip mus bjauroti, 
girdamiesi esu daug gudresni 
už tuos senius. Jums, vaikėzai, 
reikėtų nors sarmatos turėti 

per laikraščius rašinėti, 
reikalaujate, kad mes sė
sti jumis dėtumės į viso- 
jusų draugijas, bet mums 
tie laikai praėjo, ir mes

Jus 
niai 
kias 
jau
nebegalime su jumis visur bė
gioti. O kai mes su jumis nesi- 
dedame, tai mus po laikraščius 
puolate. Ar tai gražu, jaunie
ji? Jus pykstate, kad musų 
vaikai su jumis nedraugauja, 
sakote, musų vaikai nosis su
sukę vaikšto ir su jumis nekal
ba. Bet, žinote, musų vaikai

Radios, Pianai

degotų raidžių nežino, tai ir gi 
nereiškia, kad jie už jus d ūmes
ni. Bet pabandykite tikro mo
kslo lauke su jais palenktyniuo- 
ti, vargu jus ir dalį to pajėg
site, kų jie gali. Bet jie tuo 
nesigiria ir jus dėlto nedurni- 
na, nes jie jau maž daug žmo
niškumo supranta. Daug iš mu
sų tų senių yra buvę ir Afri
koj ,ir Amerikoj, ir tolimoj Ru
sijoj, bet niekur nėra paklydę 
nei Lietuvos užmiršę, ir patys 
nieko pagelbos nereikalaudami 
savo seniems tėveliams, ir gi
minėms laiškus parašydavome 
ir visuomet viena kita dolerį pa- 
siųsdavome. Tik jus dar prašo
te musų, kad su jumis eitume į 
paštų ir bankų už vertelkų, ir 
ne vienam iš tų mokytojų mes, 
anot jūsų, durni seniai, esame 
darbo parūpinę.. Gal jus mano
te kas pagirs, jei jus dabar at
silygindami senius kvailinate?..

Štai naujausiai, gal nenorėda
mi senių patarnavimu besinau- 
dot, pasiuntė savo kelis su
rinktus dolerius ne tiesiai į Lie
tuva, bet per Brooklyno “Lais
vės“ načalninkus. Jus tikri, tie 
komisarai jums tai taip ir pa
darys ir jūsų badaujantieji gi
minės jums padėkos už jūsų su
rinktus centus? 
jumis įtikinėti 
bet gana to, kų 
pačių pasakojo, 
vės” načalnikai
kruvinomis ašaromis 
aukų neva Lietuvos politiniams 
kaliniams, o paskui po kurio 

tlaiko ir išdrukavojo savo “Lais
vėje“, kad tiek ir tiek esu slap
tai pasiuntę kokiems ten savo 
tavorščiams, arba kaip jus sa
kote, komunistams neva “kovai 
prieš fašizmų“. O kam iš tik
ro tie pinigai buvo pasiųsti, ar 
jus žinote? Be abejo, ne, nes 
ir pačioje “Laisvėje“ buvo pa
sakyta, kad negalima sakyti, 
kam pasiųsta, nes tai esu pa- 

I slaptis. Tiek tie baduoliai varg- į 
■ dieniai ragaus ir šį karta už j'u- 
jų pinigus, kuriuos pasiuntėte I 
per tuos komisarus.

Man nereikia 
savo žodžiais, 
vienas iš jūsų 

kaip tie “Lais- 
pernai metais 

maldavo

R.C.A. 28, su 104 Dynamic 
Speakeriu, . 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
i šokėta. C v

Philco 7 
už

Freshman 
bilietas.

Graybar. 7 
už

Brunswick 
už

$98.00 
tūbų, su viskuo, 

$74.00 
7 tubu, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. su tūbomis, 

$58.00
7 tūbos, už $49.00 
Atvvater Kent, Model 37, 7 
tūbos. $59.00

Radiola, Super-

$54.00
Brunswick 
he t ro
di ne.
Victor 7-11. Vertės $250.00,

$110.00
Victor 7-26. Vertės $425.00,

$179.00

Štai dėl ko mes negalime su 
! jumis dėtis nei su jumis kartu 
įtikėt i jūsų komisarų neklai- 
I dinguma, nes musų širdys per 
daug gerai nujaučia, kad Lietu- 

I vos baduoliai tiek juos teregės. 
Į Ar ne gražiau būt buvę, jeigu 
I butumite pasiuntę tiesiai Lie
tuvon, patys, ir jūsų tėveliai 

■ ir vargdieniai darbininkai butų 
žinoję, kad Kanados lietuviai 

Į jaunuoliai juos neužmiršo. Da- 
| bar, jei komisarai ir pasiųs 
, kam nors, tačiau tikrieji tie, 
I kurie pašalpos laukia, jų nere- 
: ges ir niekas nežinos, kad ir 
jus kada norėjote Lietuvos 
žmonėms gerų padaryti.

Tegul visi skaitytojai spren
džia, ar aš čia neteisybę ra-

I sau. Paniekintas Senis.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

Tai 
apskritas 25 centų vertės veid-

Baigėsi dvylika, kada 
Jis

Niekas 'tokių puikių arklių 
nelaiko, kaip tu. Tavo jaučiai 
geriausi, tavo riebiausios avys. 
Turtingas tu, ir žmonų turi gra-

Grojiklis Pianas, naujas, ver- i

$195.00
Kimball G.rojrklis Pianas, 
vertės $700, demonstrato-

‘7 $195.00
Gulbransen Registering Pia> 
nas, djęmonstratorius

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

vais išmokėjimais.

Jos. F.Budrik, Ine.;
3417-21 S. Halsted St. '

Tel. Boulevard 4705

TUBBY

rodelis.
pirklys įvažiavo stepėse, 
galvojo:

—Parduosiu jį kalmukams, 
nors iš jo naudos labai maža. 
Kalmukas juk ne žmogus, bet 
gyvulys, jo siela, kaip šuns ga
ras.

Pirklys važiavo pas savo 
draugų, kalmukų Argamajų, ku
rį jis visada apgaudąvo.

Vakare pirklys privažiavo ug
niakurų. Argamajus sėdėjo jur
toje tvirtas, didus. Sėdėjo vie
nas prie ugniakuro, graužė 
avies kaulų ir dainelį niūniavo.

—S ve i kas—p r a k a 1 b i n o pirk
lys.

Sveikas, sveikas! — atsakė 
Argamajus, pažvelgdamas į at
vykusį. — A-a-a... Štai kas! 
Draugas!., linksmai sušuko jis 
ir užleido svečiui savo vietų.

—Moterų nėra. Viena dėl se
natvės nebepaslenka, antroji iš
važiavo pas savo tėvus pasi
viešėti.

—Araktienės turi? —paklau
sė pirklys.

—Tuoj, tuoj atsakė kalmukas 
ir padavė pirkliui beržo žievės 
indų su namie iš pieno padary-

Kalba pirklys, geria araktie- 
nę ir aviena valgo. Malonu Ar
gamajui, klausosi jis, juokiasi 
ir atsako svečiui:

—Tu labai geras... labai iš
tikimas... draugas esi. - Atsi
minė pirklys veidrodėlį ir gal
voja sau:

“Dovanosiu ji... Nuostoliai 
maži 25 centai. Išėmė iš ki- 
šeniaus ir duoda:

Imk, dovanoju tau. žiuri kal
mukas godžiai: nustebino 
veidrodėlis.

—Kas čia?
—Tu esi jo viduje...
—Kaip aš? Tai velnias!..
Stebisi kalmukas, labai aty- 

džiai apžiūri veidrodėli, įtaria
mai pažvelgia j pirklį ir sako:

—Kų man meluoji?.. Ne!... 
Kailiniai, rodosi, mano, bet to
kio veido, kaip gyvas nesu ma
tęs, nepažįstu jo!..

Pirklys kvatojasi, bet kalmu
kas nekantriai gražiojasi ant 
patiesalo, jo rankos dreba. Ji 
užkerėjo raganiškas stiklas.

—Užsidėk kepurę. Kų dabar 
matai? Juk tai tu!

jj

Meldžiamasis, parduok!.. Kiek 
nori, prašyk!. Staiga pirklio sie
la godumo duobėn įslinko.

—Negaliu...—drebančiu balsu 
atsakė pirklys.

—Jautį duosiu... Sunums, mo
terims parodysiu... Tokie juo
kingi jų veidai!

— Ne, negaliu....—griežtai at
sakė pirklys ir pamažu ištraukė 
iš kalmuko rankų veidrodėlį.

Argamajus nepasiduoda:
Du jaučiu, tris!., geriausius!

Kų kalbi! Jis man pačiam 
daugiau kainuoja... Mieste jį 
pirkau... žinai tu?

Vos sulaikė ašaras Argama
jus, didelis kūdikis.

—Imk keturius jaučius... Imk, 
drauguti...

—Eime, paimsime jaučius, — 
pagaliau atsakė pirklys. Arga
majus linksmai juokiasi, rūpes
tingai slepia veidrodėlį, bailiai 
pažvelgdamas j pirklį, ar ne per 
pigiai jis pardavė? Neatims jam 
jo...

Švelniai kalba kalmukas pirk
liui mandagiausius žodžius:

—Tamsta labai geras esi, la
bai ištikimas draugas...

Vidunaktį tesugrįžo girtas 
pirklys namo. Grįždamas na-

mo jis linksmiausiai galvojo:
—Todėl jis ir kalmukas, kad jis totoriškos giminūs.

butų galima jį apgaudinėti. Juk

BIGGEST SELLER 
am! making new friends 

every day!

Sėdi jie ir šnekučiuojasi. Ug
nis pleška. Gardi, karšta arak- 
tienė kaitina kraujų, duodama 
lųisvę liežuviui.

Juokiasi kalmukas, pirklys 
taip pat pi ūkčioja Argamajui 
petį, pataikaujančius žodžius 
šneka.

Kalmukas žiuri— jo kepurė 
matosi veidrodėlyje; mato per
rištus kaspinėliu plaukus ir no
sį—jis jų čiupinėja. '

—Cha-cha-cha... Parduok!... 
Susimildamas, parduok!.. Pirk
lys, norėdamas palinksminti sa
vo draugų, ramiausiai sako:

—Bet aš ji tau...

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Liepos 20,1929 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuo jaus 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

/ HER-E IS A 
LETTEQ FOR.'VOO.

COU$IA) PATfSlClA 
IT S P ROM THE
\ B Aro K >

TMWK YbU, 
cmesteo.

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

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

Sunaudoki! išmintingai gražias 
vasaros liuosas dienas, pusdienius ir

No. 25. Ąftrbora IJbrika. Kaina .....................75
Jėzuitų ir minyškų darbai klioštoriuje.

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

No. 27., Pasaka apie Adoma ir Jievų. Kaina .20 
Ka mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomų ir Jievų.

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

No. 55.Veliavos Akyvaizdoje. Kaina 
Misteringa kelionė jūrėse ir pirmas, 
svajotas submarinas.

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

No. 31. Pasaka apie Kantrių Alena. Kaina 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos

v ralaitės.
No. 32. Darbas.,

Romanas iš 
sitveriančio

No. 33. Revoliucijos Žmonės. Kaina ......
Aštuoni įdomus pasakojimai iš rusų 
revoliucijos.

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

Kaina 
darbininku gyvenimo, 
kapitalizmo laikuose.

$1.00 
iš-

ka-
.35

$1.0 
be-

vakarus prie knygų, parkuose 
laukuose tyrame ore!

ar

No. 35. Robinsonus Kiužius. Kaina ......
Įdoftnjs žmogaus prietikiai ant neap
gyventos salos.

No. 35. Makaro Sapnas. Kaina .................
Kaili Makaras numirė, kų matė ir pri
tyrė.

No. 37. Sannai. Kaina ............................
Vienuolika įdomių pasakojimų.

No. 38. Pragaro Atgijimas. Kaina ..........
Tolstojaus dabartinio surėdymo alego
riška kritika.

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

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

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

No. 45. Nakvynė. Kaina........................
Vaizdas balamutų gyvenimo, nepasise
kimų ir vargu.

No. 46. Pasakojimas anie Jėzu. Kaina 
Įdomus ip arčiausia prie tiesos Jėzaus 

venimo apsakymas.

.75

.25
gy-

Perkantiems už $5.00 ar daugiau nuleidžiamo 25%

(Mz^OAJJO
1739 So. Halsted St., Chicago, III

A Financial Wizard.
UMATS TIAE > 
matter- did 

S0MEOUE RO8 
THE 8AMK? .

ITŠ VJORSE THAM 
THKV-VVE 0Ve2DRAWJ 
MY ACCODAJT, THE 
BANK VJAMTS THE 
MOI0EY AK)D I RAME 
A)OT EKJOOGA TO 

COVEO. »T

VJHY DOIO'T VOU 

G E K) D T HE h A
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Ubagų Partija

3

Sutverta nauja partija >— 
“ubagų partija”. Konferencijoj 
dalyvavo įvairių atskirų ubagų 
ir ubagių organizacijų atstovai 
(ir—ves), būtent: atstovai ir 
atstovės iš 1) Bolševikų amži
nojo ubagavimo sojuzo, 2) Mas
kvos davatkų sosaidė arba El- 
di Eldia, 3) Rymo davatkų par
tija, 4) artistų iš Seno Krajaus 
dr-ja, 5) surpraizparčių rengi
mo komitetas ir 6) Šiaip sau 
viso labo ubagai ir ubagės.

Konferenciją užkariavo rau
donieji ubagai ir ubagės. Dėlto, 
labai greitai ir sutverta Ubagų 
partija.

čionais padaužų peckelis pa
duoda konferencijos aprašymą 
ir ubagiškų delegatų spyčius ei
lėmis.

Pirmas kalba raudonųjų uba
gų čyfas tavorščius Bolševi- 
kauskas, kuris konferencijoj į- 
sipiršo į pirmininkus:

Mielos draugės ir draugai, 
mes raudoni ubagai 
atjausdami visų skurdą, 
(reikia užmokėt už burdą) 
Maskvos ukazą štai gavom. 
Maskva paliepė kairiuosius 
ir ubagus dešiniuosius 
jungti į vieną sojuzą 
išsirinkti vieną tūzą, 
Viena vada, visi manom. 
“Grab nagrablenoje” sunku, 
musų vajai smukte smunka, 
kad vienybės amžinos 
ubagai netur kietos— 
Užtai tarbos musų tuščios.
Tegul kalba mus draugai, 
visų stovių ubagai; 
tegul laisvai pasisako, 
kas čia stovi mum ant tako.— 
Kodėl dienos musų rukščios.
Viso svieto ubagai, vienyki

tės—
lųs nieko nepralaimėsit, tik 

tarbą,
3 laimėti viso svietu skarbą! 
Lai gyvuoja ubagizmas, 
Lai gyvuoja komunizmas.

Maskvos davatkų sojuzo rau
dona ubagė ,tavorška Klaidins- ■ 
kienė kalba:

Draugės ubagės, draugai 
raudonieji ubagai, 
aš jums noriu pasiskųsti. 
Meševikai mėgsta plūsti, 
musų fonįus atakuoja. 
Nors musų didi daugybė, 
bet mes skurstam -nėr 

vienybės.
Drauges ubagės be plano 
almužnas rinkt neišmano — i 
visos, kaip girdžiu, dejuoja, 
štai aš šnapso išsigėrus 
siulau visiems velnio Šerus, 
bet štai draugės su rožančiais 
prisipylė pilnus ančius— 
Velnio Šerai čia no good.
Kitur vėlai vakarais 
einu vajaus reikalais — 
apdalino mužikėlius— 
Musų vajui čia kaput.
Renki almužnų baduoliams, 
komisarams ir varguoliams, . 
gauni špygą, kartais šluotą 
(ant bažnyčios tai jie duotų) ! 
ot kur, sakau, reik tvarkos.
Baltos ubagės, raudonos, 
storos, šlakuotos ir plonos, 
bolševizmo, bažnytizmo 
ar kitokio ubagizmo— 
visos lenda be tvarkos.
Mumš reikėtų susiprasti. 
Kad almužnų daugiaus rasti 
mums reikėtų susiburti, 
vieną partiją sukurti^— 
mus vienodi reikalai.
Lai gyvuoja komunizmas, 
kuriam tarpsta ubagizmas! 
Valio! ubagų vienybe, 
musų partijos galybė— 
Lai gyvuoja ubagai.

Surpraizparčių rengimo dele
gatė kalba:

Jau Įgriso mums penkinės 
rinkti senbernių parems: 
pyksta visos gaspadinės, 
burdingieriai jau nerems.
Kur tik eini ubagauja, 
renka almužnas visaip: 
vienos turi vajų naują, 
kitos kaulija savaip.

Sakau, ubagės raudonos 
lenda visur už akių.
Bėga,' lekia jų sejonai 
tarbų turi visokių.
Viena Šerus pardavėja, 
antra velnių platina;
trečia kaž-kam kolektuoja 
ir vis bėga tekina.
Plėšk liežuvį, aušink burną, 
kartais duoda tau peklos.
Čia žiūrėk tavoršką durną 
meta lauk už pakarpos...
Jeigu butų mus vienybė, 
gal nereiktų tiek plepėt; 
nereikėtų tų bjaurybių 
šmeižtų klausyt ir tylėt.

♦ * *
Artistas iš krajaus kalba:
Gerbiamieji, gerbiamosios, 
broliai lietuviai visi, 
Iš mažosios ir didžiosios 
tautiečiai ištikimi.
Mes Lietuvoj sužinojom 
kad čia dolerių maišai 
laukia musų išsižioję, ' 
čia mes busim pranašai.
Lošim teatrus, kalbėsim, 
rinksim, aukas, kaip grybus, 
gersim naminę ir ėsim 
kampius, baltus pyragus.
Tautą kelsime ir meną 
platinsim visuos kampuos.
Ir tėvynę jūsų seną 
atgaivinsim jūsų sapnuos.
Ir dolerių prisipiovę
Grįšim garbint Voldemarą, 
Kaune rėksim išsižioję, 
pilvus kaitinsim pamarėj.

Bet čia meno nebenori 
nė ubagai, nė ponai;
Visi broliai čionais stori, 
galvos jų, kaip uzbonai.

Mes čia dirbam prakaituojam, 
o kišeniai vis tušti.
Čia nieks musų neatboja— 
čia teatrai vis tušti.
Jau čia visi mes artistai, 
pasilikom ubagais— 
Jūsų vargus jau pažįstam, 
duokit ranką mums, di’augai!

* « *

Šiaip sau ubagas kalba:—
Vargą vargti aš papratęs— 
vogiau arklius Lietuvoj— 
Amerikoj daug ko matęs, 
buvęs džėloj ne vienoj.

Už tai spyčius aš radonus 
drožiu, keikiu kiek galiu.
Valio ubagai, o ponai 
tegul dvės visų šalių.'
Menševikus aš tarkuoju 
ir svoločiais vadinu, 
velniui aukas kolektuoju, 
ubagizmą sodinu.
Aš jums, draugai, pasakysiu: 
mes raudoni ubagai 
visą svietą išmokysiu, 
musų ateitis, draugai.
Tik vienybes mums reikia: 
ubagizmas tuoj gyvuos!
Jei kas nori, tegul peikia— 
mus idėjos išliuosuos!
Prisirinkim didžias tarbas 
eikim kolektuoti visi.
Tuojaus šventas musų darbas 
gerų vaisių ims išduot.

Kam čia fabrike kamuotis, 
gerti durnus, prakaituot, 
kam čia dėl kitų darbuotis— 
laikas save išvaduot.

(Atlantic and Pacific Photo]

Roma. — Ugniakalnio Vesuvijaus išsiveržimas. Išsiveržimas prasidėjo birželio 4 d.

Lai gyvuoja ubagizmas 
tikra viltis nuskriaustų!
Lai gyvuoja bolševizmas, 
tikras rojus ubagų! •

*
♦ * *

Sugryžęs iš Rusijos raudonas 
ubagas tavorščius Zolpevas kal
ba :

Kominternas man įsakė ' 
tvert partiją ubagų, 
apginkluot juos lazdoms, 

į šakėms 
duoti jiems visokių progų.
Bolševizmas draugai, draugės 
norus žino ubagų:
Mus tavorščiai tenais džiau

gias
susilaukę tiek draugų.
Senas uabagas ar jaunas/—• 
bolševizmo ateitis.
Ubagai buržujus piauna— 
štai kur gludi mus viltis!
Sovietijoj ubagauti 
pareiga visų draugų, 
kurie trokšta prrgrybauti 
revoliucijai jėgų.

Darbo partijos galybė 
čion ubagų tarbose,— 
Tad ląi žydi mus vienybė 
almužnose, darbuose.

Be ubagų bolševikams 
nėra laimės šioj šaly; 
komisarai, kaip tilvikai 
dumblus virškintų skilvy.

Lai gyvuoja komisarai!
Visi ubagai basi— 
rinkit aukas komunarams, 
tarbas neškit, kol gyvi.
Draugas Pruseika, Kapsukas, 
Strazdas, Driulis ir kiti 
paims jie jūsų krepšiukus, 
kai tik jie bus kupini.

Kai tik galią mes įgausim, 
kirsim galvas tuoj visiems, 
menševikams plaukus rausim; 
knutų duosime mes jiems.
Savo čeką ubaginę 
tuoj paleisime skrajot; 
pasigriebę jų iždines 
eisim visi baliavot.
Visas gazietas baltųjų 
sunaikinsime tuojaus, 
Leisim knygas raudonųjų, 
ežednevnas ir taip toliaus.
Ir pasiėmę tada tarbas 
eisim visi špacįeruot; 
prisikrovę tikro skarbo 
galėsim namo svyruot.
Nebus ponų, nė buržujų, 
ubagai tad viešpataus!
Visi suskiai ištikrųjų 
ubagizme atsigaus.
Pirmininkas strakt ir jau dir
ba ubagų partiją:
Draugas žioplauskas 
ir draugė Kreivaitė 
visų balsus suskaitys. 
O draugas Kvajliuskas 
ir draugė Karvaitė 
viską i knygas surašys. 
Ubagų partija po vadovyste 

raudonųjų ubagų: kas už? Už

rašyk—visi. Vadinasi, gimė 
ubagų partija, konferencija iš
siskirstė, pasiliko tuščios kėdės 
ir dar tuštesnės tavorščių gal
vos suėjo į beizmantą platfor
mą išdirbti.—Ildeginis.

Neįvykstančios 
krikštynos

Mano žmona pagimdė dukrelę, 
j Del šio laimingo įvykio susirin- 
i ko visi giminės, kiek tik jų bu
tą.

—Visai kaip tėvas, — sako 
kiek blogai matąs dėdė Liudvi
kas ir draugiškai ploja auklei 
per tą. vietą, kuri pas beždžio
nes esti violetinės spalvos.

Koks malonus kūdikis, — 
įterpia teta Uršulė, kokias 
jis gražias akis turi. Ar žinote 
į ką jis stebėtinai panašus? J 
mane!

—Neduok Dieve, kad taip bu
tų, — išsteni mano žmona ir iš
sitiesia ant priegalvių.

—Teta Uršulė turi tiesos, — 
pastebi mano brolis .Izidorius.— 
Visi to amžiaus vaikai panašus 
į sutriuškintas varles.

—0 tu kaip.ją randi? — krei
piuosi aš Į savo švogerj Povilą, 
kuris visą laiką stovėjo nesi
skirdamas su bufietu.

—Ji per vėlai išimta, — atsa
kė jis, — penkios minutės anks
čiau, ir ji butų kur kas gardes
nė.

Onytė, mano sesuo, vos- ne- 
alpsta, bet Povilas atsiprašo, 
girdi, nenugirdęs, ir pamanęs, 
kad kalba einanti apie dešrą, 
kurią jis tuo metu valgęs.

—Kode] vaikas nerėkia? — 
klausia uošvė susirupinusi. Tai 
plaučiams nesveika. Jis bent 
cypti turėtų. Tur būt jis serga?

—Serga? — išsigąsta mano 
žmona Marė. — Del Dievo ma
lonės, Petrai, greičiau gydyto
ją.

—Aeauaeau...
—Šventasis, dangau, — rėkia 

žmona, — ko tas vaikas verkia? 
Motin, — kreipiasi ji į uošvę, —■ 
ką tai galėtų reikšti?

—Troškulį, atsako užklaus
toji.

—O aš manau visai priešin
gai, — prataria teta Uršulė.

—Gal būt jis rėkia, kad jam 
čiulkinį atėmiau, — spėja auklė.

—O gal kambaryje žmonių 
per daug, — pareiškiu šiurkšto
kai.

—Jam skauda dantys, nuta
ria Onytė.

—Arba jis prarijo mano mar
škinių segtuką, — mano Izido
rius. — Vieną iš jų aš kaip tik 
pamečiau.

—Bendrai vaikas blogai atro
do, — sako dėdė Liudvikas ir 
susirūpinęs žiuri j vonelę.

—Pakviesti specialistą! — 
kliedi žmona.

—Pss, pss, — mėgina uošvė 
nuraminti vaiką ir nusilenkia 
prie lopšio. Bet mano dukrelė 
nesiliauja ir spiegia:

—Aeauaeau...
—Klausykit, — sako Onytė, 
dabar mes visi susirinkę. To- 

, dėl geriausia proga pagalvoti, 
kurį vardą mes vaikui turime 
duoti.

—Justutė, — siūlo Izidorius.
—Kompresą, šnypščia žmo

na. Bet jos dėl rėkiančių bobų 
negirdėti.

—Neerzinkit Marytės' — sa
ko Onytė, — sakykit, kaip jums 
patinka vardas Pepinka?

O... och, — stena žmona ir 
griebiasi už širdies.

—Matau, kad aš turiu įsikiš
ti, — sako teta. — Vaikas turi 
vadintis Uršule.

Uršule? —• rėkia dėdė Liud
vikas. —p Kol aš gyvas tas vai
kas Uršule pavadintas nebus. 
Priešingai, aš pažįstu vieną la
bai gražią mergelę, kuri sutei
kė man daug linksmų valandų. 
Todėl aš noriu tą kūdikį, kaip ir 
tąją, kuri mane džiaugsmu ap
dovanojo, pavadinti Meilute.

Aš noriu, kad vaikas butų 
pavadintas Uršule, — karštai 
pareiškia teta. Tuo vardu aš 
įdėsiu jam į banką 1000 litų.

< Ot, čia vardas įtikinantis,— 
sako kūdikio tėvas.

—Uršulė, gražus ir jaukus 
vardas, — pritaria uošvė. Ir 
1000 padėtas sudėtingiems nuo- 
šimčiams per dvidešimtį metų, 
kada kūdikis išaugs ir jam bus 
laikas tekėti, pavirs į 2350 litų. 
Be to mes jį galime tarp savęs 
Lola vadinti.

—Lili, — pagrąžino brolis.
—Mes galime ją irgi Lola va

dinti, — tęsia žmona.
Kodėl, gerbiamoji, būtinai Lo

la? — klausiu aš.
Kodėl Lola? — rėkia žmona 

isteriškai. Kada aš siulau Anas
tazija vadinti, tu klausei, kodėl, 
gerbiamoji, būtinai Anastazija? 
Pasiūliau Rožę, tu klausei: Ko
dėl ne kitaip, bet Rože? Niekaip 
tau neįtiksi, visuomet, ką nepa
siūlyčiau pajuoki. Ir ji iš susi
jaudinimo išgeria vandens.

—Kas ją neleistų vadinti Ele
na? — paklausiau aš.

—Tu visuomet turi bent ką 
išrasti, — atkirto žmona ir pra
rijo dožą aspirino.

—Pavadinkit ją pagaliau Ge
novaite, — pareiškia auklė. — 
Vardas gražus ir istoriškas.

—Ne Liola, — agituoja uošvė 
už savo vardą.

Liolia, tai paskutinė riba, iki 
kurios aš dar nusileidžiu, — 
šaukia teta Uršulė. Kitaip su 
šitais 900 ‘litų nieko neišeis.

—Vienuolika šimtais, — pa
taisė žmona.

Ir taip pagaliau baikime, — 
sako Uršulė. — Mes pakanka
mai susitarėme, kaip pavadinti 

musų šeimos jauniausią atžalą.
—Tiesa, —. pritaria jai Izido

rius, Justutė skamba gražiai 
ir nėra vulgariškas vardas.

—Justutė —: kriokiu aš. -— 
Ar pas tave visi namie? Gi tvir
čiausiai nutarta, kad ji vadin
sis Klimute.

Bet Tamstos gi sutikote va
dinti ją Gražute! — stebisi Ony
tė.

—Ar tu nenurimsi, — rėkia 
žmona, — aš jau aštuntuosius 
metus sapnuoju, kad mano duk
tė bus pavadinta Kaliope.

Genovaite, — sako auklė,— 
arba aš išeinu.

žodžiu, dabar nuo dukters gi
mimo perėjo jau metai, o ji dar 
nekrikštyta ir jokio vardo netu
ri. Mat giminės niekaip dar su
sitarti negali. Tur būt teks į 
Tautų Sąjungą kreiptis, kad gi- 
minaitiškus konfliktus spręstų 
ir nustatytų mano tėvo teises. 
Kitaip, kam ir vaikus gimdyti, 
jei dėl giminių net vardo pa
sirinkti negali. [“Vėpla”].

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman 
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4? Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
lioj*imą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, 111.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8’/2Xll colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Itching Sfcin
Oulckly Relieved
Don’t suiisr with DsndruH, Pimplee. 
Blemlshes and ocher annoyfag aki n irri- 
tationa. Žemo andseptic liquid h che sale 
aure way to reiki Itching often disappesn 
©veniight. Splendid for Sunburn and Poiaon 
Hy. Ali druggiau 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR BKIN IRRITATIONS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai e»ti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
J'AI yra piuku jeigu gali taip 
L ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, ęąznai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

' Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no- 

-roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co, Saint 
Lovis, U. S. A.

Fėen^mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Šokius Tik 

Mėtos -

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų

Vabzdžius

^Dclidous
ood

I

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

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X

..... _____ ■ ■ _______________ - - ________________



4__

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Chicago. III.

Teleptione Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicafo
18.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7tb, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadleenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrove, 173U S. Kalstei! St., 
cago, lU. Telefoną* Roosevelt 8500.

KOVA SU KRIKŠČIONIŠKOMS ŠVENTĖMS?

New Yorko “Times” korespondentas Rusijoje, Wal- 
ter Durant, praneša, kad sovietų vyriausybė dekretu 
panaikino sekmadienius ir kitas krikščioniškas šventes 
Rusijoje, palikdama tik penkias bolševikiškas šventes 
metuose. Visos kitos 360 dienų metuose patampa darbo 
dienomis.

Pranešimų apie šitą bolševikišką švenčių reformą 
lydi paaiškinimas, kad ji nereiškianti, jogei dabar so
vietų Rusijoje darbininkai dirbsią 360 dienų metuose. 
Darbo metai ir toliaus busią padalinti j, savaites, susi
dedančias iš septynių dienų, ir kiekvienoje savaitėje 
darbininkas dirbsiąs tik pusšeštos dienos, o pusantros 
dienos turėsiąs pasilsimi. Bet pasilsio laikas busiąs ne vi
siems darbininkams kartu: vieni turėsią laisvą šeštadie
nio pusdienį ir visą sekmadienį, kiti — pusę sekmadie
nio ir visą pirmadienį, treti — pusę pirmadienio ir visą 
antradienį, ir t. t.

Bolševikai, girdi, norį šitokiu nedirbamo laiko su
tvarkymu atpratinti Rusijos žmones nuo bažnytinių 
švenčių; bet mes labai abejojame, ar jiems tai pasiseks. 
Visų-pinna kaip jie įvykdins šitą savo reformą sodžiuje?

Dirbtuvėse, kurias Rusijoje turi savo rankose val
džia, gal būt ir galima bus įvesti tokią darbo tvarką, 
kad viena darbininkų dalis ilsėtųsi vienu laiku, o kita 
kitu, — nors ir tai yra pusėtinai komplikuota problema. 
Bet ūkininkai sodžiuje dirba kiekvienas sau, ir kaip tu 
juos priversi, kad vieni jų neitų lauko dirbti pirmadie
nį, kiti antradienį, treti trečiadienį? Kėsintis milijo
nams Rusijos sodžiaus ūkių diktuot, kada juose turi 
būt darbas pradedamas ir kada jisai turi būt baigia
mas, tai butų milžiniška, jokiomis priemonėmis neįvy
kinama nesąmonė.

Rusijos mužikai, kaip ir kiti žmonės ‘Rusijoje arba 
kituose “krikščioniškuose” kraštuose, švenčia sekmadie
nį ne dėl to, kad jiems liepia bažnyčia, bet dėl to, kad 
tokia pas juos yra per amžius įsigyvenusi tradicija, ir 
sovietų ūkio tarybos dekretas šitos tradicijos nesunai
kins. Bet sodžiaus gyventojų Rusijoje yra daugiau kaip 
100 milionų, kuomet pramonės darbininkų nėra nė de
šimties milionų. Todėl sekmadienių panaikinimas palies 
tiktai mažos žmonių dalies gyvenimą. Ir tas skirtumas 
tarpe poilsio laiko mieste ir sodžiuje gali duoti bažny
čioms puikų agitacijos įrankį kovoje su “bedievybe”, 
taigi gali padėti kunigams sustiprinti savo įtaką ma
sėse.

Rimčiau ši nauja bolševikų reforma atrodo, kuomet 
pažvelgi į ją iš -ekonominės pusės. Sovietų vyriausybė, 
sako, norinti švenčių panaikinimu padidinti gamybą 
Rusijos pramonėje ir sumažinti bedarbių armijas. Tai 
yra pasiekiami tikslai. Jeigu dirbtuvės per metus laiko 
stovės tik penkias dienas, o visą kitą laiką eis be palio
vos, tai žinoma, kad jose galės būt suvartota daug dau
giau darbininkų, negu iki šiol, ir todėl gamyba pasida
rys taip pat daug didesnė. Bet ar tai darbininkus pa
tenkins, tai kitas klausimas.

Darbininkas nori ne tik pasilsėti nuo darbo, bet ir 
pasilinksminti ir pasižmonėti, sueiti draugus ir gimines, 
praleisti kartu su jais laiką, kartkartėmis apsirengti 
švaresniais rūbais ir kitus šventadienio rūbuose matyti. 
Naujas poilsio laiko sutvarkymas padarys tai beveik ne
galimu daiktu, nes kiekvieną dieną švęs tiktai septinta 
ar šešta dalis darbininkų, o kiti tuo metu prakaituos 
dirbtuvėse. Visos dienos tuomet pasidarys “šiokios”, ir 
darbininko gyvenimas pavirs viena monotoniška darbo 
“šiftų” eile, su pertraukomis, kuriose neturės progos 
sueiti į daiktą net visi tos pačios organizacijos nariai.

Atrodo, jogei šitą nepaprastą reformą sovietų val
džia sumanė įvesti dėl to, kad ji neturi pakankamai 
dirbtuvių sutalpint visus darbininkus. Tai reiškia, kad 
jai trūksta kapitalo pramonę plėsti, ir ji nori daryt 
ekonomiją, išnaudodama esamas dirbtuves iki kraštuti- 
niausio laipsnio.

Neturtas kartais priverčia žmones pakaitomis mie
goti toje pačioje lovoje: kai vienas išeina į darbą, tai 
kitas atsigula j jo lovą. Pas biednus Rusijos studentus 
kitąsyk buvo ir paprotys keliems naudotis vienomis ke
linėmis arba viena pora -batų: kelinėmis apsiaudavo tas, 
kuris turėdavo būtino reikalo išeiti į gatvę, o kiti jo 
kolegos įuo tarpu sėdėdavo kambaryje, ne visai apsi
rengę.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........... $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams__ x._____  2.00
Dviem mfinesiam........ .....  1.50
Vienam mėnesiui_______ __ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_____________ 3c
Savaitei _.... ............................  18c
Mėnesiui_____ ___ ..___   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei mėty ...... 3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams_________1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
rAtniaintal

Metams________ '________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50

reikia siusti paito Monay 
Orderiu kartu su uiaakyinu.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Bolševikai dabar bandys tą “bezštannikų” (bekeli- 
nių) ekonomijos sistemą įvesti pramonėje. Ir kad Ko- 
minterno avelės, kurios tiki, kad per penkerius metus 
sovietų pramonė “pralenks” viso pasaulio pramonę, ne
suprastų, kame dalykas, tai ši “reforma” yra jungiama 
su “bezbožnikų” (bedievių) kova prieš religiją. 
---------------------------------- :------------------------- ----------

•PINIGAI MIKČIOJA

Amerikoje jau senai yra įsi
gyvenęs paprotys pirkti “ant 
išrrtolcčjimo”. Perkant žemos 
sklypą, namus, automobilių, ra
kandus ir t.t., žmogus čia be
veik niekuomet susyk neužmoka 
visos sumos, bet duoda tiktai 
dalį pinigų ir pasižada likusiąja 
sumą išmokėti per metus, per 
aštuoniolika mėnesių arba per 
ilgesni laiką. Suprantama, .kad 
kartu su mėnesiniais mokėji
mais pirkikas moka ir nuošim
ti už tą sumą, kurią jisai yra 
kaltas pardavėjui (1% arba 
daugiau 'kas mėnesis).

Šitas pirkimo būdas pradėjo 
įeiti i madą ir Europoje. Įdomu, 
kad vokiečiai pirkimą ant išmo
kėjimo vadina “mikčiojimu” 
(Stotiem).

Amerikonai sako: “Money 
talks”—-pinigai kalba. O vokie
čiai sugalvojo biznio terminą, 
kuris rodo, kada “pinigai mik- v • • « ,cioja .

“LAISVEI” ŽIURI Į AKIS 
BANKRUTAS

Brooklyno “Laisvė“ parašė 
širdį perveriantį atsišaukimą į 
savo “draugus, drauges, rėmė
jus ir visus pažangius (!) dar
bininkus“, šaukdamas! jų pa
gelbės.

Ji sako, kad šia vasarą ji be
veik negaunanti pašalpų iš ko- 
lionijų ir todėl jos bizniui gra
sinąs “finansinis džiovos pavo
jus”. Tokiu pareiškimu ji, be
je, pripažįsta, kad jos biznis 
neapsimoka ir ji visai negalėtų 
gyvuoti, jeigu ji nebūtų šel
piama aukomis (ir sendvičiais).

Savo “progresyvius” draugus 
Brooklyno laikraščio redakcija 
kaltina ne tik atšalimu, bet net 
ir “nesąžiniškumu”. Jie, girdi, 
“Laisves” puslapiuose plačiai 
garsiną savo piknikus ir kito
kius parengimus, o kai reikią 
užsakyti spaudos darbus, tai jie 
atiduodą juos kitoms spaustu
vėms.

Labai pasipiktinęs tokiu drau
gų nesupratimu savo “parei
gos”, komunistų organas aiški
na jiems, kad “Laisvė” tai — 
“inžinas”, kuris suka viso “pro- 
gresyvio” jomrako ratą Ameri
kos lietuvių kolionijose — ir 
“priešfašistinio”, ir streikierių 
“rėmimo” (hm! hm!), ir skan
dalų kėlimo pašalinėse organi
zacijose, ir Lietuvos baduolių 
“gelbėjimo” (!!). Na, ir dabar 
tas inžinas, negaudamas “finan
sinio kuro”, diena iš dienos vis 
labiau “eikvojusi ir eina prie su
stojimo punkto.” Ar ne baisu!

“Taigi bent nuo dabar”, 
maldauja “Laisvės” redakci
ja, “draugai ir prieteliai, pa
naudokite liekamą vasaros 
laiką finansiniam ‘Laisvės’ 
pastiprinimui. Visur sureng- 
kite specialius išvažiavimus 
bei kitokias pramogas ‘Lais
vės’ naudai; asmeniniai dolerį 
kitą, aukokite...”
Kad raudonųjų fašistų biznis 

pastaruoju laiku žymiai smun
ka, tai buvo žinoma ir be šito 
“Laisvės” prisipažinimo. Vi
suomenei, mat, jau įgriso dema
gogiškas jų riksmas ir ji ėmė 
atsukti jiems nugarą.

Per paskutinius dvejus su 
viršum metų komunistai pasilai
kė daugiausia tuo, kad jiems se
kėsi dalį žmonių apgaudinėt šu
kavimais apie ‘'fašizmą”. Me
džiagą šitai jų agitacijai paga
mino nelemtas karininkų per
versmas Lietuvoje ir teroristi
nė tautininkų valdžios politika. 
Prieš gruodžio 17 d. 1926 m. 
naktinį “pučą” Lietuvoje, Ame
rikos komunistai atrodė, kaip 

musės rudens pabaigoje. Jeigu 
Lietuvoje butų iki šiol pasilai
kiusi demokratinė valdžia, tai 
Maskvos davatkų komisarai se
niai butų turėjo eiti šunims šė
ko piauti.

Lietuvos fašizmas komunis
tus atgaivino ir jie pasidarė to
ki begėdžiai, kad ėmė net dary- 
Li jp lai uis į savo
gus didžiausia Amerikos lietu- 

vių organizaciją, Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. šituos jų 
planus “Naujienos” prieš keletą 
dienų iškėlė aikštėn, paskelbda- 
mos slapįą “draugo” Siurbos 
aplinkraštį lietuvių komunistų 
“frakcijoms”.

Patys pripažindami visus 
tuos principus, kuriuos gyveni
me vykina fašizmas, komunistai 
užsidėjo “priešfašistinę” kaukę 
ir zujo iš kolionijos į kolioniją, 
'kaulydami dolerius iš mažai 
protaujančios publikos neva ko
vai su fašizmu, ir iš to gyveno. 
Paskui, i kai “priešfašistinė” 
maska ėmė nusidėvėti, tai jie 
organizavo kitokius aukų rin
kimo ‘?vajus” ir, pagaliau, šoko 
rinkti aukas badaujančių Lietu
vos šiaurės gyventojų “gelbė
jimui”.

Bet su šituo “gelbėjimo“ va
jum, turbut, atsitiko kas nors 
negera. Ar čia aukų per maža 
plaukia, ar gal aukotojai pra
dėjo reikalauti, kad jų pinigai 
tikrai butų suvartojami skiria
mam tikslui, tik—“Laisvė’/ stai
ga išėjo prieš baduolių šelpimą. 
Aukščiau paminėtam jos atsi
šaukime sakoma:

“Neužilgo bus viešai pa
skelbta, kaip fašistinė Lietu
vos vyriausybė suvaržo ba
duolių šelpimą. Organizuotas 
jų gelbėjimas ten ant vietos 
pasirodo negalimas; šelpimas 
turės eit aplinkiniais keliais 
(per komisarų kišenius! “N.” 
Red.). Taigi to darbo sritis 
yra labai ir labai apribota.

“Antra vertus, badas yra 
laikinas dalykas; vasarai at
ėjus, jo iltys nebe taip skau
džiai kirs žmones.”

O tuo tarpu “Laisves“ komi
sarams nieko gero nežada! Va
sariniais sezonais, sako ji, jų 
įplaukos visuomet sumažėdavo; 
o “šią vasarą piniginė parama 
‘Laisvei’ beveik tiek teplaukia, 
kaip vanduo prieš kalną“.

Tai jau, “šiur”, liūdnas daly
kas. Todėl, draugės ir drau- 
grai progresyviai, kurie ketino
te duoti aukų Lietuvos baduo- 
liams, geriaus šelpkite badau
jančius “inžinierius” po nume
riu 46 Ten Eyck street, Brook- 
lyne!

/
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las asrpuo, pasirašęs “Delega
tas,” aprašydamas buvusį San
daros seimą, tiksliai, ar netiks
liai, patarnavo Lietuvos dikta- f
turai. Būtent, tarp kitos ne
teisybes jis parašė ir šį išmis- 
lą: “ . . . p. Tūlio siūloma rezo
liucija užgyrimui diktatūros 
Lietuvoje ir pasveikinimas esa
mai vyriausybei tapo likviduo
ti...”

Tokios rezoliucijos aš nesiū
liau ir kiti delegatai jos nesiū
lė. Kaip aš, taip ir visi San
daros seimo dalyviai, pakarloti
nai stojome už, atsteigimą demo
kratinės valdžios Lietuvoje. Są
ryšyje delegatų kalbų, kurias 
jūsų.korespondentas aprašo, bu
vo siūloma rezoliucija likviduo
ti barnius tautiniai nusistačiu
sių laikraščių tarpe. Kadangi 
sesija buvo labai susivėlavus, 
todėl mano ir kitų šio turinio 
pasiūlytų rezoliuciją Seimas pa
vedė Rezoliucijų komisijai, ku
rios ir aš buvau narys, sureda-

įdomus faktai apie 
New Yorko miestą

New Yorkas turi 6^065,000 gy
ventojų ir 681,118 trobesių. 
—New Yorko telefono vielo
mis butų galima pravesti 35 
linijas į mėnulį.—<Per įmetus 
<new yorkiečiai sunaudoja 3,- 
500^000 tonų maisto.

New Yorko pivloliy asociacija 
išleido labai įdomių žinių apie 

didžiausj Amerikos .miestą. In- 
formacijų rinkinys pavadintas 
“The Story of New York To
day”. štai kas ten sakoma:

•1928 m. kas keturios minutės 
ir šešios sekundos gimė vaikas 
—viso 126,822. Tais pat metais 
apsivedė <62,424. Tačiau visi ne
gali apsivesti, kadangi New 
Yorke, kur gyventojų skaičius 
siekia -6^065,000, moterų yra 
15,000 daugiau, negu vyrų.

Tie 6,065,000 .gyventojų per 
metus sunaudoja apie 8,500,000 
tonų maisto. Rdiškia viduti
niškai kiekvienas! vyras, miste
ris ir vaikas per metus sunau
doja maždaug l,Ų00 svarų mais
to. Pieno kas 'dieną yra su
naudojama 2,659,682 kvortos. 
Sveikatos Departamentas ap
skaičiuoja, kad per dieną yra 
suvalgoma 7,000,000 kiaušinių.

Reikalinga 1,500 vagonų kas 
dieną, kad pristatyti New Yor- 
kui maistą. Sustačius tuos 
vagonus vienas prie antro, jie 
sudarytų dvyliką mylių.

New Yorkas per metus su
naudoja 21,000,000 tonų ang
lies, įskaitant 13,000,000 tonų 
antracito, kuris yra naudoja
mas namų šildymui. Bituminės 
anglies New Yorkas suvartoja 
8,000,000 tonų.

Mėnesinis New Yorko gyven
tojų prieauglis siekia 3,899. 
Prie prieauglio daugiausia prisi
deda imigracija. 1928 m. per 
New Yorką atvažiavo 291,104 
ateiviai.

Kas sekundą New Yorke te- 
lefonuoja 190 žmonių. Per 24 
valandas mieste įvyksta 8,233,- 
000 pasikalbėjimai telefonu. Su 
artimais miestais pasikalbėjimo 
telefonu skaičius siekia 508,000, 
o su tolimiausiais—34,383.

Jeigu telefonų vielos butų 
ištiestos, tai. jos sudarytų 8,- 
367,000 mylių. Jų užtektų pra- 
vedimui 35 telefono linijų tarp 
žemės ir mėnulio. Miestas turi 
1,700,000.

Spalių 1 d. 1928 m. New Yor
ke buvo priskaitoma 681,818 
trobesių, iš kurių 277,118 buvo 
vienai šeimai namukai, 148,534 
dviem šeimom, 121557 aprata- 
mentiniai namai be keltuvų ir 
3,970 viešbučių ir didelių apar- 
tamentinių namų.

Mieste randasi 89,263 gara
žai bei tvartai automobiliams ir 
arkliams. Sulig vėliausiu ap
skaičiavimu, New Yorke yra 
50,000 arklių.

New Yorko didžiausiame tro
besy] (Eųuitable) kas dieną 
randasi 12,000 žmbnių. Be to, 
kas dieną jis susilaukia 50,000 
lankytojų.

New Yorko turtas siekia $7,- 
133,817,310. Miesto metinis 
biudžetas pereitais metais buvo 
$538,928,697. Skolų New Yorkas 
turi $1,881,740,963 ir per me
tus išmoka $75,000,000 nuošim
čių. Mokesnių pereitais metais 
surinko $441,357,774.

New Yorko gyventojai pusė
tinai važinėjasi. Tatai parodo 
tas faktas, jog paprastą dieną 
New Yorko gatvekariai, požemi
niai keliai, elevatoriai ir busai 
turi apie 9,000,000 pasažierų. 
Apie 592,000 žmonių kas dieną 
važiuoja busais.

Normališkai kasdieną mieste 
operuoja 23,628 taksikabai.

guoti. Ir tame klausime buvo 
priimta rezoliucija sekančio] se
sijoje.

Su pagarba,
A. A. Tulys.

Nors .užregistruota yra 80,- 
■628 taksikabai, bet apie 7,000 
jų yra taisomi arba nėra naudo
jami dėl kurios kilos priežas
ties.

Išvažinėti visas New Yorko 
gatves reikštų tą pat, ką nu
važiuoti iš New Yorko į Los 
Angeles, o iš ten į Vancouver, 
Kanadą. Viso New Yorkas tu
ri 4,702 myli gatvių, iš kurių 
2,868.7 mylios yra grįstos, o 
1,833.0 negrįstos.

New Yorkas yrra. M.ika la.ii- 
kytojams. Apskaičiuojama, kad 
kas dieną geležinkeliais j New 
Yorką atvyksta .500,000 žmonių. 
Apie 306,700 atvyksta iš New 
Jersey, 84,600 iš Westchester 
pavieto ir 114,800 iš Long Is- 
land.

Vizitorių parankumui New 
Yorkas turi 250 viešbučių, ku
rie gali suteikti patalpas 200,- 
000 žmonių.

1928 m. New Yorke įvyko 
1,005 konvencijos. Kiekvienas 
konvencijon atvykęs delegatas, 
vidutiniškai imant, išgyveno 
mieste puspenktos dienos.

Viso konvencijos sutraukė 
apie 800,000 žmonių, kurie iš
leido New Yorke maždaug 
$68,000,000.

1928 m. pabaigoj mieste bu
vo užregistruota 955,613 auto
mobilių, iš kurių 752,652 buvo 
pasažieriniai automobiliai, 157,- 
788 komerciniai automobiliai ir 
45,173 omnibusai. Spėjama, kad 
šiais metais tas skaičius žymiai 
padidės.

New Yorkas turi 800 teatrų, 
kuriuose gali tilpti 850,993 žmo
nės. Ligoninių . randasi 138, 
kurios turi patalpų 33,535 pa
cientams.

Medicinos Akademijos apskai
čiavimu, New Yorke praktikuo
ja 11,575 daktarai ir chirurgai. 
Vadinasi, kiekvienam daktarui 
tenka 524 žmones.

• Kas dieną New Yorke yra su
naudojama 875,000,000 galioną 
vandens. Reiškia, kiekvienas 
žmogus per dieną įvairiems ti
kslams sunaudoja 145 galionus 
vandens.

New Yorko metropolio dis- 
trikte, kuris užima 3,765 ket- 
virtaniškų mylių žemes plotą, 
gyvena 9,500,000 žmonių arba 
beveik dvyliktoji dalis visų 
Amerikos gyventojų.

Tiek gyventojų neturi net di
dysis Londonas. 1921 metų ap
skaičiavimu, Londone buvo 7,- 
480, 201 gyventojas. /

New Yorko uostas yra labai 
parankus. Kas piėnesį iš jo 
išplaukia Į kitas šalis apie 500 
laivų. Per tą uostą pereitais 
metais buvo importuota $1,949,- 
982,707 vertės prekių, o eks
portuota $1,769,684,571 vertės 
dirbinių ir žaliavos.

Per dešimtį metų New Yor
kas išleido statybai $4,116,725,- 
400. Praeitų metų pabaigoj 
miestas turėjo 1,316,000 aparta
mentų.

New Yorkas pagamina vieną 
dešimtąją dalį visų Amerikos 
dirbinių. Sulig 1927 m. ap
skaičiavimu, ten buvo 27,062 
dirbtuvi, kurios samdė 552,507 
darbininkus. Tiems darbinin
kams buvo išmokėta $904,646,- 
427, o dirbinių jie pagamino 
$5,722,701,259 vertės.

Palyginus su kitais miestais, 
New Yorko darbininkai yra ge
riau apmokami. Vidutiniškai 
imant, darbininkas čia uždirba 
per metus $1,637.

1927 m. New Yorkas pagami
no $1,145,612,504 vertės mote
riškių drabužių.

Maisto produktų ir įvairių 
gėrimų New Yorke per metus 
pagaminama už $600,000,000.

New Yorkas turi keturis mil- 
; žiniškus tiltus, kurie jį jungia 
su Brooklynu. Per tuos tiltus 
kas dieną pravažiuoja apie 195,- 
000 automobilių.

Įdomu pastebėti, kad New 
Yorko miestas savo ribose turi į 
810 farmų, kurios užima 20,000, 
akrų žemės plotą. Per metus. 
iŠ tų farmų gaunama $3,500,
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000 vertės produktų. Pasta
ruoju laiku farmos pradėjo 
sparčiai nykti, nes žeme pasi
darė labai brangį.

New Yorkas turi 38 valstijos 
bankus, 56 nacinalius bankus ir 
38 taip vadinamas “trusto” 
(kompanijas,—viso 132. Bankų 
kapitalas išneša $663,976,- 
800. Šių metų pradžioje 
jie turėjo $9,851,833,200 in
delių. Visų bankų re
sursai šių metų kovo mėnesyj 
siekė $13,017,328,800.

•New Yorkas turi 927 pra
džios ir aukštesnes mokyklas, 
iš kurių 263 yra parapijines 
mokyklos.

Tos mokyklos turėjo 38,433 
mokytojų it- 1,190,000 mokinių.

Šiais metais mokytojų algoms 
paskirta $111,017,364.

New Yorkas turi 37 aukštojo 
mokslo įstaigas, į kurių skaičių 
įeina bandro mokslo kolegijos 
ir universitetai. Vien tik me
dicinos mokyklų New Yorke 
randasi astuonios.

New Yorke , randasi 1,584 
bažnyčios, kurių vertė siekia 
$286,000,000.

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

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mąžiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į 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. Halstcd St.
Chicago, 111.

DVI KNYGOS

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai. v
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
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Juodos ir Raudonos 
pastabos

Kodėl broliukų organas 
“Draugas” tyli apie dviejų ku
nigėlių negražius ir blogus dar
bus, būtent, nužudymą dvie
jų merginų? Lietuvoje pra
lotas Alšauskas sėdi ka
lėjime ir laukia teismo 
už nužudymą savo gaspa- 
dinės. Amerikoje kelios sa
vaitės atgal ilarrison, N. J. 
valstijoje kun. F. Miezvinis dėl 
“meilės” pašovė panelę E. Aly- 
taitę, kuri atsisakė eiti “meilės 
pareigas” su kunigu ir eikvoti 
savo jaunus bučkius šventai 
asabai, kaip davatkos vadina 
kunigus. Užtai įvyko tos trr.- i 
gedijos, o “Draugas” tyli kaip 
nieko nežinodamas. Mat, naba
gėlis bijo rašyti teisybę apie 
kunigėlių darbus, kas darosi kle
bonijose ar karčemose su mer
ginomis, kad nesužinotų para
pijų avelės apie jųjų biaurius 
darbus ir avelės nepaliktų 'baž
nyčias tuščias.

Lietuvoje ir šioje šalyje da
vatkos ir davatkynai vis tvirti
na, kad kunigai yra dievo tar
nai ir šventi, ir jie neturi nie
ko su svietiška moterystės mei
le. Reiškia jųjų meilės reikalai 
patampa bejėgiai kai kunigais | 
pastoja! Bet kaip vyriškis kal- 
nierių nenešiotų, atbulą ar kaip 
visi nešioja, kunigas ar šiaip; 
žmogus, o jau kunui subrendus,. 
tai ta meilė veikia ant visų ly
giai ir kunigėliai klebonijose | 
“eina meilės pereigas” prie bi-J

Dėdės Šamo žemėje už lokį 
kunigų pasielgimą— draskymą 
drapanų, kunigai turėtų stoti į | 

; teismą, bet fašistų diktatoriš
koje Lietuvoje, tai kunigai dar 

į aria ir akėja su žmonėmis ir 
šis Tytavėnų įvykis,— apdras- 
kymas lietuvaitės panelės Ty
tavėnų bažnyčioje—-parodo ku
nigų dorą, ko jie bažnyčiose 
mokina. Draskyti merginas, 
jeigu kuri kunigui nepatiko! 
Prie caro laikų tai tas pareigas 
ėjo chuliganai: mušdavo iri 
draskydavo merginas, beb šven
tojo rožančiaus Lietuvoje 'prie 
Voldemaro ir Smetonos diktatu-'

le progos su savo gaspadinė- 
mis, o kuri atsisako eiti tas 
meilės pareigas, tai kun. F. 
Miezvinio ir kun. praloto Al- 
šausko, Lietuvoje, faktai kalba 
už save.

Lietuvoje, Tytavėnų parapi
joj, viena panelė vasariškai 
lengvai apsirengus sunervavo 
surumbėjusį klebono kūną, ku
ris įsakė panelę mesti laukan 
iš bažnyčios: tarnai tai pada- 

; rė, ir bemesdami panelei su- 
' draskė drapanas iki nuogam 
kunui, nors ji tų ir taip mažai 
turėjo ant savo kūnelio.

Man nėra suprantamas šis 
įvykis Tytavėnų bažnyčioje. 
Kaip klebonijoje, tai kunigėliai 
pageidauja, kad panelės kuo ma
žiausia drapanų dėvėtų ant sa
vo kūnelio, o retkarčiais ir tas 
da apdrasko merginai ar gaspa- 
dinei, tai kodėl bažnyčioje ne
gali dėvėti vasarines lengvas 
drapanas?

ros jau net tikintieji žmonės 
neranda vietos bažnyčioje.

“Vilnies” raudonieji biznieriai 
diena iš dienos rašo apie Ang
lijos darbiečius po rinkimų, kur 
darbo žmonių balsavimu 
išrinkti į valdžios vietas dar- 
biečiai. Girdi, Ramsay Mac- 
Donald buvęs pas Anglijos ka
ralių Jurgį ir net draugiškai 
kalbėjęs su karaliumi!

Aš nesuprantu, kas yra “Vil
nies” komisarų galvose? Ąr su
vis tuščios kaip išgertos paniu
kęs, ar Strazdo pantukėje sriu
ba surūgo ir yra smarkiau vei
kianti ; kaip paima vieną burną, 
tai ir rašo tokias nesąmones.

Bolševikai gerai žino, kaip 
Busijos diktatoriai važinėjosi 
pas Europos karalius ir mo- 
narkus, net pas tą patį Angli
jos Jurgį, ir bombų nesivežė, o 
gėrė šampaną, su monarkais ir 
valgė tikrai buržuaziškus pie
tus, o po tam komisarai dali
josi su geriausiais linkėjimais 
ilgiems laikams Anglijos Jur
giui ir kitiems Europos monar- 
kams.

Tai R. MacDonald ir apsiėjo 
kaip mada reikalauja.

Chicagos piliečiai lietuviai su
silaukė ,iš Brooklyno, N. Y., kei
ksmų ir šmeižtų čempioną, ku
ris keli metai atgalios net per 
Mass. valstijos teismus buvo 
užpatentuotas kaip to amato 
čempionas ir užsimokėjo $100, 
už patentą. Jau į trumpą laiką 
pavyko tam pabėgėliui nuo mo
ters iškeikti daug sau'nepatin
kamų žmonių ir laikraščių 'ir

tas gyvūnas pareiškė į savo 
ištikimuosius, kad ateityj dar 
vis keiksiąs SLA. ir “Naujie
nas” ir kitus žmones. Tai mat 
ko bolševikai mokina žmones. 
Keik kiek gali Antanėli, aš pri- 
pažystu, kad esi talentuotas 
keiksmui ir pliovonėms, o ne 
rimtam darbui ar kalbai.

—Pasaulio Vergas.

CHICAGOS
ŽINIOS

✓

Komunistų bondsmanų 
pasodino kalėjiman
Byla 27 komunistų, kurie bu

vo areštuoti Grant parke už lai
kymą susirinkimo be leidimo, 
vis dar tebėra nebaigta, nors 
tęsiasi ji kelintą dieną. Ir ne
tik nėrai nebaigta, bet ir net ne 
nepradėta.

Komunistai, kurių byla yra 
nagrinėjama prieš teisėją Lyle, 
pareikalavo jury tyrinėjimo. 
Teisėjas tada pakėlė areštuotie
siems kauciją, kitiems net iki 
keliolikos tūkstančių dolerių. 
Taipjau susikirto ir su proku
roro pagelbininku, kam jis tin
kamai nevedąs bylos prieš ko
munistus ir pareikalavo naujo 
prokuroro. Ant rytojaus teisė
jas vėl visaip trukdė bylos ei
gai ir, pagalios, paleido jury ir 
paskelbė, kad išnaujo pradės 
nagrinėti bylą su nauju jury. 

Kartu jis pasišaukė užstačius! 
už komunistus kauciją Robert 
B. Marcus, 4838 Drevei Blvd., 
ištirti visą jo turtą ir pažiūrė
ti, ar užtektina yra sudėta kau
cija. Marcus aitsisakė parodyti 
savo turtą ir už tą liko nubau
stas $100 už teismo paniekini
mą, o kad pabaudos luojaus ne
galėjo sumokėti, liko pasodin
tas kalėjiman. Kaucija gi liko 
panaikinta ir komunistai vėl ta
po pasodinti kalėjiman.

Prieš visą tai, iš ryto, įvyko 
irgi, incidentas. Teisėjas pra
nešė, kad komunistai nurašinė- 
ję kameros sienas visokiais o- 
balsiais. Teisėjas nuvarė ko
munistus atgal į kameras ir lie
pė jiems visus savo užrašus nu
trinti, pats prižiūrėdamas, kad 
jie gerai atliktų tą darbą.

Vakare betgi teisėjas apsi
svarstė ir pranešė kaltinamie
siems, kad ji,s sutinka visus juos 
paliuosuoli su sąlyga, jei jie pa
sižadės daugiau to nebedaryti, 
t. y. nelaikyti susirinkimų par
kuose be policijos leidimo. Kal
tinamieji iš kamerų betgi atsi
sakė tą sąlygą priimti, ir pasi
liko kalėjime nakvoti.

Kaip vakar turėjo prasidėti 
bylos nagrinėjimas su nauju ju
ry.

Du jaunuoliai prigėrė
Užvakar Walter Kennedy, 17 

metų, 1371 East 701h St., be- 
lieAkodamas patogesnės vietos 
žuvavimui, nuo tilto nukrito į 
Jackson parko ežerėlį ir prigė
rė. Jo kūną rado įstrigusį į 
krūvą pakrantės stulpų.

Diversey maudykloje prigėrė 
George Bassie, 13 metų, 1532 
Newport Avė. Jo lavoną tik 
ant rytojaus tesurado.

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

Motina pašovė savo 
sūnų

tMrs. Jeanette Angelonia be- 
ži įminėdama revolverį netyčio
mis pašovė ir gal mirtinai su
žeidė savo 3 melų sūnų Leo- 
nard. Ji apžįurinėjo savo vy
ro revolverį ir nukreipusi, jį į 
duris paspaudė gaiduką many
dama, kad revolveris nėra už
taisytas.' Tuo laiku pro duris 
ėjo sunūs ir liko pašautas.

Naujas Paneša
mas Gramofonas

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

r ______ — ■ I 1

Tčmykite i
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nija*.
2) REAL ĖST ATE: Tunų gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Hatoted 8L
Tel. Rooeevelt 86Ufl į

$12.00

Galima pirkti įmokant $1.00 
į savaitę.

Jos. F. Sudrik, 
Ine.

3417-21 S. Haisted
Street

Kaip seniai kaip belankėte
savo gimines ir draugus?

Važiuokite greitai ir patogiai 
Electric Interurbans linijomis!

GIMINĖS ir draugai yra tik kelių minučių kelio 
atstume važiuojant greitaisiais elektros gelžke- 

liais! Lankykite juos tankiai, — nežiūrėkite kaip to
li jie gyvena—šiaurėj, rytuose, vakaruose, — 70 my
lių per valandą nuvažiuojant ir grįžtant! Lengviau
sias, taupus būdas keliauti. — nei trafiko pinklių, nei 
draivinimo vargų. Naudokis greitu, patogiu važiavi
mu išilgai ir skersai puikios Chicago žemės — sma
gi kelionė visai šeimynai! Atvažiuosi atsigaivinęs ir 
turėdamas pakankamai laiko maloniam pasisvečiavi
mui. Grįžtant visuomet gausi patogų traukinį.

Del tvarkaraščių, kelrodžių ir kitokių informacijų 
važiuoti trimis gelžkelio šakomis telefonuok 

RANDOLPH 8200

Centralinis miesto tikietų ofisas: Outing and Recreation 
Bureau, 72 W. Adams St., Randolph 8200. Suteikia laisvas 
informacijas dėl išvažiavimų, kelionių, piknikų, pasigrožėjimo 
ir edukacijos ekskursijų po visų Metropolitan Chicago apylinkę.

5W;-M
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Nebus šaltakošės

Operacija” daktarui NaujasMajesticRadio

jokio triukšmo

Modelis

Modelis uz

Modelis u z

Modelis

Kelione
Radio

10:20 vai. vak

Budrik inc

1929
Černausko Darže

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

Streikas, jei jis įvyks, palies 
30 dirbtuvių, kurios j dienų pa
gamina 150,000 galionų šaltako-

kųrio jaunas plėšikas pasiėmė 
$210 ir pabėgo.

Gubernatorius pasirašė 
gatvekarių bilius

Kontesto dalyvės

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prokuroro pagelbinin 
kas įtariamas kaipo 

plėšikas

Tėmykite platesnius pranešimus apie kontestą

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės yra kviečiamos 
dalyvauti konteste. Laimėtojos gaus $100.

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

naujo balsuoti už tuos bilius, 
pervaryti juos, nežiūrint guber
natoriaus veto.

Dabar politiški bosai gali bū
ti ramus. Biliai jau pasirašyti 
ir patapo Įstatymais. Chicagos 
gatves, kaip kai kurių kaltina
ma, besąlyginiai tapo pavestos 
gatvekarių kompanijoms. Tiki
masi, kad dabar tuojaus bus su
šauktas miesto tarybos susirin
kimas padaryti reikiamus pa
tvarkymus ir tuo galutinai už
baigti ir gyventojų pavedimų 
gatvekarių kompanijos malonei.

Gubernatorius šių savaitę pa
sirašysiąs ir du kitus Chicago 
liečiančius bilius. Vienas jų yra 
paskyrimas be jokio referendu
mo $27,000,000 Chicagos sani
tariniam jlistriktui. Kitas — 
pakėlimas taksų dėl miesto mo
kyklų. Tai reiškia, kad per atei
nančius dvejus metus taksai dėl 
mokyklų bus pakelti apie $35,- 
000,000.

rengęs tam tikras piliečių ko
mitetas bendrai su miesto ir 
kompanijų atstovais ir kad tuos 
bilius yra patvirtinusi veik vien
balsiai miesto taryba. Todėl jo, 
kaipo gubernatoriaus pareiga 
yra pasirašyti tuos bilius. Bet 
jie neišriša paties gatvekarių 
klausimo, tik ta klausimą palie
ka spręsti pačiam miestui. Gy
ventojų gi interesai esu apsau
goti tuo, kad miesto taryba vi
sus patvarkymus gatvekarių 
klausime turi atiduoti nuspręsti 
patiems gyventojams, kurie gali 
netinkamus patvarkymus at
mesti visuotinu balsavimu.

privalo kaip galima greičiau prisiųsti savo paveikslus

Gubernatorius Emmerson už
vakar pasirašė visus aštuonius 
valstijos legislaturos priimtus 
bilius, liečiančius Chicagos gat- 
vekarius.

Pasirašydamas bilius jis pa
davė spaudai ilga pareiškimų, 
kuriame jis aiškina, kad visuo
met stojęs už tai, kad pati Chi
cago turi išspręsti gatvekarių 
klausima. Šituos gi bilius pri-

Valstijos aukščiausias teismas 
nusprendė, kad Chicagos mies-

Henning Wennersten Incorporated 
2760 Archer Avenue, Chicago.

Šaltakošės darbininkai, susi
organizavę Į uniją, nutarė pa
skelbti streikų liepos 1 d., jei 
iki to laiko šaltakošės išdirbė
jai nesutiks pripažinti naujai 
susiorganizavusios unijos. Nau
joji unija priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai ir yra susiri
šus su saldainių darbininkų uni-

$30.70
Iš Chicagos Kasdie

Valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkas Raymond E. Blackvvood, 
7521 East End Avė., tapo areš
tuotas ir yra įtariamas kaipo 
plėšikas. Kaltina jį realestati- 
ninkas Frederick Froemke, 1709 
W. 59 St., kuris sako, kad 
Blackwood bal. 5 d. atėjęs į jo 
ofisų ir atstatęs revolverį at
ėmęs iš jo už $1,000 deimantų 
ir $300 pinigais. Tą kaltinimą 
paremia kiti du buvę Froemke 
ofise kostumieriai. Froemke po
ra. dienų atgal susitiko Black- 
wood miesto salėje ir ji arešta
vo.

Blackwood byla buvo nagri
nėjama prieš teisėją Jonas, bet 
tapo atidėta tolimesniems tyri
nėjimams. Blackvvood užsigina 
kaltinimo ir sako, kad arba jis 
yra klaidingai pažintas kaipo 
plėšikas, arba yra piktas suo
kalbis jį sunaikinti. Prokuroras 
Svvanson irgi stoja už savo pa-' 
gelbininka. Už jį stoja ir dau-1 
gelis kitų politikierių, su ku-| 
riais Blackvvood yra dirbęs jau 
virš 20 metu laiko.

tas neturi teisės nė drausti, ne 
reguliuoti busų operavimų Chi 
cagos gatvėse. Tai jau antra 
syki teismas permaino savo 
nuomonę.

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

Kad padaryt naujų drau- 
K V—duot jum progos pa- 
tiem spręsti tų garsų 
Malto Ekstraktą—{rodyt 

»•> aktualiu bandymu skonį 
pkrų, šviežių apynių kožnam 
kene VVennersten’s dabar siū
lo jum vieną keną savo gry- 
i*i’ .paJ®ntu°to Turtingo Malto Hkstrakto paprasto malto kai
na. Paduokit šj kuponą krau
tuvininkui-^— jis vertas 10 cen
tu kai pirksit keną Wenner- 
sten s (vienas kenas 1 kostu- 
meriui). Bet jus turit išmai
nyti p pirm liepos 1 d.

Politiški bosai, kurie tuos bi
lius padiktavo kompanijų nau 
dai, buvo nusigandę dalei ilgo 
gubernatoriaus tylėjimo. , Jie 
ėmė abejoti, ar gubernatorius 
pasirašys. Nors legislaturojc 
jie buvo pervaryti didele di
džiuma balsų, tečiaus jie buvo 
pervaryti prievarta, panaudo
jus politinį botagą. Jei guber
natorius butų atsisakęs pasira
šyti ir butų iškūlęs aikštėn vi
sus bilių netikslumus, tada nė 
visi politinių bosų grūmojimai 
nebūtų privertę kjgislatcrius iš

Užvakar vakare, kai kiti pa
cientai buvo išėję, į Dr. F. Sieg- 
field Jackson ofisą, 2403 Or- 
chard St., atėjo jaunas vyras ir 
paprašė daktarų apžiūrėti j0 
tonsilus.

Daktaras apžiurėjo tonsilus ir 
nusprendė, kad reikalinga yra 
operacija.

“Aš rytoj padarysiu operaci
jų”, tarė daktaras.

“O aš padarysiu operacijų da
bar”, atsakė jaunas vyras ir at
statė revolverį. Operacija buvo 
padaryta daktaro kišenini iš

Keliaukite Erie Geležinkeliu
Dvejų Bėgių Vaizdingas Kelias

Chicago iki New Yorko

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

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

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

Tel. Harrison 4160
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Tarp Chicagos I
Lietuviu i
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“Birutės” Draugija 
ir jos praeito sezono 

darbai

sy duoklių, turi pasirūpinti sa
vo kostiumus vaidinimams ir 
dar būtinai atsakyti pinigais už 
$15.00 vertes bilietų kiekvie
nam vaidinime.

Mano geidimas yra, kad kiek
vienas Birutietis sekančiam se
zonui gautų nors po viena sa
vo draugą, dailės mylėtoją Bi
rutės Draugijai ir imtųsi dau
giau atsakomybės dėl pasek
mingo tęsimo Birules darbo at-

[Ne protokolas, bet nuoširdus 
žodis ir pranešimas visuome

nės žiniai].

eityje. Imkime pavyzdi iš sve
timtaučių. Remkime savuosius, 
save.
Nuosavio Birutės orkestro su

organizavimas
Chicagos Lietuvių gyvenime 

Birules Draugija pasidarė Įstai
ga, ne tiktai kaip papildymas 
normalių gyvenimo mažmožių,! 
bet ir kaip tokia, kuri paėmei 
tvirtą poziciją rimtame musui 
kulturiniam-e augime.

Atiduodant visą prideramą) 
kreditą ponui Mikui Vėtraus-, 
kui, kuris buvo vienas jos kn- [ 
rėjų ir pirmas jos vedėjas, Bi-1 
rutė buvo ir yra dailės organi
zacija, kuri visuomet turėjo ga
bius ir autoritetingus vedėjus,! 
rimtus, pilnai suprantančius ir Į 
augštai įkanojančius dailę na
rius Birutės Chore, gražų bū
relį rėmėjų ir gausų savo vaka
rų lankytojų, taip kad jos ren
giami programai, arba dalyva- 
vimrui svetimuos programuos,l 
birvo ir yrą kaip ir antspaudas 
ko tokio geresnio, kiltesnio mu
zikos meno pasaulyje.
Spietimcsi čia gimusio jaunimo 

į Birutę

Kitas p- (Steponavičiaus dide
lis nuopelnas praeito sezono 
darbuotėj buvo suorganizavimas 
orkestro prie Birutės, kuriame 
dabar yra apie 35 muzikantai 
ir kurio pirmas pasirodymas 
buvo sezono baigimo vakare. 
Turėti savo orkestrą reiškia 
daug geriau prirengti savo pro
gramas ir su žymiai mažesnė
mis išlaidomis, neskaitant jau 
kitų pliusų, kurių šis skyrius 
prie Birutės Draugijos duoda.

Prie Biurtės, be muzikantų 
ir dainininkų, yra dar gabių 
vaidintojų, taigi ar nebūtų lai
kas atgaivinti ir dramos sky
rių ?

1928-1921)-tam sezone Birutė 
turėjo savo vieną koncertą, dvi 
operetes ir vieną šokių vakarą, 
taipgi tris savybės vakarėlius, 
kurių , vienas buvo “Bunco Pal
ty.” Be to ji dalyvavo šešiuo
se kitų rengiamuose vakaruose, 
kurių vienas buvo tarp svetim-

Praiciti dvidešimt antrieji Bi
rulės gyvenimo metai buvo kaip 
ir perorganizavimo metai. Se
nieji Birut iečiai, kurie išbuvo 
nariais po 19 ir 15 melų, kiti j 
dagi nuo draugijos Įsikūrimo; 
pradžios, pradėjo, viens po ki
lo, išeiti iš narių skaičiaus.; 
įteikėjo, kad Birutė galėtų to
liau veikti, kreiptis i Ameriko
je gimusį jaunimą, kviesti jį 
užimti jų vietas. O kad toks j 
jaunimas pilnai suprastų vedė-

laučių (kritikai atsiliepė labai 
simpatingai apie pas k u t i n į). 
Septintame, dėl kvietėjų ne iš
laikymo. sutarties, nedalyvavo. 
(Čia turiu minty Tautiškas Ka
pines).
Birutės rėmėjai ir reikalas dau

giau jų turėti
Kad dailės organizacijos yra 

būtinai reikalingos krašto kul
tūros kėlimui, jos tobulėjimui, 
kiekviienam aišku, bet kad jos

gali išsilaikyti tik gerų žmo
nių parama, parodo tas faktas, 
kad gyvavimas dagi tokių įstai
gų kaip Chioago Civic Opera, 
Chicago Sympbony Orchestra, 
Chicago Art Institute, Apollo 
iMusi.cal Club, Mendelssohn Mu- 
sical Club ir įvairių kitų pana
šių organizacijų yra patikrintas 

| trk vadinamų garan torių.
Birutė jau kelinti metai turi 

i savo Rėmėjų rateli ir šiemet 
|tokių rėmėjų, pilnai pasimokė- 
jusių po dešimts dolerių meti
nės nario mokesties yra 79, ku
kių 61 yra seni nariai ir 9 nau
ji. Yi’a dar ąpic 3Į0 nemokė
jusių šį sezonų, bet maždaug 
17 prižadėjo užsimokėti, o su 
likusiais 13 nebuvo progos as
meniškai pasikalbėti.

Aišku, kad palaikymui tokios 
organizacijos, kaip Birutė, pa
lyginus su skaičium lietuvių 
Chicagoje, tai per daug mažas 

; nuošimtis rėmėjų. Tačiau lu- 
! riu vilties, kad ateinantį sezo- 
i ną kiekvienas dabartinis rėmė
jas gaus jai dar bent po vieną 
kitą rėmėją (kai kurie rėmėjai 
j'Sii pasižadėję gauti net po ke
lis draugus), kad padidės rėmė
jų fondas, ir bus užtikrinimas 
atlyginti vedėjui laiku. Kada 
Birute neturės šio rūpesčio, ji 
galės tą energiją suvartoti pa- 

: čiani dailės darbui.
Žodis visuomenei

Į Jeigu Birutės egzistavimas y- 
; ra reikalingas lietuviams; jei
gu jos darbas neša pageidauja
mų rezultatų, ir jeigu praeitą 
sezoną ji įsteigė atlikti net dau
giau, nekaip buvo reikalauja- 

I ma, ar dagi buvo galima likė

tis, tai lietuvių visuomenė turi 
atlikti savo priedermę —- remti 
moraliai ir materialiai. To mes 
lauksime ateinanti sezoną ir 
turiu vilties, kad nebusime ap
vilti.

Padarykime ateinantį sezoną 
“biggcr and better than icver.” 
Dirbkime visi idėjai — “art 
for art’s sake.”

—Nora G ūgis,
■Buv. Birutės Sekretorius. 

Chicago, III.,
birž. 19, 1929. \

Town of Lake
Naujai namų savininkų organi

zacijai gerai sekasi

The City of Chicago Land- 
lords Association, kuri turi ofi-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE 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 RHIKŠIA LAIMĘ

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

Saite 1615
Phone Harrison 0150

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

są, 4650-52 S. Ashland Avė. 
organizacijos viršininkai sako, 
kad jie jau daugeliui šios apie- 
linkės namų savininkų, kurie 
prisirašė prie jų, pagelbėjo į- 
vairiuose dalykuose. Patarė, 
kaip galima greitai ir pasekmin
gai iškolektuoti rendą, kaip 
gauti paskolą (jei yra reikalin
ga), kaip gauti apdraudą.

Prie šios organizacijos gali 
prigulėti didesnių ir mažesnių 
namų savininkai,— čia visi ly
giai gauna gerą, naudingą ir 
greitą patarnavimą.—ž.

Lietuviai Gydytojai__

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

Tel, Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------- o--------

Įvairus Gydytojai

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

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avc.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

ją, ir vedėjas jaunimą, buvo' 
pakviestas, ir dabar yra Biru
lės vedėju, p. Kazys Steponavi
čius, jaunas, energingas ir rim
tai muzikos studijavimui at
sidavęs žmogus. Būdamas ener
gingas ir norėdamas turėti di
delį ir gerą chorą, su kuriuo j 
galėtų dirbti, p. Steponavičius1 
daug prisidėjo prie suorganiza
vimo jaunimo prie Birulės, taip 
kad jau šiandie choras suside
da iš 21 senesnių narių ir 29 
naujų, jaunimo, tarp kurio yra: 
gerų solistų ir vaidintojų. Ta
čiau, yra Chicagoje dar daug, 
labai daug muzikos mylėtojų, 
kurie, aš manau, ateinanti se
zoną prisidės prie Birutės.
Birutės teikiamos savo nariams 

progos

Louis C. Jodelis
Mirė Birželio 15, 1929 m., 1 vai. po pietų, 35 metų 

amžiaus. Kilo iš Kauno rėd., Panevėžio apskr.r Kupreniš- 
kų parap., Kurklių kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nuliūdime Lietuvoj motiną, seserį 
Valusę ir švogerį, kitus gimines Amerikoj.

Kūnas pašarvotas 6617 So. Wabash Avė. Laidotuvės 
įvyks Birželio 22, 1929. iš namų 2 vai. bus atlydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale vispomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų ūžlai- 
kymui skyrių.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, teleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį .

Kokią mokyklą Birutė teikia 
savo nariams ir kokių progų jie 
turi pasirodyti scenoje, nėra 
man reikalo pasakoti. Kiekvie
nas musų pilnai tų žino ir įkai
nuoja. Noriu lik pabrėžti tiek, 
kad už progą dalyvauti svetim
taučių choruose mieste ir ten, 
kur lietuviai negauna tokios
nuoširdžios ir geros mokyklos, 
kaip prie Birutes, ir ten, kur 
nesuteikiama jiems progos pa
rodyti savo gabumų scenoje, 
jie moka po tris dolerius mėne-

bpęviallstM gydymą chroniškų Ir nauju 11 
m Jei kiti negalėjo Jumln licydjtl. atoilan- 
kykll pae mane. Mano pilnas iaeffaaminavi- 
ma* atidengi* junų tikrą Ilgą ir jol aA apal- 
imam ju* gydyti, sveikata jums «ufrry*. EI 
h»t paa tikrą epectklietą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kati jums skauda, bet pate pasakyt po 
galutino iteąsamiuavlmo—kaa jutu# yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackaon Blvd., netoli Stato St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? tld 1 po pietų-

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti* šiose laidotuvėse.

Nuliūdę, Motina, Sesuo, švogeris ir Giminės.
Laidotuvėms rūpinasi Petras Šūkis.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis, Yards 1741.

Antanas Bugailiškis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 17 dienų, 7 valandų vaka

re, 1929 m., sulaukęs apie 42 metu amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Kauno vedybos, Panevėžio apskričio, Vienkiemio Tankunu. Pragy
veno Amerikoje apie 23 metus. Priklausė prie draugysčių — Illi- 
nojaus Lietuvių Pašeipinio Kliubo, Saldžiausios širdies V. J., Šv. 
Mateušo ir Namų Savininkų. Paliko dideliame nubudime moterį 
Prancišką po tėvafc Vainauskaitę, du broliu — Jonų ir Justiną, du 
švogerius — Stanislovą ir Elzbietą Mikalauskius ir Petrą ir Sta
nislovą Balsiusir gimines Amerikoje. Lietuvoje paliko seną moti
nėlę, 4 brolius — Juozaoą, Alizą, Petrą ir Feliksą, 3 seseris — 
Uršule, škatskauskienę, Valerija ir Veroniką ir dėdes. Kųnas pa
šarvotas randasi 3339 So. VVallace Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, biželio 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. ,

Visi A. A. Antano Bugailiškio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėsei ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
MOTERIS, BROLIAI, SESERYS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Koosevelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

D J-- > --- IĮ     l |.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visęse Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4443 So. Talman Avė.
Virgima 1920

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OITOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
puo 6 iki 9 valandai 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 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

K a m Bary s 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sftkmadicniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet, i
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo JO iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 3200

K. GUGIS '
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAI 
127 N. Dearborn St., 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. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie S't., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177-
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Scredoj ir I’ėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiuna.s Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

v7w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

208-tos SLA. Moterų Klaidos^ pataisymas 
kUOpOS seimyniskas Vakarykščioj ‘‘Naujienų” lai-

išvažiavimas

Naujienų Spulka

MOr 
per- 
šiuo 
nori

Penktadienis, birž. 21, 1929
k n11 i   11 * 1 "'■■■S

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Birželio 14 d. tapo., 
nėti visiems Naujienų 
nariams pakvietimai 
šėrininkų susirinkimą, 
įvyks birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St.

Laiškuose yra pridėta metinė 
spulkos atskaita ir proxy.

į susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujų direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija prasidės liepos

Darbščios 208tos SLA. 
tarų kuopos narės nedaro 
traukos savo darbo net ir 

[vasaros kaitrų laiku. Jos 
išsiimti- Palai^y^ ryšius tarp savo narių 
Spulkos ir visų savo ve^imo simpatiza- 

į metinį 
kuris

lathuanian Nevv.s Loan & 
Building Association,

Naujienų spulkos sekretorius
T. Rypkevičia

Lankėsi “Naujie 
nose”

. torių ir per vasarą, taip kad 
jos suradę miškuose labai gra
žią vietelę, kur ten už llltos 
gatvės (jos sako, reikią važiuot 
Western Avė iki 111-tos gat- 

. vės, o 111-ta į vakarus iki žvy- 
riaus kelio prieš pat Keane Avė.

' Pirmas žvyriaus kelias į rytus 
nuo Keane Avė. Privažiavę 
žvyriaus kelią, važiuokite į pie
tus iki vietai. Tėmykite iška
bas, jos palengvins surasti vie
tą), nutarė, kad kaip tik tokia 
vieta yra ideališkiausia praleis
ti dieną kartu su savo draugais 
ir pažįstamais. Jos, kaip vi
suomet savo vakarėliuose kad 
daro, ir šį sykį prirengs užkan
džių, bus visokių žaidimų, do
vanų, etc., taip kad visiems da
lyviams užtikrinta turėti real 
good time. Išvažiavimas bus šį 
sekmadienį, birželio 23 d. Vis
kas, kas yra reikalinga, kad 
šis išvažiavimas butų visai vy
kęs, tai graži diena ir Jūsų 
visų atsilankymas. Kuopietės 
iš savo pusės prižadą išlaikys. 
Prašom.—Tai Aš.

doj, vietos žiniose ant 6-to pus
lapio yra sukeisti antgalviai dvie
jų žinių —iš Roselando ir iš Ci
cero. Vieton antgalvio “Rose- 
land” ant žinios, po kuria pasi
rašė Rašė jas, turėjo būti ant- 
galvis Cicero, o ant sekamos ži
nios, parašytos Matęs, neva iš 
Cicero, turėjo būti antgalvis 
Roseland.

Business Service
Biznio Patarnavimas

HANDY STORE

hardware, malevos, varnišiai, 
stiklai, elektros ir plumbingo 
reikmenės ir abelnas taisymo 
darbas. Pigios kainos, geras 
patarnavimas.

For Rent
PASIRENDUOJA ofisas, geriau

sia dėl lietuviško dentisto. Geras biz
nis užtikrintas. Kreipkitės ypatiškai 
10801 So. Michigan Avė., 3rd fl.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PRANEŠIMAI 224 W. 47th Street
t

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pusseserės Karusės 
Jankuniutės. Dabar ženota. Paeina 
iš Liepkalnio kaimo, šidlavos parapi
jos. Ji pati ar kas kitas meldžiu 
pranešti. J. Jankūnas, 1822 Canalport 
Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI barbernė su 3 DEL apsigyvenimo arba in- 
kambariais, biznis senas, išdirbtas, . . • > __ .
renda $30.203 W. 57th Street. vestavimui pirk ant North 
------------------------------------------------- i shore — gražiausiame

šerno paminklo statymo pritarėjų 
ir draugijų atstovų susirinkimas 
jvyks birželio 21 d., 8 v. v., Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St.. pa
sitarti dėl paminklo atidengimo rei
kalų. Visų tam darbui pritariančių 
asmenų prašome dalyvauti.

— šerno Fondo Komitetas.

Pirmyn Mišrus choras rengia sma
gų išvažiavimą nedėlioj, birželio 23 
d., Jefferson giriose, bus smagi mu
zika, visiems bus smagu linksniai 
praleisti laikas. Tad visus kviečia
me atsilankyti. — Komitetas.

Be-
23 

bus
va-

Woodlawn Dženitorių Kliubo 
skit) piknikas, nedėlioj birželio 
d., kviečiame visus dalyvauti, 
žaismių su praizais ir tt.

Pasarga. Važiuojant reikia
žiuoti iki Kean Avė., o Kean Avė. j 
iki 95, o 95 iki pirmo žvyrinio kelio, 
nuo Kean Avė. po dešinei, pavažia
vus apie mylią, pirmas kelias po kai
rei, pas seną farmerio namą ir tą 
vietą miškelyje, ten pat yra farma 
ant kurios 
muzikantai.

galėsime pasišokt, bus 
Kviečia Komitetas.

Išradėjų ir Mechanikų 
jvyks penktadienyj.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

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

Financial
Finansai-PaakoloR

kain 
mus
CO. 

1633

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už nuošimčio ir lengvai* išm; 
kėjimais. 1 
valanda*. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2281 Went Division St., "upstair*' 

Tel. Arznitago 1199 
-------o------

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki G

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

ošiinčio ir ^ngvai* limo- D Ypač reij<illinKa vyrų teritorijose 
laskoiua suteikiam i 2 wOrth, Stickney, taipjau tarp Stock

Skolinanti Jums Pinigus ry}<,‘ liuTCai.

Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.

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

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

iJGLEN OAKS ACRES 
į bungalovv arba dvi- Pasiūlom didžiausią progą Chi- 

Namas turi būt South ■ ca8°L Tiesiog ant dviejų di- 
C. K. Valaitis, 919 W.!delių k61il* ir bulvarU» elektra, 
Tel. Yards 1571. gasas ir kiti visi įrengimai — 
_______________ 50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge- 

PARDAVIMUI bučernė ir groser- romS sąlygoms. Rašykite arba 
nė, gera vieta, pigi renda. biznis telefonuokite. Kasykite dėl m U- 
cash. Parduosiu niaiai iš Priešas- s„ sarašo farmU- 
ties nesutikimo su partneriu. 6530 1 v
S. Domėn Ave buvusi itoi.ey St. J; H‘ gCHAEFER & ę

RESTORANAS išsimaino 
namą 
flatį. 
Side.

PARDAVIMUI grosernė, daromas 
geras biznis, kas nupirks, nesigailės. 
Priežastį patirsit ant vietos, 4508 So.. 
Marshfield Avė. 

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

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III.

Telephone 364

Tikras Barmenas

Vakar “Naujienas” aplankė 
“Naujienų” skaitytojas p. E. 
C. Jasulionis iš Detroit, Mieli., 
kuris yra atvykęs į Chicago pa
sisvečiuoti laike atostogų. Ato
stogas jis leidžia besi važinėda
mas po įvairias lietuvių koloni- 

* jas, ten lankydamas savo pažy
stamuosius ir draugus, bei gi
mines.

Chicagoje p. Jasulionis vieši 
pas p. Janeliuną, 
Bridgeport Motor Sales.

Lietuvių
susirinkimas
7:30 vai. vakare, birželio 21, 1929 m. 
Meldžiu visus narius pribūti, nes yra 
svarbių reikalų. Susirinkimo vieta. 
2906 W. 39th PI. S. A. Zolp, sekr.

$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

dienų nuo 10 
Dietų.

Vertelgų

kas 
po

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

BEAUTY SHOPPE, moderniška, 
4 budos, nėra kompeticijos. Renda 6 
prieinama, su kambariais dcl pagv- das; 1_ 
venimo užpakalyje. Garu apšildo- džiai aplinkui, 
mas. Kaip tik vieta dėl vyro su mo- tik už $5500. 
tere, arba 2 merginų. Garantuota kusius $35 per 
$100 i savaitę pelno. Priežastis par- negu renda.

” - • Turime I 
tele- tiktai po $390. 

$5 į mėnesį.
Kampinis lotas, 59 per 125 pė- 

į das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275
-------- 0--------

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir
kambarių Lotas 50

2 karų garažas;
krūmai
įmokėti

mėnesį

per 125 ne
gražus me- 

Parduosiu 
tik $500, li-

— mažiau
davimo, turiu eiti i ligonine. Parge
nąs. 3236 Bryn Mawr Avė., 
fonas Juniper 7996.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu, geras cash biznis, sve
timtaučių apgyventa apielinke. Par
duosiu pigiai, nes noriu apleisti Chi- 
cagą. Kam reikalingas toks biznis 
meldžiu atsišaukti

6001 So. Carpenter' St.

'Kūrime lotų prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

Nužudė savo dar 
bininką

REIKALINGAS patyręs bučeris.
6332 So. Central Avė.

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

Lietuvis Antanas Kasulis kuju 
užmušė savo darbininką 

Kazį Liepinskį

Lietuvis groserninkas Anta- 
savininką nas Kasulis, 38 m., 2225 South 

Už I Western Avė., yra uždarytas 
kelių dienų vyksta pas gimines Marquette policijos stoty ir y- 
į Grand Kapids, Mieli.

G-arfield Park L. V. ir M. Pašel- 
pinio Kliubo išvažiavimas jvyks ne- 
dėlioj, Birželio (June) 23, 1929. 
Lyons, UI. miške, toj pačioj vietoj, 
kur pernai buvo. Visi draugai ir 
draugės kviečiami būtinai atsilanky
ti ir atsivešti visus pažįstamus, kur 
galėsit linksmai praleisti laiką ir 
smagiai pasišokti.

Reikia važiuoti Ogden Avė. lig 
Harlem Avė. Paskui Harlem Avė. 
lig Lyons mišku. Kviečia visus

Komitetas.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskolinama jums $100, $20i 

arba $300, imame legali nuošimtį 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė. 

------0------

REIKALINGAS vyras, geras 
darbininkas su rekomendacija. 
$25 ar daugiau. Atsišaukit 1203 
W. 79th St., tarpe 2 ir 4 po 
pietų subatoj. T. A. Stencel. 
A. G. Briggs & Co.

North Side
Išvažiavo į Lietuvą

Nedėlioj, birželio 16 d., senas 
Northsidės gyventojas Robertas 
Saikus su motere išvažiaVo į 
Lietuvą. Ponai Saikai mano ap- 
sigyvent Lietuvoj, jeigu patiks; 
jiegu gi nepatiks, tai grįš atgal 
į Chicago.

Linkiu Saikam laimingos ke
lionės. Saikai buvo linksmus, 
darbštus ir draugiški žmonės, 
ypatingai daug Saikus darbavo
si Pirmyn Mišram chore.

Bus linksmas išvažiavimas
Pirmyn Mišrus choras rengia 

išvažiavimą į Jeffersono girias 
nedėlioj, birželio 23 d. visiem 
jau žinomoj vietoj—ant lietu
viško kalnelio. Išvažiavimas bus 
smagus, nes Pirmyn Mišrus cho
ras prie jo senai rengiasi. Bus 
muzika, dainos, šokiai ir viso
kios žaismės. Taipgi bus už
kandžių ir saltkošės.

Aš manau, kad Pirmyn Miš
rus choras visus užganėdins, 
kas tik atvažiuos.—Antanėlis.

ra kaltinamas nužudymu savo 
darbininko Kazio Liepinskio, 
kurį policija rado mirštantį Ka
šubo beismente. Liepinskio 
galva uvo suskaldyta kuju.

Pasak policijos, Kasulis pri
sipažino prie žmogžudystės, bet 
negali duoti aiškių parodymų- 
Kaiminai sako, kad pas Kasų
jį po jo moters mirties du mė
nesiai atgal reiškėsi protinis pa
mišimas. Policija mano, jog 
Kasulis buvo įsivaizdavęs, kad 
Liepinskis bando jį nunuodyti.

Kiti pasakoja, kad Liepinskis 
nebuvo Kasulio darbininkas, 
bet jo artimas draugas, su ku
riuo jis kartu atvažiavo iš Ško
tijos. Kai Kasulio moteris mi
rusi, tai Kasulis ir pasikvietęs 
savo draugą Liepinskį pas jį gy
venti, kad butų ramiau, Kasu
lis be to labai smarkiai gerda- 
vęs ir tas prisidėjo prie jo pro
tinio pamišimo. Kasulis užmu
šęs Liepinskį kai pastarasis bu
vo parėjęs iš darbo ir sėdėjęs 
kėdėj. Prie jo priėjęs Kasulis 
kirtęs kelis sykius kuju į galvą.

Lietuvių Building & Loan Ass’n 
League (Lietuvių Spulkų Susivieni
jimo) delegatų susirinkimas atsibus 
šiandie, Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, 713 W. 18th St. Visi de
legatai kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Keistučio Pašelpinis Kliu- 
bas rengia linksma išvažiavimą žve
jienės farmoj, 86th St. ir Kean Avė., 
Justice Park, III. už Lietuviškų Tau
tiškų kapinių, nedėlioj, birželio 23 
d., 12ta vai. ryte. Visi bukite minė
tam išvažiavime. Grieš gera muzi
ka. Vieta veltui dėl visų.

Komitetas.

Paskolos suteikiama; 
jį vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dėl plo
vimo indų, 4169 S. Halsted St. -——•o-------

REIKALINGA lietuvaitė tarpe 18 
ir 25 metų amžiaus, pagelbėti dentis
to ifise. Kreipkitės ypatiškai. Pas
tovus užsiėmimas. Peoples Dentists, 
1735 So. Halsted St.

CLASSIFIED APS.
Business Service 

______ BiznioPatarnarinia*______
ATLIEKU abelną darbą prie na

mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą rietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

' Phone Victory 2740

Girtavimas privedė prie 
saužudystės — yra tinkama

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir mokyklos reikmenų krautuvė, 4 
kambariai dėl gyvenimo, renda $30.' 
Pardavimo priežastį patirsite ant Į 
vietos. 6631 So. May St.

PARDAVIMUI garažo namas r.: 
bizniu ir gasolino stotis. Schmidt; 
Bros., 7800 Archer Avė., Justice 
Park, tel. Willow Springs 60.

KAMPAS PARSIDUODA
Biznieriai paskubėkit. Del labai 

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

DIDELIS BARGENAS—Marųuette 
Parko kolonijoje. Pardavimui 5-kių 
ruimu riUuias mūrinis bungalow su 
užpakaliniais miegojimui porčiais, 
karstu vandeniu apšildomas, skle- 

,s1\1! pas plasteruotas, visi naujausios 
mados įrengimai.

Taipgi parduodu 2-jų flatų muri
ni namą 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininką, namu būdavo
te ją JOHN JONIKAS, 6628 South 
Maplewood Avė.

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

Geras biznis. Paskubė- 
pirmas, tas laimės. Galiu 

Agentai pageidaujami. At- 
bile kada. Klausk gaso sto-

G ra n d
TVERKI ONO 

Av. and Mannheim 
Franklin Park, III.

Rd.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION- 

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

Help Wantcd—Malė-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas dirbti nuo 
5 iki 2 iš ryto, vyras arba moteris, 
pastovus darbas, gera mokestis, 
3457 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai Ice 
Parlor, biznis išdirbtas arti 
šios ir dviejų mokyklų. 3329 
Avė. Tel. Prospect 3938.

C re am 
bažny- 

Auburn

Retas Pasiūlymas
Apsigyvenimui, investavimui, arba 

bizniui. West Sidės puikiausioj vie
toj — prie upių, miškų, gražių bul
varų, strytkariu ir gelžkelio i 
2% arba 5 akerius žemės už 
čią kainą ką mokėtumei už 
lotuką.

Del platesnių informacijų
tuojaus pas:

Mr. A. Butchas
Woodside Road, Riverside, III. 

Phone Riverside 5851-J 
------- O-------

stoties, 
ta pa- 

viena

kis

216

kreip

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA barbernė 2 krėslų | 
Parduodant greitu laiku dideljs bar- 
genas. Virginia 1886 nuo 6 vai. iki 
7:30 vakare.

DEL1KATESSEN ir grosernė par
siduoda pigiai.

6801 So. Ashland Avė.

G RUIMU namukai. — Tik $3,500, 
su mažu imokėjimu, likusius mažais 
išmokėjimais; 48th, netoli Halsted 
Street.

JOS. W. HOUGH & SON, 
4213 So. Halsted St.

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

Morgičiai. pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI SAVO $900.00 
GROJIKE! PIANĄ UŽ $110.06 

už pinigus arba ant išmokėjimo, 
suoleliu ir voleliais.

MID-VVEST PIANO STORES
6136 So. Halsted St.

su
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures

YMCA. ligoninėj nusinuodi
jo .John Mclnerney, 24 m., 6315 
So. Rockwell St. Pasak tėvo, 
prie saužudystės privedė girta
vimas. Pirmaiu jis negėręs, 
bet prieš keturi us metus pradė
jęs gerti prohibicijos munšainą 
• r jį taip suėmė, kad 'be munšai- 
no jis nebegalėjo gyventi. Jis 
bandė, dvi motinos, sustoti gir
tauti, bet neįstengė. Prieš pat 
mirtį jis telefonavo motinai, 
kad jis nekenčiąs savęs dėlei 
girtavimo, bet susivaldyti jo
kiu budu negali, nes gėrimas jį 
yra nugalėjęs ir pavergęs.

kaina mokėti
uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Palnters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

*28 Hudaon Broutrham—dietom nullt
'37 Chandler
•20
■28
'27
'29
•25
•28

coacb -----------------------
late Hudson coach ___ !
Politine coach ................... ............

Hudson Brourham. remtu stovy 
E8BOX----------- I
Dodre Sodan------------------------------ !
Pontiac Redan ......   I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7188 So. Halsted 8t.. Trlans-le 0330

PRANEŠIMAS

$150
$125
$180

$705
$395
$295
$425
$495
$550
$175
$4 50

FARM A 160 akerų, su visais bu- 
dinkais, apsėti laukai, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto. Parduosiu pi
giai. Priežastį pardavimo negaliu iš
važiuoti gyventi ant farmos. Savi
ninkas

6001 So. Carpenter Street 
Tel. Englevvood 2116

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 3-5 rūmų muro namas Mar- 
quette Parke. Duodamas morgičius. 
Pašauk savininką. Lafayette 5110, 
arba Pullman 9725.

Exchangc—Mainai

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui visai naujas 11 kambarių bun- 
galow, moderniškas. Lotas 50 pė
dų. Garadžius 2 mašinom. Arti 
lietuvių ligoninės ir Parko. 6924 S. 
Fairfield Avė.

GENE R A LIS KONTRAKTORIUS IR
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKYBROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

GERIAUSIAS PIRKINYS 
Už PINIGUS

3 šmotų Parlor setas .... $69.00 
Riešuto valgomojo kam
bario setas .................. $59.00
Riešuto miegamojo kam
bario setas ..................... $89.00

Aržuolo pusryčių setas ....... $15.00
Lovos .... $3.95; Springsai .... $6.00 
Matrasai .... $4.00; Kamodės .... $13.00 
Ledaunės (Ice Box) .............. $10.00
Warehouse, 1130 Milwaukee Avė.

Atdara iki 9 vai. vakare 
Tel. Humboldt 1166'

Fumished Rooms

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

MAINYSIU savo biznį, cot- 
tage, 2 arba 3 flatų į farmą, 
tuščią lotą, biznį ar kitokią real 
estate savastį. 2031 W. 35th 
St., tel. Lafayette 0909.

PARDAVIMUI vasaros resortas, 
Sodus, Michigan, ant St. Joseph upės, 
2 mylios nuo Tabor Farmos. Puiki 
apielinke. Pilnai 
ki 24 kambariai, 
barys ir virtuvė 
žemės. Kreipkitės 
Shapiro Bros., Sodus, Mich.

įrengti moderniš- 
Valgomasis kam- 
atskirai. 12 akrų 
Englevvood Resort,

Real Esitate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 lotai, grocernė 
ir saldainių krautuvė, gera vieta. 
Važiuoju Europon. Parduosiu pigiai.

1722 West 18th Place

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI 5 kambarių cot
tage, pigiai; $500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais; arba mainysiu i lota 
arba automobiliu. 5254 So. Millard 
Avė., Boulevard 8455.

Miscellaneous
įvairus

NORIU pirkti atsakančius antros 
rankos grosernės fixtures. Reikia 
greit. Tel. Lafayette 7378.

1). BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. ' Parduosiu biznį; 15 mebliuo
tą kambarių (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus 
Turi būt greit parduotas.

loto.

ELMWQ0D PARK. No. 2210 N. 
72nd Ct., moderniška 5 kambarių 
medinė bungalow. Fornisu apšildo
ma, uždaryti priekiniai ir užpakali
niai porčiai; lotas 34x125, vienas blo
kas iki gelžkelio ir gatvekarių tran- 
sportacijos. Geras pirkinys perkant 
už pinigus arba su mažu imokėjimu. 
Likusius kaip renda. F. S. Kunkel 
& Co., 2626 Milwaukee Avė., tel. 
Spaulding 6060.

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

PASIRENDUOJA fornišiuoti 1 
arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
vienai ypatai privatiškoj šeimynoj. 
Namas moderniškai įrengtas, su vi
sais šeimynai parankamais, galima 
ir maistą gamintis. Kaina priei
nama. Kreipkitės ypatiškai nuo 5 
vai. vakare, 5604 So. Mozart St., ar 
per telefoną. Prospect 2283. Šau
kite Mrs. Oshell.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu .mu
rini namų ir bizni (rooming house) 
ant privačio namo arba cotage. 4449 
So. Halsted St.

2417 W. 45th PLACE
2 flatų mūrinis namas, 3 metu 

senumo, 6 ir 6 kambariai, garu ap- 
' šildomas. 2 flatų medinis namas už- 
I nakalyje. Viskas išrenduota, geros 

Aukšta vie- įplaukos, mažai įnešti. Kaina $16,- 
Kaina tik $2,300.00. Galima' 350. MR. FRENCH, tel. Vincennes 

kelius Šimtus įmokėjus. į <00-..

2) DOWNERS GROVE, 1 akras 
žemės, 3 kambarių naujas medinis I 
namas, elektra, gasas. 
ta.
gauti

HALSTED St.. tarp 32-os ir
PARDUOSIU ar mainysiu Stucco 

narna 2 flatų. 6 ir 3 kambariai, 2 
metų senumo, garu apšildomas, 2 
karų garažas. Galima matyti Peter 
Šimaitis, 823 W. 56th St., Chicago.

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

PARSIDUODA labai pigiai barbe
no šapa. Turiu dvi šapas. Galima 
matyti kasdien iki 9 vakare. 19 So. 
Westem Avė.

NAUJOS ąžuolo grindys — 
$45; grynas lygus apmušimas 
sienų $35; naujos durys už pu
sę kainos.

R. JORGENSEN 
2825 N. Francisco. Alb. 1649

Bri-
yra,

REIKALINGAS ruimas apie 
ghton Parko apielinke. geistina 
kad butų su valgiu. Rašykit 

Naujienos, Box 1097

NAUJAS kampinis 6 kambarių 
bungalo\v ir trijų karų garažas; mai
nysiu ant cottage, sena narna, lota, 
bučernę, restauranta 
bilio.

arba automo-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Loula Avė. 

CHICAGO. IUL.

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

For Rent
“PUIKU vieta naujam budinke dėl 

lietuvio daktaro, advokatd ar dentis
to; pačioje širdyje lietuviu kolioni- 
jos. smarkiai augančiame Waukega- 
ne”.

L. J. YAGER
8 S. Sheridan Rd., Waukegan, 

Telephone 2500
I11J

BARGENAS
Parduodu bučerne ir groserne. 

North Side, gera vieta daryti bizni 
ten pat arba galima išnešti. Fikčė- 
riai vieni yra verti $2000, mano 
praisas $1000 su staku, $500 cash, 
kitus ant išmokėjimo. Matykite sa
vininką.

JOHN PAKEL (PAKALNI) 
General Building Contractor 

2621 W. 71 St.
Telephone Hemlock 0367

muro4) PRIE 35 ir Ashland, 3 
namai po 2 flatu, 5 ir 6 kambariu. 
Pečiais šildomi. Visi trys 
duoda už $7,500. Rendų $104 
nesį. Stebėtinai pigiai.

V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

parsi-
i mė-į

F. G. LUCAS
4108 Archer 

Lafayette

and CO. 
Avenue 
5107

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




