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Atentanto prieš Vol
demarą smulkmenos

Trockis rašo Ameri-2 
kos žurnale apie so 

vietijos ateitį

i, 18 sužeisti Aliantai sutiko pri 
per beizbolės žaislą

Eltos’ komunikatas -- Atentatas - Sumi
šimas Kaune -- Protesto mitingas - 
‘Geležinio Vilko’ eisena per miestą -- 
Kas buvo Voldemaro adjutantas Gūdy-' 
nas - 50,000 litų premija i

NE\V YORKE, geg. 21.
Yankce Stadione sekmadienį 
pen beis'bolės žaislą buvo du as
mens užmušti, o šešiolika *lip~'darvininku 
riai sužaloti, kai 

užėjus,

imti Vokiečių re
paracijų sąlygas

Naujienų“ korespondento]
tamsą po medžiais ir 1.1. Tuo 
laiku nebuvo sode policijos ar
ti, minia grūdosi, šaukė, ir už
puolikams pavyko pasislėpti.

Gaudymas įtariamų asmenų 
miesto sode

Po kelių minučių atvyko vie
šoji ir slapioji .policija ir apsu
po miesto sodą. Prasidėjo įta
riamųjų asmenų areštai ir do
kumentų tikrinimas. Daug bu
vo sulaikyta. Bet, kaip dar šian
dien ganiomis žiniomis, jų tar
pe p.isi'kėsinlojų nerasta. Išva
rius publiką iš miesto sodo, pil
na Laisvės Alėja buvo žmonių. 
Sumišimas didžiausias. Policija 

automobiliais, motocik-

KAUNAS, gegužės 8 Paš
tu . — “Eiles“ komunikatas 
jums, lur būt, jau žinomas, č’a 
r.š tik paduosiu jo ištrauką: 

“Vakar, gegužės mtn. 0 d., 
20 vai. 20 min. vvkst.mtanl mi- 
nislcriui piimininku.i ir užsie
nių reikalų ministeriui prof. 
Voldemarui su žmona ir mažuo
ju sūnėnu, kuriuos lydėjo vyr. 
leitenantas Gudynas ir kapito
nas Virbickas, į teatrą Grazu- 
novo konccvtan, prieš jį miesto 
sode buvo padarytas pasikėsi
nimas. Pasikosi n tojai prie te
atro durų i einančią grupę iš 
užpakalio paleido ne mažiau, 
kaip 7 šūvius. Viena kulka bu
vo sunkiai sužeistas į pilvą ir j siautė 
dviem lengvai j kojas mažasis i lais... 
prof. Voldemaro sūnėnas. Vi c- gatves viduriu, 
na kulka peršovė iš karės tiesi tikra nežinojo, 
širdim ponios Voldemari-enės ru- ro buvo sukniupę sužeistieji, ka
bus ir net apatinius baltinius,' riuos netrukus nugabeno į te
praeidama pro kūną. Kelios atrą, suteikė pirmąją pagelba 
kulkos taip pat kliuvo į lydėju- ir tuojau nuvežė j ligoninę, 
‘•ius vyr. įeit. Gudyną ir kapit.jkur buvo visiems sužeistiesiems 
Virbicką. Vyr. Įeit. Gudynas, padarytos operacijos. Vyr. leil. 
kuriam kulka kliuvo i pakaušį | Gudynas, prof. Voldemaro ad- 
ir išėjo per kaktą, užmuštas1 jutantas, mirė neatgavęs žado, 
vietoj. Kapil. Virbickui peršali- K.ipit. Virbickas guli ligoninėj, 

l> 1 ’ ‘ pc operacijos jo sveikatos
stovis vidutiniškas. Voldemaro 
sūnėnui (rodos, jo sesers su
lini, 10 12 m. vaikui) taip pat 
buvo padaryta operacija. Va
kar, 7 d. po pietų, dar ne visci 
patikrintomis žiniomis, ’....... .
miręs. [Vėliaus los i____  __
atšauktos.—Red.

» (Atlantic and Pacific Photol

Rye Cove, Va. — Rye Cove mokyklos mokiniai. Audra su
plūdo trotuarais, griovė tą mokyklą, žuvo mokytoja ir astuoni vaikai.

Niekas nieko _______ __________________________ * 
Tik netoli te't-

tas dosinis plautis. Be to, dar 
viena 'kulka sužeidė panelę Juo- 
dakytę, kuri pripuolamai tuo
met ėjo pro sušeistųjų grupę j 
teatrą... Pasikėsi n tojams, pasi
naudojus sukelta žmonių tarpe 
panika, pavyko pasprukti... Pa
sikėsinimo vietoj rastos dvi ne
dideles nesprogusios granatos.”

ir

šovikų buvo trys ar keturi 
asmens

“Geležinio Vilko“ ir policijcs 
agentų protesto mitingas

Sekančią dieną po atentato, 
I. y. gegužės 7 d., visas mliestas 
epie lą įvyki tekalbėjo. Artin i 
vyriausybei sluoksniai ir šiaip 
piijaučiantieji dabartiniam rė
žimui piliečiai nutarė pareikšti

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Jūsų korespondentui teko lai
mės atentato melu kaip lik bū
ti prie įėjimo į miesto sodą, 
kuriame yra Valstybės Teatras, 
kur prof. Voldemaras ir jį ly
dėjusieji ėjo į atvažiavusią 
gastroliuoti žymią Glazunovo į 
vardu kvarteto *grupę. šūviai, | 
kurių iš tikro galėjo būti sep-; 
tyni, o gal ir daugiau, buvo pa- i 
leisti nuostabiai greitai. Šovei 
trvs ar ketui i žmonės. Tačiau i » 
niekas nieko tikra negali paša-1 SOVietlį KOHgreSaSPačiau Maskvoje prasidėjo
kyti. Nes tuo tarpu miesto 
sode buvo gana daug žmonių. 
Kai kurie skubino Į teatrą, kur 
koncertas buvo jau prasidėjęs, 
daugelis šiaip vaikštinėjo. Už
puolikų niekam neteko pastebė
ti. Alat, pasigirdus šūviams, 
minia puolė vieni artyn, kiti 
bėgo šalin, o užpuolikai tuo tar
pu, kaip sako iš arčiaus mačiu
sieji, spruko vienas aplink te
atrą i Kęstučio gatvę, kiti j

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai diepitf pra
našauja: £

Gražus; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutiniai, dau
giausiai rytų krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 49° ir 58° F.

PARYžIUS, geg. 21. — San- 
i reparacijų eksper

tai pagaliau sutarė priimti, su 
tam tikromis rezervacijomis 
Ilji’maio Schichto, vokiečių 
delegacijos vado pasiūlytas re
paracijų .mokėjimą sąlygas.

smarkiam lie
ti, 000 a s m e u ų 
suoluose, ėmė per 

nuo
inc paveju Rusijoj

NEW YOiRKAS, geg. 21. — 
Liberalų savaitinis žurnalas The 
Ne\v Repaklic paskutiniame sa
vo leidiny išspausdino Leono 
'Trockio straipsnį, kuriame iš
tremtasis buvęs sovietų vadas 
paduoda savo nuomonę apie ga
limą dalyką raidą sovielijoje 
ateitv.

Sakosi kovojąs ne prieš sovietų 
valdžią, bet prieš bcnaparliz- ttd 

i “bleacher’ių 
kils kitą grūstis ir bėgli 
audros pasislėpti.

Užmušti buvo Miss Eleanor 
Piice, 17 melų amžiaus, Hun- 
ter kolegijos studentė, ir Josepb 
Čarli'r, 60 melų amž.

Visi sužeistieji nugabenti 
ligoninę.

i t

Persų įlankoj suėmė 
sovietų laivą su 

pinigais

nie- I 
heli 
pa- j

pasakoja, kad visi 
aitrus priekaištai 

esanti 
esą klaidingai
Puolikai savo 

turį omenėj ne 
bet kapitalizmą.

Badaujantieji kinai 
užmušė ir suvalgė 

35 plėšikus

LONDONAS, 
lasrcs, Irake,

geg. 21. Iš 
praneša, kad 
tapęs suimtas 
garlaivis “Ko-

21.— 
šalpos

Greit prasidės byla Arti Kantono eina 
prieš komunistų re- dideli kinų mūšiai 
daktorius-šmeižikus

New Yorke areštuotas dar vie
nas Daily VVcrkcrio redak
torius, \Villiam Dunne

Ne\v Yorke leidžiamas 
rikes komunistų partijos 
nas Daily VVorker praneša, kad 

vaikas policija suėmus dar jo redak- 
žiiiios buvo torių-asistentą, Wmą F. Dun

ne.
Dunne areštuotas ryšy su 

kriminaline byla, Morriso Hill- 
(|uito, socialistų vado, iškelta 
Daily Worker’io redaktoriams, 
kurie savo laikrašty rašė prieš 
Ilill(|uitą biaurius šmeižtus ir 
kri mina i iškus kaltinimus.

Tą šmeižtų kampaniją Daily 
Wcrker ir žydų komunistų or
ganas F re i hc it pradėjo praeito 
vasario mėnesį, kaltindami so
cialistų 
siuvėjų unijos $150,000 turto.

IIill(|iiit paėmė šmeižikus už 
pakarpos. Daily Worker’io re
daktorius Ro'bsrt Minor ir Frei- 

buvo

Ame- 
orga-

vadą dėl “pavogimo

heilo redaktorius Olgin 
tuojau suimti, atiduoti į 
jury in inkriminuoti.

Amerikos laikraštininkus, netu- suimtas dar ir antrasis
Dabar 
Daily

Tėjusius pasų, durtuvais nu-1 \Vorker’io redaktorius Dunne.
va’kė nv»3 posėdžių rūmų Bylos tardymas, kaip pats

■ __ komunistų organas praneša,
prasidės ateinančio birželio 1 

MASKVA, geg. 21. Vakar dieną.
vakarą Maskvos operos name
prasidėjo penktas sovietų są
jungos kongresas, .dalyvaujant! “Crof ’Zonnolin”
rpie 2,000 delegatų. Kongresą 
atidarė sovietų liaudies komi
sarų tarybos pirmininkas Alek
siejus Bykovas.

“Graf Zeppelin” tai
sosi grįžti namo

Kongresą atidarant, svarbiau- Franeuzų 
sias, tur būt, ir komiškiausias parūpino 
incidentas buvo scena lauke 
ties kareivių sergi m u operoj 
trobesiu, kai visuresančioji pe
ticija ir raudonarmiečiai dur
tuvais ėmė gainioti šalip Ameri
kos k.ikrašcių korespondentus 
ir kitus piliečius, kurie nors ir 
turėjo 'bilietus įeiti, bet buvo 
užmiršę pasiunti su savim dar 
savo pasportus...

CUERS, Francija, geg. 21. — 
laivyno vyriausybė 
vokiečių dirižabliui 
yelin” 3,000 kubinių 

pėdų hidrogeno dujų, reikalin
gų dirižabliui pakilti į orą.

Motorai, kurie sugedo, kai 
Graf Zeppelin” buvo išskridęs 
kelionėn per Atlantą, jau pa
keisti atgabentais naujais, ir di
rižablis žada kaip ketvirtadienį 
ar penktadienį išlėkti atgal į 
Friedrichshafeną.

S?,vo straipsny 'Trockis 
kur nemini Stalino vardo, 
sako, kad vienas didžiausių 
vojų, kurių Rusija turinti sau
gotis, tai esąs “bonapartizmas.“ 

.'Tuo jis nori pasakyti, kad kaip 
franeuzų revoliucija buvo Na
poleono Bonaparto sunaikinta, 
taip lygiai gali rusų revoliuci
ja sunaikinti koks savas “na- 
poleonas.“ 

Trockis
puolimai ir 
sovietų valdžiai, kad ji 
nedemi krališka, 
pamatuojami, 
kritikose čia 
demokratiją,

’ Reikalaudami demokratijos Ru
sijoj, jie iš tikrųjų maną apie 
[atsteigimą joje .kapitalistinės 
| tvarkos. ’Tų aštrių rietenų ir 

į, kurios dabar ciną, demo
kratinė tvarka nepajėgianti su- 

Britai fortifikuoja savo konce-1 doroti.
sijas nuo besiartinančių ku- Kaip 
angsiečių armijų do ne

taipjau 
pos kraštus. Sovietų valdžia lai
mėjus ir įsitvirtinus Rusijoj dėl 
to, kad ta demokratinė; tvarka, 
'kurią norėjęs išlaikyti Kerens- 
kis, neturėjus nei tvirtesnio pa- 

sar- mato, nei turinio.
Jis pats. ['Trockis] esąs opo- 

apie zicijoj anaiptol ne prieš sovie- 
šiau-

pavyzdi Trockis n u ro
ti k sovietų Rusiją, bet 
Italiją ir kilus Euro-

nepcleo-

KANTONAS, Kinai geg. 21. 
—Išsodinti iš karo laivų britų 
jūreiviai skubotai steigia forti
fikacijas įvairiose Anglijos kon
cesijų dalyse. Vaitai ir tiltai ta
po uždaryti ir pastatytos 
gybos.

Pranešimai sako, kad 
dvidešimt penkias mylias į
rę nuo Kantono eina kautynės 
tarp puolančių Kuansi armijų 
r Kvantungo (Kantono) jėgų 
ir kad pastarosios vis 
mos atgal. i kiti pasaulio kraštai darysią ir

Britų konsulatas įspėjo sa- kaip jie plėtosis.
viskius niekur nesišalinti iš kon-' Trumpai atsakydamas į Troc- 
cesijų. Uoste ties koncesijomis . kio straipsnį, The Ne\v Repub- 
slovi pasirengę trys britų karo lic nurodo, kad buvęs komisa- 
laivai, du franeuzų ir du japo- ras daro klaidingus apskaičia- 
nų. Iš Honkongo atplaukia dar vimus. Laikraštis 
.Jungtinių Valstybių karo lai
vas Tu Įsa.

Kuangsiečių aTmijoms besi
artinant, Kantono kinų mieste 
viešpatauja panika. Bijoma, 
skerdynių ir plėšimų, jei ko
munistiniai Kuangsi elementai 
pasigriebs miestą. ,

stumia- dž.iai

Pasimetėlėnori iš Tun 
ney $500,000 širdžiai 

susilopyti
STAMFORD, Conn., geg. 2t.l

Vietos teisman tapo įnešta' 
byla prieš boksininku Čempioną1 
James J. (Gene) Tunney. Kaž
kokia Mrs. Kath-erine King Fo- 
garty iš New Yorko skundžia 
Tunnęy dėl “breack of promise”, 
vadinas, žadėjimo ją vesti ir pri
žado sulaužymo. Už tokį jos 
“širdies sužalojimą“ moteriškė: 
reikalauja iš Tunney $500,000.

Tunney yra vedęs aktorę Po- 
lly Lauder ir dabar su savo 
žmona yra Brioni saloj, Italijoj.' 

Skundikė sako, kad ji susipa
žinus su Tunn*ey 1925 metais. 
Ji turėjus vyrą ir mažą duktė-i 
r j, bet dėl Tunney meiles su sa-' 
vo vyru išsiskyrus.

nizmo” pavojų.
Tolesne sovietų santvarkos 

raida, sako Trockis, esanti glau- 
susijus su klausimu, ką

sako, kad 
kaip tik tie kraštai, kurie turi 
laisviausias demokratines val
džias, yra stipriausi pasauly. 
Demokratinių valdžių nepasise
kimai kraštuose, kuriuos 'Troc
kis mini, parėjo ne iš to, kad 
jos butų buvusios per daug de
mokratiškos, bot kad jų demo
kratijos nebuvo pakankamai su- 
stiprėj tįsios ir įsitvirtinusios. 
Jos dar savo kraštuose nebuvo 
įsigyvenusios. Ir Rusijos ne
ikime buvo ta, kad likimas le
me tokiam silpnam žmogui, 
kaip Kerenskiui, bandyti įvesti 
pirmą demokratinę tvarką.

Kai dėl kapitalizmo, sako 
Tlie New Republic, tai dagi so
vietų režimas nuo jo neapsigy- 
nęs, ir kaip pavyzdį, nurodo į 
įvairias 'koncesijas, kurias so
vietai teikia užsienių kapitalis
tams, ir į daugelį ekonominių 
atmainų, kurios pačių sovietų 
nuolatos vykdomos.

M, Antantės konferencija
UEĖGiRADAS, J ugoslaviju, 

geg. 21. — Vakar čia prasidėjo 
Mažosios autam lės — Jugoslavi
jos, čechoslovakijos ir Rumuni
jos konferencija.

Tarptautinės baduolių 
kom i s i j c s Ii ri nė toj a s, 
drcw, p r?, neša, kad baisaus ba
do išliktoj Kansu provincijoj 
tikrai praktikuojamas kaniba
lizmas (žmogienos valgymas). 
Jis sako, kad netoli nuo čing- 
Ningo trisdešimt plėšikų buvo 
užmušti ir išbadėjusių gyvento-1 
jų suvalgyti.

scv/ctų Rusijos 
jnunist,“ gabenęs $225,000 si
dabru. Manoma, kad tie pini
gai buvo Maskvos skirti nera- 

1 mumains naftos laukuose fi
nansuoti.

Studentai bombardavo 
kiaušiniais mokyklos 

viršininką
* j______

BLANDINSVILLE, III., geg. 
21. Grupė vietos aukštesnės 
mokyklos studentų bombarda
vo žabais kiaušiniais mokyklos

FranCllZll vokiečių 'superintendentą O. T. Morloną,
karn veteranu tnL ka,n jis jų ne’>raleido j ndi v Vvluldlių LdP ui skyrių

k0S kongresas 1 Nbrs studentai vartojo ir ge- 
 i us kiaušinius, Morton pareiš

kė, kad jis esąs pasirengęs nu- 
jsikratyti dulkes nuo kojų Blan- 

juo kad gaunąs vie-

. — At- 
Paryžiuje(jinanlį p2-rlktad|e>nį

prasidės franeuzų ir vokiečių ; dinsyillej 
didžiojo karo sužeistų veteranų *ą kitur, 
organizacijų suvažiavimas. Pir-i
mminkaus lordas Ceeil, | Turki ja užsisakė Itali- 
politikas. ■' . i .

•S’uvažiavimas svarstys prie-1 KUTO IU1VI|
mones pasaulio taikai išlaikyti.

Nusižudė Meksikos su
kilimo vado, Esco

baro, brolis
NOG'AIJsS, Meksika, geg. 21. 

— Priėmęs nuodų, mirė I)r. 
Pt dro Esccbar, generolo Gon-' 
žales Escobaro brolis.

Gen. Escobar buvo vyriau
sias pastarojo sukilimo Meksi-' 
k oje vadas, 
prapuolęs.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
21. — Turku vvriausvbė užsa
kė Italijoj pastatyti Turkijai 
du torpedų naikintuvu, du sub- 
marinu ir kelis submarinų gai- 
niotojus. Tie karo laivai tur
kams pareis 15 milionų 
lyrų. Laivai turi būt, 
kontraktą, pastatyti per 
nanč'Us 22 mėnesiu.

turku 
pagal 
alei-

dabai kažm km ‘Karo lakūnas žuvo 
acijos manievruose

avi-

Traukinys užmušė 1 YELLOW SPR1NG, Ohio, 
— geg. 21. — Jo aeroplanui suge- 

'Lraukinys, užgavęs automobilį, dus ore ir nukritus, užsimušė 
užmušė vietos kontraklorių J. įeit. Florin Shadc. Nelaimė at- 
McPherreną. sitiko per aviacijos nianievrus.

geg

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.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III,

40,000 Šnipų Vadas KaipKį1™?dy‘i
C

SLAPTOSIOS POLICIJOS ISTORIJA

susi- 
kari- 
sten-

(Tęsinys) Labiausiai jam rūpėjo
c.. . y . . , y. i pažinti su kaimiečiais irStiebero šnipai seke auKstes- . , . . . x.,. i • v. ninkais. Is kaimiečių lis mų valdininkų kiekviena, zings- , . .. .. , . , .. , . . ,. , i ‘ x gčsi patirti kiek jie turi maistoni, dirbo bankuose, kurortuose y <v. . ,. v x. .... . . ir pašaro išteklių, o is karinin-ir žemos rųsies pasilinksminimo . . .. ..., , _ : ... kų apie armijos tinkamumą

landynėse. Jie įsiskverbė į au*>j.ai.uj 
kštosios draugijos sferas, kur ' 
nepaliovė vedę visokias intrigas.

Stieber karaliui kas dieną iš
duodavo raportą.

Kartą karalius juokaudamas 
pareiškė:

vėmis akimis į monarchą ir pa
siryžo rizikuoti. Iš savo portfe
lio jis ištraukė du ^onvertu.

“Pone”, tarė jis, “kadangi 
Jus neautorizavote kištis Į prin
cų reikalus, tai aš api 
Jums neraportavau.

Trečiadienis, geg. 22, 1929

f®

lAtlantic and Pacific Photo]

Cheyenne, Wyo. — Frank H. Yager, kuris su savo lėktuvu 
nukrito nuo 5,000 pėdų aukštumos ir išliko gyvas, šalia lėktuvo 
stovi jo žmona.

15308—Alenai Nagionei 
23589- Liudvikai Jaugelienei 
24910—Antanui Kiarnakiui 
24898-ę-Jonui Utakiui

15290 O. Okionienei 
23588—J. Jonuškai 
23590 M. Abaravičienei 
15316—P. Kundrotienei 
15302—A. Skirgailui 
24895—V, Petrauskui 
24897—J. Gvazdauskui 
24920-^-D. Marcinkaitienei
24923 M. Saldui
24924 P.Jakaičiui
56565 P. Saboncitienei
56566 A. Stasevičienei 
96048—V. Petkevičienei 
96049 S. Urbonui 
24932 S. Bugiui 
15329—K. Adomaičiui 
22749—J. 
15328—J. 
15337—P. 
23593—P.
25112 O. Kvedaraitei 
15349—E. Paulauskaitei 
15359—Jonui Dijokui 
15361 P. Aidikoniui 
25123 L. Deltuvui 
15342—P. Vengriui 
15343—A. Vengriutei 
15355-6—K. Inčiurienei 
23599 P. Kazlaučiunui 
23602—L. Raud. Kryžiui 
15368 J. Bagvilaitei 
15384- S. Malinauskienei 
15385—J. 
15386 A.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
prof. Voldemarui užuojautą 
savo jam visišką atsidavimą. 
Jie gavo iš policijos leidimą pa
daryt mitingą ir demonstraciją. 
Vidurdienį mieste visur buvo 
išlipdyti ir dalijami tokio tu
rinio plakatai:

“Tautiečiai! Vaikar Kauno 
gyventojai lapo liudininkais 
žiauraus teroristinio akto. Prieš
valstybinis gaivalas, kėsinda- 
masis prieš miniisterrį pirminin
ką, išdrįso pralieti nekaltų žmo
nių kraują.

“Protestuodami prieš pana
šius barbariškus darbus, reika
laudami iš valdžios pusės ata
tinkamo griežtumo ir žinoda
ma kadx plačioji visuomenė su 
pasipiktinimu žiuri į šiuos te
roristinius veiksmus — kviečia
me visus į įprolesto mitingą, 
įvyksiantį prieš Įgulos bažnyčią 
15 vai. 30 min. Rengėjai.”

'račiau į' mijingą žmonių susi- 
rinko neperdaugiausia, gal ko
kie 3 — t tūkstančiai. Tai kei
sta, per konkčs “laidotuves” 
žmonių buvo gal 10 kartų dau
giau. Kalbama, kad valdinin
kai buvo gavę įsakymą atvykt 
į milingą. Dauguma mitingo 
publikos susidėjo iš šaulių, “Ge
ležinio Vilko” ir slaptos polici
jos agentų....
“Smetona — gyvuok! Volde

mare — valdyk!”
Mitinge kalbėjo trys jauni vy

rukai. Jie visokiais budais rei
škė visišką savo atsidavimą 
Voldemaro vyriausybei ir šau
kė, kad šis atentatas tikrai 
plečkialininkų darbas, nors 
kas iki 'šiol jokių įrodymų 
turi. “Geležinis Vilkas” .iš 
klikos šaukė:

ir

^0 3K\’ A™ • \

■ fi

Kairiui 
Kanapeckiui 
Šaulučiui 
Kirduliui

JOE SMILGIS

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

4642 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4501

Kaimiečiams Stieber pardavi
nėjo šventųjų paveikslus ir 
mukeles, o karininkams— par- 
nografišką literatūrą.

Per trejus metus pedliorius
“Aš manau, kad tavo šnipai važinėjosi po Čekiją, darydamas 

sektų ir mano sūnūs, jei jie ne- planus ir užrašus, 
butų mano globoj”. j Kivrlą mažas neapsižiurėji-

Stieber pažiurėjo savo bespal- mas išdavė jį. Austrai nužiū
rėjo ji šnipą esant ir pradėjo 
bombarduoti akmenimis. Įsi
maišė policija, kuri palydėjo jį 
iki rubežiaus.

Stieber kirto arkliams bota-
juos gu ir pasileido zovada važiuoti. 

Bet jeigu Kai įtūžusi minia jo daugiau 
Jums butų įdomu žinoti apie jų nebematė, jis pasuko arklius 
vekimą per paskutines dvide- į atgal ir kitu keliu įsigavo į 
šimt keturias valandas, tai ken- Čekiją pirm negu minia spėjo 
veltuose surasite smulkmeniš- išsiskirstyti, 
kus raportus”. Ant galo, jis užbaigė savo

Karaliaus akys prisimerkė; darbą ir grįžo į Berlyną. Nusi- 
bet jis suprato, jpg tas žmo- skuto, apsiprausė ir apsikabi- 
gus, tik norėdamas parodyti sa- nęs medaliais nuvyko į palocių 
vo nepaprastą atsidavimą, taip išduoti karaliui ir generolams 
pasielgė. Jis atplėšė konvertą, | raportą.
įkuriame buvo raportas apie Feldmaršalas von Moltke, pa- 
princą Adalbertą. Raportas garsėjęs prūsų armijos vadas, 
skambėjo taip: perskaitė raportą.

“Būdamas nuvargęs, jo aukš- “Jeigu aš bučiau pats nuvy- 
tybė princas nuėjo į savo kam-j kęs”, tarė jis, “tai nebūčiau ga- 
barį 12:45 vai. nakties. Prieš | įėjęs pagaminti geresnio plano”, 
tai 11:20 vai. vakaro jis paval-1 Austrai suprato tų žodžių tei
gė lengvą vakarienę. • | singumą, kai vokiečiai prie Sa-

“Šįryt 10:45 vai. grafas X., j do\vo sutriuškino jų armiją, 
princo globėjas, apleido palocių Bet pirm negu Prūsijos ka- 
ir 11:15 vai. ryto grįžo su pro-i ralius galėjo pasiskelbti Suvie- 
fesorium D. i nytos Voki-etijos impreratorium,

“Pasikalbėjimas tarp prof. D.; reikėjo privaryti prie “pakaros” 
ir princo tęsėsi vienuolika mi- kitas vokiečių valstybes. Tad 

Apleisdamas kambarį, Stieber tapo pasiųstas “studi- 
jjuoti” Saksoniją tokiu pat bil
du, kaip jis studijavo Čekiją. 
Istorija gali patvirtinti, kad 
jis tą darbą atliko labai gerai. 

Sekamas buvo Lexenburgas. 
Po to atėjo eilė kitoms vals- 

Kaip lik Stieber “išslu- 
idijuodavo kurią nors valstybę, §auk(as įkarščio, kalbėtojai 

Manau, kad dėl jo neturėjai 4ai I lusijos aimija tuoj vyk-i pidsiruošę ir neišsilavinę, i 
davo jo darbą užbaigti. Tuo bu- (|gsi
du Prūsijos galybė nuolat augo. 1(įerns neturėjo jękių įrodymų ir 

Neapleido Stieber ir, taip sa- pamato...
“Bet užima daug mažiau laiko kant, naminių reikalų. Jo šnipai r 
sekti princą Adalbertą į skiepą sekė kiekvieną įžymesnį valdi- tyla

,-----Daugelio diplomatų ir(ma prof. Voldemarui užuojauta
neįmanomai didelį skai-' ministerių padėtis pasidarė labai' ir visiškas atsidavimas ir rei- 

’ nemaloni, nes Stieber perdaug ikalaujama iš vyriausybės ne
nusileisti nuo vedamos politi- 

Podel jie sustojo peštis tarp kos.

nučių.
profesorius šnibždomis tarė ge
nerolui von Radcvvitz: ‘Vadina
si, tas kiaulė dabar pasigeria 
kas naktį, ar ne?’ ”

Karalius skubiai įsidėjo ra-j 
portą Į kišenę ir atplėšė kitą; 
konventą, kuris Liete princą Kar- lybėms.

didelio vargo. Jis tikrai nepra
leidžia savo laiką skiepe”.

“Tai tiesa”, atsakė Stieber.

JUOKAI IŠMOKĖTI PINIGAI
Mokytojas:— Dabar Petrai 

išvardink keletą žvaigždžių.
Petras: Filmos arba futbo-.

Per

lo?
Naujienas

Pinigus gavo

nie- 
ne- 
pu-

Mcs jiems atker-
šysim” ir “Boikotas socialdemo
kratams!” Vienas kalbėtojas, 
baigdamas įkalbą, pabrėžė “Sme
tona — gyvuok, Voldemare 
valdyk.” šie žodžiai yra be 
galo tipingi visam lietuviškos 
diktatūros vaizdui.

Bendrai mitingas buvo iš- 
i ne- 
svai- 

ir boikotais, ku-

Jaunasis :-r-Ta mergiotė, ta
čiau, dar labai jauna ir mažo 
ūgio.

Piršlys:—Kad jauna tai ge
rai- O mažo ūgio? Vesk tu ją 
ir aš statau 'tūkstantinę prieš 
vieną, kad tris mėnesius po ves
tuvių ji bus dviguba# už .tave 
aukštesnė.

25118—Liucijai Vaišvilienei
15354—-Magdei Ta ra še v i čion e i 
15352 Juozapui Kazanauskui
15363 Zuzanai Lukošaitei

Na 'Čfcsai
Skelbimai apie tavo žmonos 

mirti tu r būt sukėlė begalę už
uojautų ?

Nu ne. Vilčių ištekėti!

nei sekti paskui princą Kari, ku-.ninką.
ris turi i
čių miegamųjų kambarių”.

Nėra reikale aiškinti, kad apie juos žinojo. •
Stieber tuo norėjo pasakyti, jog i
princas Kari yra didžiausias pa- savęs ir sudarė prieš Stieberj 
leistuvis. bendrą frontą. Jų susivieniji-

Tačiau ne visa savo laika Stie- mas buvo tiek galingas, kad ir * * I 1 • • t buvo šiek 
pasišaukė k?s

Gale mitingo buvo perskai- 
į rezoliucija, kur reiškia-

Voldemaras žada valdyt “griež
tomis priemonėmis”

Su vėliavomis “Geležinis

—Mikai! Sesute vėl skundžia
si, kad tu jų skriaudi.

—Žiūriu i tave, tėvel, ir ne
suprantu, kaip tu tokio amžiaus 
sulaukęs gali bent vienu moters 
žodžiu tikėti.

Irgi Suprato
Jis:—Pas mane tu gyvensi 

kaip rojuje!
Ji

neapsirengusi!

Ivanauskui 
Malinauskienei

15377—Kl. Selemonavičiui
15382—I. Petraičiui
24850—B.
15370 M.

i 15380—A.
15366 P.
23603 V.
15367—0.
15407 L.

i 15408—S.
15396—B.
24855 Anastazijai Kevišienei 
24856—Agotai Venevičienei
24873 Stefan. Zakražauskaitei | 
96047 Juozapui Rumbučiui 
15286—Onai Babičienci

Laukiui 
Grigaliūnienei 
Kairienei 
Norbutui 
Rulevičiui 
Truncienei 

Miežienei 
Glažauskienei 
Benetienei

SprUaiUta* rydytne chronitkų Ir nauju H- 
ft). Jei kiti ncpalfijo jumis iSgrjdytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iAegzamlnavl- 
ma» atidonsa jnau tikrą lirą ir jei ai apsi
ima! u jus gydyti, sveikata Jums aurryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kai« jums skauda, bet pata pasakys po 
įsiutino lAėczamiuavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

15351—Barborai Lenkauskienei i 
15353 Jonui Balčiūnui

i 15346—Pranciškui Mažrimui 
: 15358 -Onai Banevičienei
123604 Kazimierai Sinickienei 
15388—Juozui; Enkiunui

115369 Jonui čepuliui 
: 15387 Pilipui Krikščiūnui 
15378 Onai Lukšienei

Į15381—Onai Zakšauskien-ei 
i 23601—Uršulei Pocienei 
24843—S. Milašienei 
24858 V. Dundulienei 
24862—A. Karvelienei 
24865 S. Erlingienei 
24869 V. Vertelukui 
24875 P. Zadeikienei 
24878—J. šveikaunaitei 
24884 B. Kazlauskui 
24885—K. Survilui 
24869—V. Vertelkui

VISIEMS PASITAIKO 
I PILNAS
i užkietėjimas. Kaipo greitas tfink- 
1 las prieš tą trubelj, kurs yra di- 
■ džiausiąs žmonijos priešas, nėra 
resnioj kaip

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS 

kurs malonus imti ir švelniai .„ , 
1 kia. Jis užlaiko švariai vidurius ir 
1 grąžina jusu Rajumą ir upa. “Phi-j 
ladelphia, Pa., Bal. 15. Trinerio Kar-j 

j tusis Vynas ištikrŲjų yra įstabus, i 
i Aš jaučiu, kaip naujas žmogus. Mrs. I 
Virginia Payne”. Bandyk ši vaistą, 
jei kenti nevirškinimą, surukusius 
vidurius ir kalvos skaudėjimą Vi
sose aptiekose. Reikalauk nemoka-

I mo sempelio iš Jos. Triner Co., 1333 
: So. Ashland Avė., Chicago, III.

Nemokamo Sempelio Kuponas
Vardas

I Adresas 
I
Miestas . Valstija

Rę- Į

vei-1

•r

Ach; aš negaliu nieko

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance] Nuo 
Ugnies, įmingu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliaa ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Rooecvelt 8500

""‘•"i*"“'"
40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ........ $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lcad, 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.

PRLSTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. KOCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4089

tinka jusu
.kiaurai perimąs jūsų sko

nį!... ba C rėmo yra švarus ir 
geras perdėm... kiekvienas jo 
lapas sterilizuotas!

“Cigaras, kurisVil- 
ir būrys žmonių ėjo per 

miestą pas Valdemarą, kur įtei
kė neva ‘5Kauno visuomenės 
priimtas” rezoliucijas. Volde- 
maras atsakydamas pasižadėjo 
nenusileisti ir valdyti tautą ir 
valstybę tekiomis pal griežto- 

i mis priemonėmis, kaip ligšiol. 
Daugiau kol kas Kaune nie- 

budu jis gali- o naujo- Aš nenoriu dabar 
i iš šio atentato daryt kokių iš

jos jau 
pakankamai rodo, .prie ko ve
da fašistų diktatūra. “Varpo” 
spaustuves išsprogdinimas bu
vo pirmas, dabar antras “žy
gis.”

ber praleido šnipinėjimui. Jam karalius priverstas 
norėjosi įsigauti i aukštosios tiek nusileisti. Jis 
draugijos tarpą. Juo labiau, kad: Stieberj.
nuo jo visi šalinosi. O paprastai “Rusijos caras būtinai nori 
yra taip: kas draudžiama, tas gauti jus”, tarė jis. “Aš ne- 
labiau viloja. Negalėdamas ge-i norėčiau ir trumpam laikui, 
moju įeiti i aukštąją draugiją, taip sakant, paskolinti jumis. 
Stieber pasirinko 
duris. Jo šnipai pradėjo rinkti Josi pasitarnauti man”, 
informacijas apie įvairių kuni- žinoma, Stieberui ners 
gaikščių ir grafų gyvenimą. Bi-! aiškinti kuriuo I 
jodami, kad Stieber visa tai ne- pasitarnauti. Jis suprato, jog ■- -- ------y - “"'V ’r”.
iškeltų aikštėn, visokie kuni- jo pareiga bus tarnauti dviem; Jos jau aiškios, j
gaikšciai, grafai ir kitokie di- 'ponam: Rusijos carui ir Prusi- 
deli ponai priversti buvo per- ■ F 
mainyti savo nusistatymą. Jie' 
pradėjo kviesti Stiebrj ir jo h” 
žmoną į parinktųjų pokylius.' vo p^skilbusią 
Kaipo svečias, žinoma, jis nic- (slaptąją policiją), 
kur nebuvo pageidaujamas, vie- vavo iki 1917 m- 
nok ignoruoti jį niekas nedrįso. Stieber vien

Pirmą svarbų “išorinį” šnipą- *)u nepasitenkino.

užpakalines Bet gal ir būdamas Rusijoj ga-)va

jos karaliui.
Stieber nuvyko į Peterburgą 

į keletą mėnesių suorganiza- 
‘ochranką” 
kuri išgy- Leit. Gudynas — fašistų

Icžinio Vilko” vadas*
tik tuo dar-;
Jis pradėjo 

vimą Stieber pasiryžo atlikti as- kisti nosį ir asmeniškus žmo-' 
meniškai. Prūsija tuo laikuireikalus. Viena karaliaus 
smalsiai žiurėjo į Čekiją.

Užgrobimas, žinoma, turėjo! 
įvykti ginklų pagalba. Bot pir-; 
ma reikėjo tinkamai išstudijuo
ti tą šalį, kad vokiečių armija 
žinotų, kur kas yra ir kas rei-( 
kia daryti.

Stieber 
apsirengė 
riaus) drabužiais, sukrovė į ve
žimą įvairias prekes ir išvyko 

j Čekiją. Ten jis 
aplankyti kiekvieną miestą ir

vyr, Įeit. Gudynas, Voldemaro 
adjutantas, buvo vienas žymiau
sių “Geležinio Vilko” organiza- 
toiių ir vadų. Pasikėsintojai, 

|kaip sukyla, ligi šiol nesugauti, 
i Kokia politinė grupė lai pada- 

Ji elgėsi tiesiog skan-Į^ neišaiškinta- Eina įvai-

tuo laiku; njiL reikalus.
giminaitė—pavadinsime ją ku-

• ' nigaikščiute ženia —labai pasi- 
žymėjo savo meiliškomis isto 
rijomis.
dalingai ir darė carui daug ne-',ių ualu|i}> kad lai komunistai.
............... ■ ; plečkaitmmkai ir net kriikščio-

Stieber užsiundė savo šnipus. nvs demokratai, — bet tikėti
Trumpu laiku kunigaikščiutė- gandais, lai dar ne teisybę ži- 

ženia atsidūrė labai nemalonioj1 n0Įj#
padėtyj. Visi meilužiai prade-! (jg įdavimą ar suteikimą ži- 

. . - "į? Jo šalintis nuo jos. I
užklupo karininką kuris pirma 

pasirūpino buvo vienas uoliausių jos mei
lužių.

(Bus daugiau)

užsiaugnio barzdų, 
vengro” (pedlio Visi meilužiai prade-' į:ž įdavimą ar suteikimų ži- 

Kartą ji njų apic atentato dalyvius vi
daus reikalų ministeris pasky
rė 50,000 litų premiją. Tai di- 

i džiausiu iki šiol panašios tu
sius premija.'

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš ’Eu- i 

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

Bartosiewwicz Karolina 
Buzdite Juozapa 
Godes M M 
Krasauckas Jonas 
Kuras Bronįsląw 
Kulbiui Kazimerui 
Marauskine Ona 
Montvila Pijus ' 
Petrausky John 
Pelryla Frąnas 
Rutkauski Maikis 
Tuskonis Tony 
Viktoras Maikis 
Wabatinckeni Franęiska

burnai!”
Muko

Alfred W. McCann
I). Litt., A. B., LLI).
Garsus Tyro Maisto 

Ekspertas.

507

524
527

539
541
548
555
559
562

ATĖJO “Kultūroj No. 4.
Galima gauti “N a u j ienose”. | •> 
Kaina 45 c

Skelbimai Naujienoje 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Du pasimirė nuo įbreži 
m ų rankose

Vdkar ligoninėse pasimirė 
du žmonės nuo kraujo užnuo- 
dijimo, pasidariusio nuo lengvo 
pažeidinm rankų.

Mrs. Ilelen Devels, 18 m., 
IS39 Wright St., savaitę atgal 
bandydama atidaryti keną leng
vai įsipiovė j ranką. Nuo lo 
pasidarė kraujo užnuodijimas Į 
ir ji pasimirė Franklin 
ligoninėj. i

Blvd.

ni.
llarvey, keturios dienos atgal 
darbe bekasydamas ranką Iv n g-1 
vai prakrapštę odą. Vakar jis; 
pasimirė Ingalls Memorial li
goninėj, llarvey.

Užsimušė beegzami 
nuodamas naujoką

kas atsitiko. Kaip matyt 
pasivogė automobilių ir išva
žiavo “pasivažinėti”.

Valdęs automobilių VVilliam 
Svveeney, svečias iš Now Ilamp- 
shire, liko apkaltintas kaipo1 svarbu, ar rado nors vieną un- 
tižmušėjas, o su juo važiavęs ciją munšaino, ar visą statinę, 
jo pusbrolis Frank O’Dee ir į Savininkas Martin Feht sa- 
pardavęs jiems munšainą John ko. kad agentai sakosi radę dvi 
Nelson, 4565 Lake Park Avė., 'puspantes 
kurį policija sugavo tebeped- te, nors 
liavojantį savo “štofą” gatvėj, kad jie ten buvę, 
liko apkaltinti kaipo užmušė- 
jistės dalyviai.

Jie dabar, išsipagirioję, labai 
gailisi įvykusios nelaimės, bet 
jau pervėhi ir jiems veikiau
sia teks ilgoką laiką pasėdėti 
kalėjime—už paintę munšaino.

jie! tymai leidžia konfiskuoti viską 
naudojamą paslėpimui netak- 
suotų prekių, šiuo gi atveju 
munšainas ir esąs 
suota preke. Ir esą

ta neta k 
visai ne

munšaino beisman- 
jis sakosi ir nežinąs, 

Jis ketina 
kreiptis prie advokatų, nors 
pats pripažįsta, kad sunku bus 
ką atsiekti, nes einant Įstaty
mais, valdžios traukti j teismą 
negalima.

Miestų manažerių būs
tinė bus Chicago j

N et eisi ngas taksa- 
vimas

Paveldėjimo taksų Cook pavie
tas sumoka daugiau kaip du 
syk tiek, kad visi kiti pavie
tai. Pusę likusios sumos Lake 
pavietas, taip kad visi kiti 100 
pavietų sumoka veik tik šeštą 
dalį to, ką sumoka Cook pavie
tas. Tik du likusių pavietų mo
ka kiek daugiau (abu šiauri
niame Illinois), taip kad liku
sieji 98 pavietai sumoka tik 
aštuntą dalį visos sumos. Nie
kime pavietai paveldėjimo tak
sų visai nemoka. P>e to Chica
go ir kiti didmiesčiai sumoka 
dideles sumas pinigų, už ku
riuos taisoma pavietų keliai, 
kuriais naudojasi ir miestelių 
ir ūkių gyventojai, nors jie la
bai mažai; prie tų kelių prave
damo ir užlaikimo prisideda.

įkando nuodingas voras taran
tula, kuris buvo atgabentas su 
bananais ir įkando jam-j pir
štą, kai jis savo vežime skynė 
nuo stiebo bananus kostumie- 
riui. <

CONTRACTORS

REAL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.
v

senai ei

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

atstovybė Tarantula Įkando

Pinigų 'Siuntimo Skyrius" at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

į

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE’’
Chicago pataps būstinė ir 

tyrinėjimo centru Internacio
nalinės Miestų Manažerių aso
ciacijos, prie kurios priklauso 
manažeriai 42 miestų Kanadoj, 
Naujojoj Zelandijoj ir Jungt.; 
Valstijose. Būstinė bus Chica
gos universitete. Pirmiau būs
tinė buvo prie Kansas univer-!

Maj. Jose! Noyes, .inspekto-1 siteto, bet dabar keliama į čiaj 
rius komercinės aviacijos de-■ todėl, kad (.hieagoje gyvenaj 
parlamente ir kaipo tokis, cg-. trys šalies žymiausi miestų nta-j 
zaminuolojas naujokių aviato- nažierių sistemos ekspertai, 
rių, kurie bando gauti kumetei- Savaitė atgal Chicagos uo*-! 
pio aviatoriaus liasnius, tižsi-: versitetas įsteigė ir policijos 
mušė sekmadieny nukritus Kan 
kakee aviacijos lau'ke 
nui, kuriuo jis 
kančių 
torius 
sunkiai 
sveiks.

Maj. Noyes išegzaininavo 
lurius naujokus ir išskrido 
penktuoju paskutiniu

i tyrinėjimo centrą, kuris 
i susekti p 

rius moksliniais budais.
aeropla-1 bės Policijai 

skrido su ieš- i 
laisnio aviatorių. Aviu-i 

m., Į 
Pa-1sužeistas, Del paintės munšaino 

neteko rakandų

Chicagoje jau nuo 
na reikalavimas, kad 
butų suteikta lygi 
valstijos legislaturoje. Nurodo
ma, kad sąstatas legislaturos 
buvo nustatytas kada Chicago 
buvo daug mažesnė, kada visa 
Chicagos apielinkė buvo retai 
apgyventa. Kaltinama, kad ei
nant įstatymais jau senai tu
rėjo būti pertvarkyta atstovy
bė, bet pietinės valstijos dalies 
atstovai, kurie dabar sudaro 
didžiuma, neprileidžia per per
tvarkymo, nes tada jie netek
tų didžiumos ir nebegalėtų vi
są valstiją valdyti.

Kaltinama taipjau, kad to
kiai padėčiai esant, Cook ir ki
ti gretimi pavietai yra netei
singai apkraunami mokesniais 
valstijai, kad tuo sumažinti mo- 

: kesnius pietiniai valstijos da-

Maudei Friedland 57 metu, 
2448 Thornas St., vaisių ped- 
liorius, kovoja su mirtimi Lu- 
theran Memorial ligoninėj. Jį

Ten ir iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose v

Naujienų
pirmas

»

su į 
lai i 

dienai egzaminuojamu naujoku,' 
G ra ves. Aeroplanas lengvai pa-1 
kilo nuo žemės ir pradėjo kilti! 
aukštyn, bet ūmiai sustojo ir. 
kaip akmuo krito žemėn, visą 
savo priekį įbesdamas į žemę.

nėj daly, liko veik 
užmuštas, o G ra ves tik sunkiai 
sužeistas. Dabar 
nelaimės priežastis.

ant vielos

tyrinėjama

Įspyrė daktarui

Nurodoma, kad nors valsti
ja susideda iš 101 pavietų, bet 
abelnų mokesnių valstijai Cook 
pavietas sumoka 48 nuošim
čius, taigi veik pusę visos val
stijos mokesnių. Į “revenue 
fund” Cook pavietas irgi veik 
pusę sumoka. Cook pavietas 

įsus restorano rakandus ir įren- moka ir mokyklų užlaikimui, 
girną, vertus, savininko ap-: bet paramos iš fondo negauna 
skaitliavimu. $13,550. Ko ne-:— pinigai nueina pietiniai val
ga Įėjo gi išsivežti, tą viską su-lstijos daliai. Palaikymui Illinois 

_i universiteto Cook pavietas ir- 
ir gi sumoka veik pusę pinigų, | 

nors turėdamas kitus univer-1 
sitetus Cook pavietas labai įna

mi vieton restorano paliko tik Ižai naudojasi valstijos univer-1 • . . V 1 t « • 1 ■

Prohibicijos agentai pereitą 
šeštadienį padarė kratą House 
of Niles, restorane ir road- 
house, prie Mihvaukee Avė. ir 
VVaukcgan Rd., Niles ir radę 
beismante dvi puspantes mun
šaino, pasiėmė ir išsivežė vi-1

gadino, suardė ir sudaužė- 
veidrodžius, lempas, sienas 
t.t., tuo padarydami dar už 
$600 nuostolių. Agentai išeida-i

ISNEWYOR- 
zia i K0IKI KAU- L VU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

Piknikas
[vyks

Girtas negras, pradedąs atsi
gauti pavieto ligoninėj, įspirė 
jį egzaminavusiam daktarui 
Lloyd ir sulaužė nosies kaulu. 
Negras Fred Wilson, 24 m., 
buvo rastas gatvėj be sąmo
nės. Atvežus ligoninėn dakta
ras jį egzaminavo dėl galimų 
pažeidimų. Tuo laiku negras 
pabudo ir turbūt nusigandęs 
pamatęs save esant ligoninėj, 
spirė daktarui. Už tą negras 
tapo patupdytas šaltojon.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
i Atneša gerų algų.

V andens keliams Cook Išmokite deaaininti ir pasi- A 
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio. Fy

krūvą laužų. į sitetu.
Prohibicijos adminis t r a t o- pavietas irgi veik pusę sumo- 

riaus padėjėjas llulburt, kurio ka; kiti gi esantys palei kana- Musų asmeninis mokinimas 
įsakymu tas puolimas padary- lą 
tas, sakosi, kad agentai pasi-i — 
elgę sulig įstatymų, nes įsta- kanalo

la miestai labai mažai temoka TP.ri.renx® :iu;s, ... vietai. Diplomai išduodi
—ne daugiau, negu visai prie | Rašykite dėl knygutės.;

neprieinantys miestai.

prirengs jus gerai 
Diplomai išduodami.

MASTER COLIJEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

Didžiulis Radio Muzikalis Įvykis
kį-’ a

M
£

Trečias vaikas 
pasimirė

>

B t
&

Trečias vaikas, iš keturių, 
kuriuos suvažinėjo du girti au
tomobilistai, kurie sumanė pa
sivažinėti vogtu

7

<‘K>-

L* h 
J 

Lyd 
i h
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Sekmadieny, Birželio 9 d
Cernausko Darže

Kaip ir paprastai, Naujie

automobiliu, 
jau mirė. Juo yra LeBoy Rou- 
sseau, 
virtas vaikas galbūt pasveiks

•Visi
prie 55-tos ir Kimbark gatvių 
dviejų girtų automobilistų, ku
rie nors ir pabėgo, bet paskui 
įvažiavo į du automobilius ir 
liko suimti.

Jie prisipažino, kad jie pir
ko munšaino gatvėj ir išgėrę 
tą munšainą jie neatsimeną]_

1413 E. 55th St. Ket-

keturi liko suvažinėti
gatvių o c

Tai

s

«■

t

%
g

Ė

i .š į g

yra Paul Whiteman’o Old Goki orkestrą—pirmasis didelis radio įvykis—kurio grojimas bus siunčiamas kas 
savaitė nuo Pacifiko pakrančių i visą šalį. Šis paveikslas buvo nutrauktas, kai* orkestro nariai darė repetici
jas ir rengėsi išvažiuoti iš New Yorko su Old Gold-Paul Whiteman specialiu traukiniu eilei koncertu per 

Columbia Bfoadcasting sistemą kelionėj j Los Angeles.

nos rengia siurprizą, 
mykite pranešimus, kur 
plačiau paaiškinta apie 
niko programą.
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It’s an III Wmd
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

EVER SlNCE MOM GAME THAT 
PARTY FOte MY COUSlN PATRlClA 
ALLTHE FELLEPG V4ASBEEN CALL1M' 
HER OP OM THE TELEPHOME'MMTIL 
N0\x), »TS OUTTA ORDER AN)' IT 
MAKES ME TlRED, 8ECAUSE < GOTTA 
RUNTO THE GROCERY STORE AK)' 
TELL’EM VJHAT TO DELIVER TO 7 

X. OUte HOUSE _____----' (7)
<7>

HEY TU8BY. WAIT A SECO^D, 
VUlLLYA ? - I VJAMT YOU 'TO 
TAKE A MOTE TO PATRlClA
Fote ME - t COULDM'T GET HER 
OMTHEPhOME - HERE'S A

NES

7 GEE, IF VJE HAD \ 
ADOTHER DIME VJE

COULD GET TvMO OF TUOSE 
FROGTED CHOCLETS, 

\ bOWN AT )
V. DRUG ‘s.TOR.E /

MEBBE VOE 
GAN) THlMK 
UP A \6JAY

, TO GET IT

a
k

Fo^e.
15 OUTTA

OROeR
/VOtES 

PEL'veREd 
TotAYtUS/N 
Pa+rica TOa

€Ach .

you R.0N down ' 
"To THE GROCE&S 
VJITH THlS OtebEte- 
Au' l'LL HOLO "THE

SlGM y
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at
ė

z

; ..A,-;?

k ’ 5 o
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, geg. 22, 1929

NAUJIENOS
The I.ithuanian Daily News

Kxccpt tvindą.y l>y 
the hitliuanian News rub. Go., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outsido of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

$8.00 
$7.00 
$8.00 

3c
Entered as Second Class Matter 

Mareli 7tli, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Mareli 3rd, 1879.

Nauj ienos eina kasdien, išskiriant 
sekniadieenius. Leidžia "Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metanis ................ ...........
Pusei metų ___ _____ ____
Trinia mėnesiams ___...___
Dviem menesium ...............Vienam menesiui. . . . . . . . .

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ...... -.... ,.....
Savaitei ___ _______ _____
Mėnesiui .............. ...............

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštų:

Metams ..............—u._______ $7.0(
Pusei metą ......... -_________  3.51
Trims menesiams ..............  1.75
Dviems menesiams ..................1.25
Vienam menesiui ................   .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams __________ __ ____ $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams ..............«... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
12.00 
1.50
.75

KONSERVATORIŲ SŪNUS SOCIALISTAI

Lietuvoje yra paprastas atsitikimas rasti toje pa
čioje šeimoje vienus jos narius remiant klerikalizmą, 
antrus — laisvamanybę arba socializmą. Klerikalai daž
niausia esti seni ūkininkai, o laisvamaniai arba socialis
tai — ūkininkų vaikai.

Panašų reginį dabar matome ir Anglijoje. Tenai vi
sa eilė konservatorių vaikų yra virtę Darbo Partijos 
nariais. Žymiausi tokių politinių priešingumų pavyzdžiai 
šeimų viduje yra Mosley ir Baldwin. Kapitonas Mosley 
atsižadėjo savo barono titulo ir kartu su žmona Cynthia, 
kuri yra garsaus lordo Curzono duktė, įstojo į partiją, 
kuriai vadovauja socialistas MacDonald.

I tą partiją įstojo ir paties Anglijos konservatorių 
lyderio, Baldvvin’o sūnūs, Oliver. Ir dabar juodu abu, tė
vas ir sūnūs, eina kandidatais į parlamentą, bet priešin
gų partijų sąrašais: senis Baldwin — konservatorių są
rašu, o jaunasis Baldvvin — socialistų. ,

Dalinai dėl to, kad šiandie yra daug atsitikimų Ang
lijoje, kur tos pačios šeimos nariai priklauso priešin
goms partijoms, kova tarp partijų tenai'yra ne taip ašt
ri, kaip kitose šalyse. Sūnus arba broliai vis tik nenori 
taip piktai atakuoti savo tėvus arba brolius, kaip pa
prastai atakuoja vieni politikieriai kitus.

Bet kovos aštrumas ne būtinai reiškia jos intensy
vumą. Kova civilizuotoje visuomenėje, sakysime, nėra 
taip žiauri, kaip tarp laukinių žmonių, nors civilizaci-| 
ja padidino, o ne sumažino, visuomeninius priešingu-■ 
mus.

nuolatos iškrypsta iš “tikrojo’ 
kelio tai į dešinę, tai į 
Bet įauginus bizūnų 
(laugunitu. kuri iki šiol 
Kominterno diktatorių 

guojama. Dauguma yra 
narna laiške nuosakumo 
Pavyzdžiui:

“Nenuosakumas ir princi
pų stoka Centro Komiteto 
daugumos vadų nusistatyme 
vaizdžiai pasireiškė tame, 
kad Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas iš
metė iš partijos draugą Pcp- 
per’į, pažymėdamas, jogei 
draugo Pepp-er’io politine 
platforma yra, be abejonės, 
tikroji priežastis, dėl ko ji
sai atsisako atlikti savo pa
reigą ir atsiduoti Kominter
no nuožiūrai; tuo gi tarpu 
keletu dienų vėliau, nežiū
rint to, kad draugui Pepper’- 
iui buvo duota šitokia poli
tiška charakteristika, Cen
tro Komitetas vėl priėmė j 
į partiją.”
Tolinus savo bulloje ekzeku

tyvis komitetas drožia per api- 
kaklę kitam daugumos frakci
jos šului, “draugui” Lovestone, 
ir sako, kad jisai išdrįsęs par
tijos konvencijoje šlykščiai ata- 
<uoti Kominterno vadovybę ir 
kalbėjęs apie “pūliuojančią vo
tį” Komunistų Internacionalo 
ekzekutyvio komiteto aparate.

Paskui ekzekutyvis komite
tas skalbia nugaras 
gui” Bedacht ir 
gumos lyderiams

“Komunistų
lo ekzekutyvis komitetas krei
pia ypatingą dėmesį į gegu
žės m. 9 d. pareiškimą, ku
riame draugai Bedacht, Love
stone ir kiti bandė iš anksto 

diskredituoti Kominterno nuo
sprendį, tvirtindami, kad Ko
munistų Internacionalo ekze
kutyvis komitetas nori sunai
kinti Centralinį Komitetą ir 
todėl veda politiką, ant vi
sados legalizuojančią opozi- 

bloko frakcionalizmą,

kairę, 
tenka
prote- 

kalti- 
stoka.

“drau- 
kitiems dau- 
sakydamas:

Internaciona-

GEGUŽINIŲ ĮVYKIŲ įVERTINIMAS
T

Kuomet atžagareiviškų kapitalistų, fašistų ir komu
nistų spauda kalnus verčia ant Vokietijos socialdemo
kratų už įvykusį kraujo praliejimą Berlyno gatvėse per 
gegužines komunistų riaušes, tai Vokietijos darbinin
kai įvertina tuos įvykius visai kitaip. Tuoj po gegužinių

dyti Kominterno paliepimus 
yra toks; pat veidmainingas, 
kaip buvo ir visi pirmesni pa- 
sižitdSJ imai. Frakcijų kovos 
komunistus išnykti negali, }■£- 

dangi tos kovos yra naluralė 
partijos puvimo pasekmė. Ko- 
munistų judėjimas seniai yra 
išsigimęs. Jokių, principų jisai

nebeturi, ir jisai laikosi tiktai 
tuo, kad' jo lyderiams pavyko 
sudemoralizuot tam tikrus dar
bininku elementus, . kadaise ti
kėjusius “prakilnia” Husijos 
bolševikų misija.

Kur nėra idėjos, tenai kova 
gali eiti tik dėl asmeninės nau
dos ir asmeninių ambicijų.

KN

: 2-Ypie įvairius JL/aiyK
laikrodžio niekad savo gyveni
me nebuvo mačiusi. Tyrinėto
jas ją pamokino kaip laikrodė
liu reikia naudotis bei kokiu 
budu sekamas laikas.

Tūkstančiai gėry knygą yra sukrauta
“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant K

pareikalavimo
Tibetas

Mažai ištirtas kraštas. — žuvo 
daug tyrinėtojų. — “Gyve
nanti karalaitė”.—Niekuomet 
nematė laikrodžio. —Iškilmin
gos pamaldos. — Vienuolių 
tvarkymo priemonė. — Loši
mas kauliukais.

Kinų žemes rytuose,

ei jos
ir pataria jam tęsti tą frak- 
cionaliznfą toliau.”

Ekzekutyvis komitetas įspė
ja, kad šitokiais pareiškimais 
daugumos ’ frakcijos 
rengiu dirvą Amerikos 

.skilimui.

lyderiai 
partijos

riaušių buvo rinkimai Saksonijoje, ir komunistai bandė Kominterno įsakymai Ameri- 
pakreipti balsuotojus savo pusėn, šaukdami apie “žmog-' - kos komunistams.

Išskaitęs dar visą litaniją nu- 
| sidėjimų ir “nukrypimų” Ame
rikos kompartijos viršūnėse, ek
zekutyvis komitetas duoda par
tijai sekančius penkis įsaky
mus:

žudžius” socialdemokratus. Bet kokios buvo tų rinkimų, 
pasekmės? j -< j *į || i

O gi ve kokios: socialdemokratai pravedė į Sakso
nijos seimą 33 -atstovus, vietoje buvusių 31; o komunis
tai pravedė 12 atstovų, vietoje buvusių 14.

Netrukus po to buvo antra proga patirti, ką Vokie
tijos darbininkai kaltina dėl kraujo praliejimo Berlyne. m;teto dauguma i 
Geležinkelių darbininkai rinko delegatus į savo sąjungos tuojaus likviduoti visas frakci- 

IŠ jines kovas. Vykinant šitą in- 
“ i, vartoti “aštriausias 

disciplinarines priemones., ne-
I sustojant ir prieš išmetimą iš 
partijos”.

2. “Draugai Lovestone ir Bit-

1. Priversti Centralinio Ko- 
ir mažumą

suvažiavimą, ir komunistai tapo skaudžiai sumušti.
300,000 geležinkeliečių sąjungos narių, daugiau kaip ^ru.k^ 
200,000 balsavo už socialdemokratus, 50,000 balsavo už 
krikščionių darbininkų sąrašą, ir tik 17,000 už komu
nistų sąrašą. Pasirodo, kad šitoje darbininkų sąjungoje 
komunistai nusmuko žemiau net už klerikalų pasekėjus! tehnan, kaipo kraštutiniai frak- 

išreikštą nuomo-įeinių kivirčų kurstytojai dau- 
1 gumoje ir mažumoje, turi būt 
laikinai pašalinti nuo darbo 
Amerikos Komunistų Phrtijo-

Šitie faktai patvirtina “Naujienų” 
nę, kad milžiniška Vokietijos darbininkų dauguma su
pranta, 
moningai komunistų išprovokuoti.

, jogei kruvinieji susirėmimai Berlyne buvo są-
rai komunistu išnro Vokuoti.

Apžvalga
, '' 3. “Atmesti Centro Komite-

gumos frakcijos vadą l.ove- t() mažumos reika|avimi. ka(]
stonc’ę ir mažumos (Fosterio) butų sušaukta specialė konveil.
frakcijos 
praneša, 
frakcijos

vadą Bittelmaną ir 
kad kitas daugumos 
lyderis, Pepper, bus

NAUJA KOMINTERNO 
BULLA AMERIKOS 

KOMUNISTAMS.

teisiamas Kominterno kontro-
lės komisijoje, kuri spręs, 
jį išmest ar ne iš partijos.

ar

sekreta- 
nefrakcinj

Vanoja kailį abiem 
frakcijom.

Kominterno ekzekutyvio

Komunistų Internacionalo ck-1 
zekutyvis komitetas parašė grie
žta laiska Amerikos komunis
tų partijai, apkaltindamas jos 
vadus “frakcionalizmu”, intri
gomis, dešininis nukrypimais, 
kairiais nukrypimais, Komin
terno šmeižimu, disciplinos lau
žymu, apsileidimu, oportuniz
mu ir t.t/ ir t.t. »

Savo laiške ekzekutyvis ko
mitetas griežtai įsako ameriki
nei Maskvos davatkų sekcijai 
neatidėliojant susitvarkyti ir 
mesti lauk iš partijos visus 
tuos, kurie priešinsis Komin
terno valiai. Be to. jisai liepia 
Amerikos partijai pašalinti nuo
darbo partijoje vyriausiąjį dau- nesupranta savo uždavinių ir

ko- 
: miteto “popiežiškas laiškas” 
(bulla) Amerikos komunistams 
yra be galo ilgas ir barbariška 
kalba parašytas dokumentas. 
Jį čia ištisai cituot, tai reik
štų be reikalo užimti vietą 
laikraštyje. Pakaks paduoti ke
letą įdomesnių ištraukų.

Maskvos laiškas be pasigai
lėjimo vanoja kailį ir Love- 
stone’o daugumos frakcijai, ir 
Fosterio mažumos frakcijai. Ji
sai nurodo, kad taip viena, kaip 
ir antra frakcija nesugeba tei
singai susiorientuoti politikoje,

cija.”
4. Pcrorganlzuot ir 

Centralinio Komiteto 
riatą, užtikrinant 
darbą partijoje.

5. “Perduoti draugo Pepper’- 
io bylą Kominterno kontroles 
komisijai apsvarstyti.”

“Klausau, Jūsų Mylista!”>
«

Amerikos komunistų parti
jos centro komitetas, perskai
tęs tuos Kominterno bdsų įsa
kymus ir nutarimus, savo po
sėdyje tuoj aus priėmė rezoliu
ciją; kad visi Maskvos paliepi
mai bus iki jot išpildyti. Ir ką 
jisai biednas darytų neklausęs, 
kuomet visa komunistų parti
ja gyvuoja tik iš Maskvos ma
lonės! Jeigu Stalino klika nu
tartų dauginus nebeduoti “sen- 
dvičių” Amerikos r-r-revoliu- 
cioiiieriams, tai į trumpą laiką 
jų čia “nė dūko” nebeliktų.

'Pečiaus šis pasižadėjimas pil-

pietų 
Azijoj, yra mažai iki šiol iš
tirtas kraštas, Tibetu vadina
mas. Jo gyventojai su savo pa
pročiais bei tikybinėmis apeigo
mis, nepereinami, padanges rai- 
žanli, amžino sniego baltomis 
kepurėmis apvainikuoti kalnai, 
nepereinamos dykynės — visa 
tai jau nuo senai vilioja euro
piečius tyrinėtojus bei drąses
nius keliauninkus, čia greta 
aukščiausių kalnų, greta baisių 
tyrų šniokščia piktosios upės; 
greta nepaprastai kaitrios vasa
ros čia siaučia žiemos metu be
galiniai speigai su neišbrendamu 
sniegu bei žiauriomis audromis.

čia nėra tiestų kelių, gelžke- 
lių, nėra miestuose automobi
lių, tramvajų, nėra nė telegra
fo, telefonų, elektros šviesos; 
nerasi nė pašto, nė vaistinės, 
ne užeinamo namo.

Pikta nemėgstanti žaisti 
gamta apsirubežiavusi nenuga
limomis žmogui klintimis, nu
varė i aną pasaulį ne vieną drą
suoli, kuris kėsinosi ištirti jos 
didingus reiškinius.

Todėl Tibeto tyrinėjimas be' 
galo įdomus ir drauge r 
■'rastai sunkus, kiekvieno kraŠ- išlilmių metu esti įdomus loši-' 
i;o mokslo įstaigoms teikia ne
maža rūpesčio

Laikas nuo laiko siunčiama 
net atskiros ekspedicijos, ne
kalbant jau apie atskirus asme
nis, vykstančius Tibetan tam 
tA rems dalykams, tirti.

Iš panašios kelionės nesenai 
grįžo žymus tyrinėtojas anglas 
C. Bell, kuris Tibete išbuvo 
virš melų laiko. Visą šį laiką 
jis pašventė įvairiems tyrinėji
mams, kuriuose galima užtikti 
lemaža įdomaus bei pamokinai)-1

“Dievaitė”, kaip ir visi kiti 
Tibeto gyventojai, nėra niekad 
naudojasi laikrodžiu; todėl tiek! 
ji, tiek jos viengenčiai laikei 
matavimo klausime tenusimano' 
tiek, kad saulei patekėjus reikia! 
kelti, gi nusileidus gulti.

Be to, Baliui teko dalyvauti 
iškilmingose pamaldose, kurias 
laikę vyriausias krašto dvasiš
kis Dalai-Lama lydimas dvyli
kos tūkstančių vienuolių. Jie 
buvo sutalpinti visur, kur lik 
leido vieta. Vienuolius prižiū
rėti ir tvarkyti buvo paves
ta vyresniems vienuoliams. Iš 
to tvarkymo priemonių pažy
mėtini apie 13 pėdų ilgumo ir 
bent 9 colių storumo včzd|i, ku
riais
nieii vienuoliai, 
tokiu 
kuris buvo pastebėtas blogai ei-, 
giantis.

Daifli-Lama yra vyriausias! 
Tibeto budistų vienuo’is, ku-| 
riam pavesta pusė miliono ket
virtainių mylių žemės plotas 
valdyti. Kaip atrodo jo vusty-| 
bė\ šiek tiek pasakyta anksčiau | 
Pakanka jau to, kad čia apie 
mokslą nieko nežinoma. Viskas 
remiasi burtais bei prietarais.

Taip įžymesnių papročių, pa
žymėtinas apvaikščiojinias, 

j taip vadinamas, “Tsoncho” ar
ba kitaip “susirinkusiųjų paau- 

nepa-i pavimo” šventės. Tų tikybinių į

buvo apginkluoti vyres- 
Jie šventine 

vėzdu kiekvieną eiliių,

Tarp įdomesnių gyvenimo Ti
beto laikotarpių, pažymėtina 
diena, kuomet Sir Bell buvo 
priimtas “gyvenančios dievai
tes”. Tas įvyko viename dides
niame Tibeto mieste, Samdonge, 
<up gyveno Tibeto valdytoja 
“gyvenančia karalaite” vadina-

maš kauliukais, kurį nepapras
tu akylumu seka visi tikintieji.

Mat, nuo lošimo užbaigos pri- 
J klausys busimieji metai. Jeigu!

išloš Dalai-Lama, vyriausias 
šventikas, tai metai pavaldi
niams bus be galo geri. Jie 
praturtės, bus sveiki, nes dan-; 
gus sutekis palaimos. Gi jei
gu išloš piktos dvasios arba vel
nio galybės atstovas— laukia 
skurdas. Lošime kai jau gali
ma suprasti, iš vienos pusės da
lyvauja Dalai-Lama, gi iš ant-; 
ros “žalčių Karalius” arba vel
nio norų vykintojas.

Kokių tik nėra kraštų ant) 
žemės! Koks margas ir gra-l 
žus pasaulis!

Tai yra pirmas europietis, 
airis buvo trumpam laikui “die
vaites” priimtas ir gavo šiek 
ciek jos rūmuose paviešėti.

Nieks iki šiol iš Europos pa
dangių čion atkeliavęs neperžen
gė “dievaitės” rūmų slenksčio, 
rieks neturėjo garbės dangiš

kos vertės mergaitę išvysti.
šiai, anot Bell’o, kaip (jis at

rodo. Tai negenesne kaip 24 
metų amžiaus mergaitė, ganai 
mandagi, mokantį priderančiai; 
laikytis bei elgtis, 
prasta “dievaitė”,
(budistų tikybos įkūrėjo) įpė
dinė ant žemės, ir kaipo tokia 
yra viso krašto be galo gerbia
ma. Ji gyvena vienuolyne, tu
rėdama savo žinioj 50 vienuo
lių, kurios už nusikaltimą visa
da gali kiaulėmis pavirsti. Tai.) 
bent tibetiečiai mano- Del to

Ji nėra pa- 
bet Budos

Tibeto papročiais, šei- 
ir svečias

[Pacific and Atlantic Vholol

Dr. T. T. Shields, Dos Moines' 
universiteto trustisų tarybos, 
prezidentas, kurio įsakymas pa-

privalūjo liuosuoti visus profesorius pa-j 
apdovanoti kokiu gimdė riaušes. Į lūžę studentai 

puolė administracijos trobesį ir! 
sulaužė ten esančius rakandus.) 
Pats Shields turėjo bėgti iš 
miesto.

Einant
mininkč
vienas antrą 
nors daiktu.

Sir Bell padovanojo "dievai
te'” laikrodį, apie kur; ji iki 
tol neturėjo jokio supratimo;

Knygų Mėgėjai
Ras čia dėl savęs gražų knygynėli kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

, SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Uhrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau jsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauną mer
gelę patekusią j klioštorių, kol neperskaitys Barboros U brikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina .................................................................................. .75

No. 26. Pagal {statymus. įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei- 

. šių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, jstaty- 
buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 

Įstatymų našta, rankose netinkamų Įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo lik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ................................75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ome sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo "Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
dalbas ir kaip jis priėjo prie musu dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina .............. $1.00

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnele, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčių. Šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
"Town of Lake” darbininkų padėti ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raištas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyveninio apystovas, 
kaip Raistas.- Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tu i 
yra Stock yards” arba "Štokerdai”. Labai jdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi./ Kaina .................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirti ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina .......w......... 25

mai

Poezij’a-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iŠ atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje "gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų .surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso, čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina .............................................................75

69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kilų eilių telpa garsioji Edgar l’oe 
poema "Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ..................................35
70. Ghidi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro-
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip paisai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip •paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina ...........................   50
71. Gyvybe, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ........................... 20
73. Keplos Kančias. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina .......................................20

N.

No.

No.

No.

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.
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Tarp Ghicagos
Lietuvių į

b , ■« ■ I I > ■ ■■ —

Star jauktui garbes, kaipo lai-! 
mvjtįsiam lošį. Jie norį dar sy
kį eiti persitikrinti su Starie- 
čiais. Jeigu antrą sykį prisieis 
Starieėiams susikibti . su He- 
gewish Blues, tai bus atkaklus 
musys ir žingeidus.

Iš “Birutės”
“Birutė” tapo pakviesta dainuo

ti dviejose operose
Kai “Birutė” statė “Bailų 

Daktarą,” lai buvo atvykęs ir 
Eduardo Sacerdote, kuris Chi- 
cagos “Who’s Who” yra pažy
mėtas kaipo geriausias dainavi
mo mokytojas tarp italų.

Birutiečių dainavimas jam 
padarė labai gero įspūdžio. Jis 
tiesiog pasakė, jog Chicagoj 
jam dar neteko matyti mėgėjų 
chorą, kuris galėtų “’Ba.ilų Dak
tarą” geriau pastatyti, negu 
“Birutė.”

Kaip tik tokią nuomonę pa
reiškė ir dainininkas J. Babra
vičius.

P-nas Sacerdote birželio 4 d. 
Kimball Hali stato vieną aktą 
iš operos “Carmen” .ir vieną ak
tą iš operos “La l'orza dėl Deš
inio.” Jis pakvietė ir “Birutę” 
padėti jam tas operas pastatj’ti. 
“Birutė” tų pakvietimų priėanė j 
ir birželio 4 d. dainuos Kimball 
Hali svetainėj —Žinąs.

Ateinančio penktadienio va
kare, gegužes 24 d., Klubruimy 
Golden §tar jaukto boosteriai 
turės susirinkimą pasikalbėji
mui kaip geriaus prigerėjus 
musų besbolo lošėjams.

Karolis Požėla jau apleido 
Strumilo svetainę. Reiškia, mu
sų Karolis jau nebe biznierius,’ 
tik paprastas roselandietis. K. 
Požėla būdamas biznyje labai 
gerai su visais sugyveno ir įsi
gijo sau daug draugų.

Draugijos ir kliubai, kurie tu-, 
rėjo reikalą su K. Požėla, kaipo 
buvusiu Strumilo salės savinin
ku, apgailestauja, kad K. Požė
la pasitraukė iš Strumilos sve
tainės vedimo.

Juozas Taločka parendavoje 
Strumilo svetainę ir visą namą. 
Reiškia, Joe Taločka dabar yra 
savininkas Strumilo salės. Gerų

Roseland

pasekmių ponui J. Taločkai liau
jami biznyje. Sakoma, kad Chas. 
Strumilas ketinąs gražiai išde- 
koruoti svetainę, o Joe Taločka 
svetainę švariai ir tvarkiai už
laikyti. —R.

Golden Stariečiai nugalėjo
Hegewish Blues

Pereitą nedėldieni Palmer 
Parke Golden Star jauktas lošė 
besbolą su Hegevvish Blues 
jauktu. Lošimas buvo gražus.) 
Golden Stariečiai nugalėjo He- 
gewish Blues padarydami 9 
prieš 5. Lošimo eiga pagal ap- 
simainimus buvo tokia: 
Hegewish Blues 00111002=5

Golden Star 4100022X=9
Buvo lošiama tįk 8 apsimai 

nymai (innigs), nes reikėjo už-' 
leisti vietą dėl kitų jauktų.

Šis lošia tai buvo ketvirtas1 
šiame sezone ir visus laimėjo 
Stariečiai. Reiškia, Golden Star. 
jauktas progresuoja.

Beje, Hegevvish Blues sako,' 
kad jie nepripažysta Golden

Po truputi
19 d. gegužės raudonasis 

Kanklių choras buvo surengęs 
pilkniką černausko darže. Ir 
ištiesų, jiems puikiai pavyko, 
nes žmonių buvo tiek daug, kad 
ant abiejų rankų pirštų negalė
jau suskaityt. lai jau žinau, 
kad buvo (nemažiau kaip 19, o 
kad nebijočia pameluol, lai sa
kyčiau ne daugiau 10. “Vilnis” 
sako, kad būt buvę daugiau, jei
gu nebūtų buvę šalta. Iš tiesų, 
jeigu anais melais nebūtų liję, 
tai butų įvykus revoliucija.

Ar jus žinot, kad “Vilnies” 
komisarai yra gudrus .Jie už
kalė lentom “Vilnies” langus ir j 
juos užkaltus laiko, <kad aukų 
daugiau surinkus, nes jeigu |

HARRIETTA A. GRICIŪTĖ

' eina, <ar kur lik žiuri, tai vis 
mato Grigaitį. Ar ne (butų ge
rai pakviesti .iš Maskvos batiuš- 
ką Kapsuką, kad atskaitytų Eg- 
zorlus?

jauna, bet visų, kas ją girdėjo, 
pamėgta dainininkė. Ji dainuos 
šiandie vakare pasaulio keliau
ninkų brolių Rubinų naudai ruo
šiamam koncerte Glickman te
atre, prie Roosevelt Rd. ir Blue 
Island Avė.

sudėtų langus, tuomet aukų dau
giau nebegautų. Tai vis, mat, 
reikia žinot ką darai.

Nėra stebėtina, kad žmogus 
miegodamas sapnuoja, bet 
“Vilnies” Strazdas ir rašyda
mas sapnuoja, nes jis kur tik

Dievui dūkui, jau kankinys 
Bimbo parsimufino į Chicagą. 
'Pilk kažin ar nesusipeš du į vie-'1 
ną maišą sukišti ib uilva.sk uč.i ai?*.' 
Aš gerai žinau, kad abudu re- 

. daktoriai gerai pažysta bulvių^ 
skutimo teoriją ir tuoj gali, iš 

1 pavydo, pradėti peštis apie tai, 
iTkurio teorija yra geresnė.

Kaip girdėjote, /lai jau ir 
Kaune konkę palaidojo. Dabar 
Kauno 'graiboriai jau pasiraito
jo rankoves ir rengiasi laido t 
SoriaMemolkratų partiją. /Bet 
kariais giltinė ir prie graborių 
prisikabina. ..—Pustapėdis.

PRANEŠIMAI
_______

Tėvynes Mylėtoju Draugijos 22ros 
kuopos susirinkimas įvyks seredo.į, 
gegužės 22 d., 7:30 vai. vakare, P. 
Solio ofise, Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Draugai, ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, turi
me svarbiu reikalų aptarti.

Valdyba.

Roseland. Gegužio 23 d., 7:30 
vai. vakare Aušros1 kambariuose. 
10900 So. Michigan Avė., jvyks Lie
tuvių Darbininkų Namo Bendrovės: 
direktorių susirinkimas. Šiame suj 
sirinkime bus raportu, pranešimų ir 
svarstoma kur laikyti direktorių su- 

I sirinkimai. Visi direktoriai ir 
! draugi jų atstovai kviečiami atsilan- 
! kyti paskirtu laiku. Sekretorius.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Kateteri Street

Telephone Victory 1115

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimai 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

.------o------

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Ilemlock 9252

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

Akių Gydytojai

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

Tel. Kemvood 5107 
VALANDOS i

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------0-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
♦

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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 Avenūe

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soli* HalatM Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

M

Phone Canal 6222

Dr. J. Beaudette
VIRAUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

RAFOLAS PŪKINAS’ .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 21 dienų, 11:30 valan
dų ryte, 1929 m., sulaukęs apie 
50 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje, Kauno rėd., Raseinių ap., 
ir mieste'. Paliko dideliame nu
liudime sūnų Franciškų Chica- 
goje ir dukterį Ona West Vir- 
ginia Amerikoje. Kūnas pa
šarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny, gegužės 23 dienų, 1:30 
vai. po pietų iš koplyčios į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Rafolo Pūkino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
■ >

Sūnūs ir Duktė ir 
Visi Giminės.

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

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ii’ kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus; 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoję

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589'

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VaJ.: 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880
• 111 H L-

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfai 6352

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

ZUZANA SEREIK1ENĖ 
(po tėvais Klimaitč)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 20 d., 6:20 vai. ryte, 1929 
m., sulaukusi 33 m. amžiaus, 
gyveno Amerikoje nuo 1913 
m. Gimusi Kamiuku kaime, 
Raseinių valse. Nuliudime liko 
vyras Matas Sereika, brolis 
Pranas Klimaitis, brolienė Zu
zana — Amerikoj ir tėvas, 2 
broliu ir sesuo Lietuvoje. 
Velionė Zuzana mirė po ilgos 
ligos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Au- 
burn Avė., laidotuvės atsibus- 
gegužės 23 d., 8 vai. ryte iš 
Mažeikos koplyčios i Šv. Jur
gio bažnyčių ir i šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Zuzanos Riminės, 
draugai ir pažįstami nuošir
džiai esat kviečiami dalyvauti 
velionės Zuzanos laidotuvėse 
ir atiduoti jai paskutini pa
tarnavimų. Laidotuvėmis rū
pinasi vyras ir velionės brolis 
Pranas. Nuliūdę liekame.

Vyras, Brolis ir Brolienė.
Laidotuvėse patarnauja gra-' 

borius Mažeika, 3319 S. Au- 
burn avė. Tel. Yards 1138.,

K AZIMlERAS SUN KLODAS
Persiskyrė su šiuo paasuliu 

20 d. gegužės, 11:30 vai. ry
te, 1929 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
boj, Utenos apskr., Vižonių 
parap., Jananių kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 metu. Pali
ko dideliame nuliudime mote
rį Onų, du posūniu — Kazi
mierų ir Joną, brolį Antanų ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Onų 
ir svogerį Gryžų. Kūnas pa
šarvotas randasi 1823 So. 
String St.

Laidotuvės įvyks pelnyčio j, 
gegužės 24 d., 1:30 vai. po pie
tų iš namu i Tautiškas Kapi
nes.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare /

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Advokatai________

ILGUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
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 kentvergą 
Nedcliom’c r.uo 9 iki 12 ryto

Graboriai

Nedėlioj nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted St. 

----- o----- A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

K AZIMIE R A S U ž K U R A1TIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po sunkios ligos 19 d. gegužės, 
7:30 vai. vak. 1929 m., sulau
kės 9 m. ir 11 mėn. amžiaus, 
gimęs Chicagoj 1919 metais 
birželio 20 d. Paliko didelia
me nuliudime tėvelius Juoza
pa Užkuraiti, paeinanti iš Lie
tuvos, Mickiškių kaimo, Bato- 
kiu parap., motinėlę Liudvikų, 
po tėvais Balkauskaite iš Lie* 
tuvos Jucaičiti kaimo, Gaurėm 
parap., dvi seseles: Marijonų 
l t m.. Veronika 13 r., du bro
liuku: Bronislova 6 m. ir Al
bertų 19 mėn., dėde ir krikšto 
tėvą Antanų Balkauskų, gimi
nes ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas 712 W. 17th PI., Chi- 
cago.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienyje, geg. 23 d., 8:30 vai. 
ryto iš namu i Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a, a. Kazimiero Užku
raičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir ‘atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Tėvai, Broliai, Seserys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius S. M, bkudas.

Visi a. a. Kazimiero Sunklo- 
do giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūniai, Bro
lis; Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, tel. Canal 6174

JONAS YUCIUS
Persiskyrė su šiuę pasauliu 

nedėlioj, geg. 19 d., 3 vai. po 
pietų, 1929 m., sulaukęs 29 nu 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskr. Amerikoj išgy
veno 23 metus. Paliko didelia
me nuliudime motinų Julijonų 
Yucienę, brolį Juozų, dvi se
serį: Onų ir Stanislavų ir du 
švogerius Jonų GrakauskĮ ir 
Pranciškų Bagdonų, dvi sese- 
rietes: Elvirą ir Delores ir 4 
dėdes Norbutus. Kūnas pašar
votas randasi 4508 S. Paulina 
St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
geg. 23 d., 9 vai. ryto iš na
mų i Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Yuciaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Se

serys ir švogeriai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 
2600.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

VI u s i patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale vteuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turimo išlaidą užlai
kymui skyrių-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborias 
ir baisamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams 
Modemiika 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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood |752 

-o------

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 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. Brunswick 0624 •
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUŠ
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 Canal 2552 

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

duktė Albina

PADĖKA V(INE
A. a. F. J. Y anas

kuris mirė gegužės 7 dienų ir palaidotas tapo gegužės 10 dienų, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimų 
ir palydėjo jį į neišvengiamą amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimų iš musų tar
po, reiškiame giliausių padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, Kun. Baltučiui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielų; dėkavojame graboriui Eudeikiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdima ir rūpesčius, dekayojame kvietki- 
ninkui Lovcikiui už prirengima gražių vainikų. Taipgi dėkavoja
me nabašninko broliui Juozapui, visiems giminėms už vainikus ir 
paskutinį patarnavimų ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mano mylimas vyre ir musų 
mylimas tėvelį sakome: ilsėkis šaltoj žemoje,

Nuliude liekame,
Aįiie Yanay moteris, sunu • Stanle

S. D. LACHAVICZ
Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue

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

Telefonas Boulevard 782(1 
RezM 6641 South Albany Avenue 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

, CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washin£lon Street

Cor. Washington and Clark Ste 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuvis Graborius Ir 
BaLuunuotojas

Z314 W. 23rd PI. 
GMcugo, UL

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu husito užganėdin
ti.
Roosevelt 2511-2516

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIU8 CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-! 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau; 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS: - 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted
Tel. Vidury 4088

Platt Bldg., kamp, 18 St. 2 aukštas 
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Ncdėliornis nėra skiriu 

valandų. Room 8. 
Pbonc Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams iinomas per 2i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu ueatsišauks, tai šauk 

South Store 2288 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
■ 105 Wcst Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai.

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

Telephone Yards 0994

MAURICE KAHN
l South Ashland Avenue

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

Vai.: 1 iki 8 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983 Nuo 10 iki'12’diena72'*iki 8 po.piet,

Namų telefonas Biunswkk (1597 Į 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Ik: 12
Ultravioletinė šviesa ir diathermia Rez. Telephone PJaza 8201

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phouc Boulevaid 3697
B315 So. Halsted Street

uilva.sk
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Jaunosios 
Birutės vakarėlis

šiandie vakare “Jaunoji Bi
rulė“ vaikų draugijėlė ruošia 
vakarėlį Lietuvių Auditorijoje 
užbaigimui šio sezono. “Jauno
ji Birutė,” ačiū pastangoms jos 
mokytojų, P. Sarpaliaus ir M. 
Vaidylos, gražiai pasirodė ke
liuose koncertuose ir vakaruo
se ’ir nuolatos lavinosi, mokin- 
damosi lietuvių dainų ir lietu
vių kalbos. Šiame savo vakarė
ly ji irgi duos gražų ir įvairu 
programą^ kurį išpildys vien 
Jaunosios Birutės naria-i-res. 
Bus taipjau užkandžiai, šokiai i 
ir žaismės. Taigi vakarėlis ke
tina būti linksmas ir jaukus. 
“Jaunosios Birutės’’ draugai ir 
rėmėjai, taipjau tėvai prašomi 
dalyvauti. Pradžia K v. vjžan-l 
ga itk 50c. —S. I

duoti dovanas ir ženklus labiau
sia pasižymėjusiems jankiams 
ir lošėjams. Visas smulkmenas 
šio dovanų dalinimo išdirbs 
valdyba bendrai su sporto ko
misija.

Kadangi sporto kuopelių or
ganizavimas, tų kuopelių aprū
pinimas reikalingomis sportui 
įmonėmis yra suriktas su dide
lėmis lėšomis, lai nutarta prie 
SLA. 6-to apskričio sudaryti 
tam tikrą Sporto Fondą, i§ ku
rio butų duodami a parama kuo
pelėms, dalinamos dovanos ir 
Lt. Kai sudaryti pradžią to 
Fondo, patys delegatai ant vie
tos siūlėjo j Sporto Fondą $36.- 
30. Tai yra gera pradžia. Be 
to susilaukta nemažai ir paža
dų. Bet Fondas ne vien auko
mis pasiilaikys. Bus daromi tam 
tikri parengimai, nuo kitų pa
rengimų bus skiriama dalis tam 
fondui ir 1.1., taip kad likimą- 
si į rudenį turėti jau nemažą 
fondą, taip kad bus drąsiau ir 
didesnio darbo imtis.

Dabar prie SLA. 6-to apskr. 
kuopų yra bene du bo\vling 
ja'Uktai, futbolo jauktas, du ar 
daugiau besbolo jauktų. Pas
tarųjų
didės, nes dar prie kelių kuopų 
organizuojasi besbolo jauktai. 
Gerą pradžią turi padariusi 
Nori h Sidės kuopa, kuri jau 
turi gerą kurį gerų lošėjų ir 
stengsis Įsimeti šią vasarą SLA.

šiandie vakare įvyks lietuvių 1 čempionatą. Dvi labiausia spor- 
ir žydų sporto ir kitokių orga- 'ta išvysčiusios kuopos yra pa- 
nizaci jų koncertas, ruošiamas į čių jaunuolių Universal Lodge 
naudai pasaulio keliauninkų 
brolių Natano ir Zundelio Bu
bilui, Lietuvos piliečių, kurie 
pėsti keliauja apie pasauli. Kon
certas bus (dikman’s Patace 
teatre, prie Blue Island Avė. ir 
Roosevelt Rd.

Kaip jau buvo minėta kon
certe dalyvauja''lietuvaitės smui
kininkė Valerija Čepukiutė, pia-igai 
nistė Birulė Briedžiute ir dai
nininkė Harrieta A. Griciūtė 
taipjau ir smuikininkė Hilda ke konferencijoje nemažai gin- 
Feinblatt. Taipgi bus įteikimas į čų. 
keliauninkams medalių nuo! Po konferencijos, kaip papra- 
miesto ir kitų organizacijų ir štai, buvo užkandžių ir lik il- 
sveikinimai. Patys keliaunin-! gokai delegatai draugiškai tarp 
kai irgi pasakys kalbą ir dar pa-1 savęs pasikalbėję, pasitarę dėl

.............—........................................................................................■■■■..............>--------------------------------------  

skirtingų apskričiu, sluogsnių, ir to
dėl visuomet yra saugiau pirkti ja 
iš patikėtinų firmų, kurios užsitar
navo reputacijų teisingumo.

Kai turite reikalų su patikėtina 
ištaigų, kaip Consumers Conipany, 
jus galite būti tikri ne tik geriausia 
anglies kokybe, bet ir garantijų pil
nos svaros kiekviename vežime.

Susirinkime dalyvavo, tąrpe kitu 
tVilliam J. Bogan, mokyklų superin
tendentas, p. Shas. Vopicka, mokyk
lų tarybos narys, profesorius Chac. 
Lunak, mokyklų superintendento 
atsistentas, ir keletas kitų žymių 
piliečių. P-nas John R. Palandech, 
Svetimu Kalbų Spaudos Asociacijos 
prezidentas, pirmininkavo.

NAUJIENOS, Chicago, III. .
i A ..i*

skaičius, tikimasi, pa-
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Šiandie koncertas 
broliams Rabi-

nams

kp. Marguette

konferencijos 
paliečia visą

, (344 ikp.) ir 260 
' Parke.

Kitas svarbus 
nutarimas, kuris

j SLA., yra reikalauti, kad SLA.
Pildomoji Taryba atšauktų sa- 

Įvo pirmesnį tarybą ir neduotų 
i dabar renkamos SLA. kuopų is- 
i torijos klerikalų leidžiamai kny- 

apie Amerikos lietuvius. 
'I'uo tikslu buvo priimta ir ata
tinkama rezoliucija, kuri iššau-

konferencijoje paliestųjų klau
simų, .išsiskirsto. —Rt.

deklamuos.
šio koncerto pelnas eina ke

liauninkams, kad jie ir toliau 
galėtų tęsti savo sunkią kelio
nę. Jie apkeliavo Europą ir pu
sę Amerikos, bet dar liko Azi
ja, Afrika, Pietų Amerika ii'j Kalbėdamas Svetimu Kalbų Spau- 
Australija, kur jiems bus daug 
sunkiau susilaukti pagelbos. To
dėl dabar reikia jiems su teikti 
pagelbą, kad jie galėtų pasiek
ti užsibrėžtojo tikslo- —I.

PADORUMAS BIZNYJE

SLA. 6-to apskr 
konferencija

Pereitą sdkmadienį, svetai
nėje prie 1523 So. Wood St-, 
'į'o\vn of Lake, įvyko SLA. li
to apskričio delegatų konferen
cija.

Konferencija buvo gana skait
linga ir gyva, o ir nutarimais 
gausinga, — gausingesnė už ki
tas pirmesnes konefreneijas, pa
dėjusi pamatų rimtai ii- plačiai 

apskričio darbuotei.
Kad apskričio darbuote nuo

latos plečiasi, lą parodė ir val
dybos raportai. Tai yra geras 
ženklas, kad apskritis nuolatos 
stiprėja, buria į krūvą savo jė
gas ir sulig tuo plečia savo dar
buotę. Ir ateity jėgos dar la
biau bursis, darbuotė taipjau 
sulig to plėsis ir darysis vis sėk
mingesnė ir sėkmingesnė, kas, 
žinoma, bus ant naudos ne vien 
apskričiui, bet ir visam SLA.

Tarp nutarimų yra žymėti
ni :

Nutarta rengti išvažiavimą 
dovanomis. Išvažiavimas bus 

Dovanų laimėjimui 
Išvažiavimu

dos Asociacijos pietuose — susi
rinkime pereitą ketvergą, Hamilton 
Kliube, p. W. O. Havvkins, vice-prez. 
ir generalis manadžeris Consumers 
Coal Komunijos, nurodė, kad mok
slinis pirkimas ir padorumas bizny
je yra tikriausias kelias pasiseki
mui ir geriausias takas į visos tau- 

I tos gerovę.
šiomis aukštų taksų ir brangaus 

pragyvenimo dienomis ekonomistai 
daug mąsto ir studijuoja taupumą, 
švietimą ir paremtą mokslu pirki
mą. Publikai patariama investuoti 
į šėrus, bonus ir depozitus bankuo
se, kur saugiausi {guldymai neša 
nuo 3 iki 5 nuošimčių. “Kai dėl 
saugumo pinigų bankuose, tai mes 
sutinkame, bet anglis užtvaruose 
yra taip jau saugus investmentas ir 
daugiau kaip šešius kartus pelnin
gesnis”, p. Haivkins pareiškė.

Jeigu jus pirksit anglį dabar, tai 
I sutaupinsit ne tik apščiai pinigų, 
bet ir gausit daug geresne anglį, ba 
visa anglis perkama dabar yra at
vežama tiesiai iš kasyklų ir todėl 
šviežia ir švari; gi žiemos laiku an- 
iflis atvežama naudotojams iš kie
mu, kuri jau yra netekusi žymios 
dalies kaitros.

Abelnai imant, publika perka an
glį pagal kainas. Bet anglyje esa
ma tiek jau skirtumo, kiek, sakysim, 
mėsoje. Publika žino įvairių mė
sos rūšių kainas matydama ją ir 
virdama. Ir todėl moka už ją 
skirtingas kainas. Tokiu jau ver
tės skirtumu pasižymi ir anglis iš

BIZNIO
Rod^Kle
Jušų patogumui, žemiau tel

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

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CAltBONARY AND SONS

760 Taylor' St.
Monroe 6977

FURNITURE
COHEN

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

GARAGES

mes

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

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
kožTrdwsjn~i^

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai. 
■■■■ ■■ ........ ... ...

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES

WM. ROCHE
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--O-------

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8385 So. Halsted SU

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGA patyrusi moteris 
virėja dirbti naktimis. Kreipkitės 
1745 So. Halsted St. --- -----o----------

10% Numušta visam 
darbui 

birželio i
bungalovv, rezidencijos ir ga-1 

pastatomi ant jūsų loto. Ne- 
imoketi. Mokėkite kaip renda. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

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

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

Co.

Gegužės 
Datai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato. 
atliekame visoki remodeliavimo darbą 
B LIJĘ BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avehue 
Kevstone 1633

mėnesiais 2 Skolinam Jums Pinigris 
iciins ir frn- !

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokesti m i s.
Mes taipjau perkame morgičiuR

Real “

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
——o----

Estate kontraktus.%

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ir

J.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 8 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
i CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies,' 
bile kada ir Lile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi

: darbą mieste. Kedzie 5111.

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau 
fikčeriai pardavimui; visi balti — 
nauji — bargenas. 2956 W. Van 
Buren St.

PAŽINK IT 
' W. BENECKĄ 
Popieruoju, malevoju ir darbą 
rantuoju. šaukite dėl 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

ga
gėto) pelių

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS
už žmonės gero budo gali pa- 
701 siskolinti nuo $50 ir augš.

ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFF1GE
: 3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030:

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos.

• y \ V • *... A bata| Tiktai 4% komiso ant 2-rų reiu čardžinimas. taisymas. . Y. . / ,morenom nyclznlna luina alrn.

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd. .

Personai
Asmenųlešku

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. Ii. E. Beiner, Buckingham 
3897. o

ALEKSANDRAS BRUŽAS, Tirkš
lių parapijos. Jautakių kaimo, atsi
liepkit. Turiu svarbų reikalą. Jei 
kas ji žinot, praneškite. Busiu dė
kingas. Juozas L. Grušas, 3454 So. 
Halsted St., Chicago, III. Phone 
Yards 2032.

MarijonosPAIEŠKAU sesers 
Andriukaitienės. Prieš metus gy 
veno adresu Box 44, 
Colorado. 
venanti La Šalie, Illinois, 
atsišaukti, ar kas žinote 
pranešti.

VANDA LAURINAITIS, 
3203 So. Lime St., Chicago,

Lake City. 
Girdėjau "buk dabar gy- 

Prpšau 
apie ir

Situation Wanted
Darbo Ieško

m.

IEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 
i daug metų patyrimą. Pašaukit: 
' Canal {3888, klauskit Charles. 

f ' 

IEŠKAU darbo namuose prie šva
rios šeimynos. Esu namie visą 
dieną. Duokit žinot: R. B., 1923 
So. Union Avė., 1 lubos iš kiemo.

morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa-! 
tarnavimas.

HELBERG BROS.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traleriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės į '
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Room 607
192 N. Clark St

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ra-
pa-

---------Energiški ir aumanųa 
sti progą padidinimui oi 

-------- žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 
----------------------paprastus naujus 6 cilinderiu Chev

rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi) 
------—----------------------------------------------- ---  , prje Wacker Driye ir Wa- 
PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 bash Ave- ?uo guodžio 1 iki 6 d.

su 
į rudenį, 
bus nemažai. Išvažiavimu rū
pinsis biznio komisija bendrai 
su valdyba.

Nutarta steigti prie kuopų, 
kur bus galima, sporto kuopos 
iš jaunuolių. Apskričio valdy
ba gi stengsis duoti visokeriopos 
pageltos besikuriantiems iš 
jaunuoliu sporto jauktanis. Ta
me dąlyke ji dirbs bendrai su 
sporto komisija.

Kad paakstinti jauktus rim- 
čiaus dirbti savo darbų, pačių 
jaunuolių sumanymu, nutarta

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Bakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
{urna padėsime įsigyti abelną moks- 

ą.^ Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ESU Rygos mūrininkas, 29 metai 
Chicagoje. Murinu garažus, kami
nus pataisau, kad trauktu durnus. 
Kreipkitės — Wm. Plack, 3108 So. 
Halsted St.

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užČėdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė, Berkshire 1321

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo- *®ikalinga vyrų teritorijose
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 W°rth, Stickney, taipjau tarp Stock 
valandas. Be jokio komižo. y«aV^8v f ®fichigan Avė. Tud. kai-

S OSGOOD lietuviškai, lenkiškai, čechiškaivalandas.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St., “upstalrs1 
Tel. Armitage 1199

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama; 
j vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir angliikat 
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ką lavinami dykai konstrukcijos iių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS anglių soismonas, 
dirbti ant komiso, South Sidėje. 
Matykit Mr. Doyle, 5842 S. Deman 
Avė.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKALINGI 3 vyrai, turintys 
patyrimo darbui geležies laužo kie
me, ir 1 vyras su patyrimu geležies 
laužo žirklėms. Central Paper 
Stock Co., 2455 Elston Avė.

REIKALINGA patyrusių operuo
toji! ant Singer siuvamų mašinų. 
Kreipkitės 2100 So. Morgan St., 1 
floor.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos į Wi;sconsin. Nedidelė far- 
ma. Geram vyrui darbas ant visa
dos. Atsišaukite grditai, . 4357 So. 
Washtenaw Avė., 2nd flat, tel. 
Lafayette 1329.

Real Estate For Sale
_____ N a tnai-Žemė Pardavimui____

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant Nnrth 
Sbore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di- 

I dėlių kelių ir bulvarų, elektra, 
REIKALINGA moteris prie lunch gasas ir kiti visi įrengimai — 

50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge- 
 roms sąlygoms. Rašykite arba 

Help VVanted—Male-Femalej ielefonuokite. Rašykite dėl mu- 
„ su 

REIKALINGI keli vyrai ir mote- 
‘ apino-

1‘aty-

REIKALINGA mergaitė nuo 9 iš 
ryto iki 4 po pietų prižiūrėti krau
tuve, 1314 So. Cicero Avė.

—----O-------

ruimio, kuri turi maža patylima, 
1726 So. Halsted St.

Darbininkų Reikia sąrašo tarmų.

rys. Geras darbas ir geras 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

Klauskit
STANKUS

134 N. La Šalie St. Room GI O 
State 5018 arba 7275

803 Ridge Avo. 
Wilmette, III. 
Telephone 361

Furnished Kooms
IŠSIRENDUOJA moderniškas 

kambarys, su valgiu arba be valgio. 
Kreipkitės — 5943 So. Sacramento 
Avenue.

TIKTAI $350 jmokčt, likusius po 
$50.00 j mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalow vėliau
sios mados įrengimai, arti 71 mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140

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

O--------
i

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCIIVVABTZ BROS, STORAGE 
610 E. (lįst SI. Midway 9733

Miscellaneous tor Sale

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
rendai yra eikvojami. Mes pali- 

! kom 2 rezidencijas Bhie Islande. 
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, .shovver. No. 
t ažulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina pigi — 
$9,500 ir $10,750. Nuvežam dykai;

346-51 119-th Place;
.849 Gregorv. 

šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664

GARSUS PIETINĖS 
Mine 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. 
2311.

Illinojaus 
run $C.5O už tonų, pristatom;

Pristatom, GOVAL1S—Canal

Automobiles

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

buntralovų, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtą naujoviniais 
mais. $750 įmokėti 
savaitei kartu su nuošimčiais, 
gausit

•28 
'27 
’20 
'26
'27 
•29 
■25 
’28

HurtRon Broutfham—cuetom ouilt
ChandJftr coach  
late Hudson coai-h ....
StearnH-Knighl—Brougham, nau

ji tairai ..................... -......................
Hudson Brougham, reram stovy 
Ebbgx ..................... ....... ....... .......................
Dodge Sodan ........ ..... ....... ______
Pontiac Coupe .........   :
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7188 80. Halnted 8t.. Trianrle 9380

PRANEŠIMAS

$706 
$306 
$205

$305 
$405 
$550 
$175 
$460

patogu- 
$17.50 mokėti. 

Ar 
ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN,
105 N. Clark St.,
Tel. Central 2384

TCirime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje, 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir»šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

ĮSIVAJZDUOKIT — 6 kam. 
muro cottage; kaina tik $3,000; 
English besmentas ir viškos; 
romios $576 metams; 45 St., ar
ti Wallace; reikia parduoti tuo
jau. Jos. W. Hough & Son, 4213 
So. Halsted.

pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė, parsi
duoda pigiai, priežastis — važiuo
jam Lietuvon, 3344 So. Halsted St

PARSIDUODA Shoe Repairinp 
šapa. Parsiduoda iš priežasties 
mirties savininko. Matykit nuo 4:30 
iki 7 vai. vak. 4116 Archer Avė.

3144 W. Pershing Rd. — Naujas 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande
niu šildomas; aukštas beismentas; 
padės pirkėjui pinigais kiek reikia.

Tel. Calumet 1082.

SAVININKAS priverstas paaukau
ti 5 kamb. mūrinį bungalovv; dviem 
karam garažą; 1 blokas nuo Mil- 
\vaukee avė., grįsta gatvė, kaina 
$7,400. Klauskite: 5681 Mihvaukee 
Avė. Tel. Avenue 6243.

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

Tel. Pensacola 8501.

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau;
NEPAPRASTAS baronas. Pigiai |

S’" ‘LSS8 J židinys, knygoms
pirma pasiulyma. Atsišaukite 2908 ?5l?osi P"',’0.**"1. '“$?!■• z J"1:;:' 
W. 59th St. Res. tel. Lafayette 1088 greitai įseis; 3221 W «■> PI.

Tel. Hemlock 6592; Englewood 46/8.
BUČERNE IŠSIMAINO ANT NAMO 

_______  _________ PENKIŲ kambariu 
, Ralow, furnaso šiluma,

Bučernė ir grosernė issimaino ant pluinbingas, apielinkėj, 
nebrangaus namo. Mano biznis ge- .vertė sparčiai kyla, 
ras ir geroj vietoj. Man jau nusi- Mažas {mokėjimas su 
bodo per daug metų. Kreipkitės į

NAUJIENAS, Box 1091 
1739 So. Halsted St.

medinė bun- 
moderninis 

kur žemės 
Lotas 30x125, 
mažais mėne

siniais išmokėjimais likusiai sumai 
i nupirks šį namą. Paims lotą kaip 

; mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B.
' Caldwell, 5117 Mihvaukee avė.

grosernė ant' -------------------------
dvi krautuves. $250 ĮMOKĖTI
Renda $40. 2735 5^ kambarių muro bungalovv pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
----------------------- pilnai įrengtą, įkarštu vandeniu šil- 

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. domą. uždarytu porčiu, artistiniais 
Vieta išdirbta, parduosiu pigiai. 203 stiklais; pašaukit mus šiandie. I e- 
W 57 st.----------------------------------------kara Constr. Co., 5947 Milvvaukee
__ _____ L-_______________________ j avė., tel. New 3136. 

t 
PARDAVIMUI grosernė, geras 

biznis, parduosiu pigiai. 3549 So.
Halsted St.

PARDAVIMUI 
kampo, nes turiu 
Parduosiu pigiai. 
W. 43 St.

Exchange—Mainai

PARSIDUODA kampinis namas 
su bizniu ice cream parlor. I>abai 
geroje vietoje prie dvieju mokyklų 
ir bažnyčios. 3329 Auburn avė. Tel. 
Yards 6482.

PARDAVIMUI bizniavus namas 
ant 71st St.. netoli We.stern arba 
išsimaino ant bungalow, lotų arba 
cottage.

MAINAMS
Chicagos farmeris nori far

mos. Turi pakankamai savas
ties namais arba cash, kad pa-i 
dontnis skirtumą Fnrma turi MŪRINIS 2 flatų namas, 2 podengus SKirtumą. raima iuh 5 kambarius, karštu vandeniu ap- 
buti ne maža. Vieta Wisconsine, Šildomas, 2 karų mūrinis garadžius.

Parsiduoda arba išsimaino ant cot- Michigane, Indiana aiba Illinois. lotų arba bučernės.
Klauskit arba rašykit: Bruno, Kam toki namai reikalingi kreip- 
2031 W. 35th St., Chicago, tel. kit5s BBK
Lafayette 0909. .1. G. MEŽLAIŠKIS

2453 W. 71 .st Street 
Republic 4537

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

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, su mažu imokėjimu, Lietuvių 
apgyvento) apielinkėj, 5749 South 
Mapleivood Avė,
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