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MacDonald Nori Konfe
rencijos su Hooveriu

Anglijos socialistų premjeras projektuoja 
atvykti i Washingtoną privačiai tartis 
su J. V. prezidentu juros nusiginklavi
mo ir Anglijos-Amerikos santykių rei
kalais

LONDONAS, birž. 10. — La
bai galimas daiktas, kad nau
jasis Anglijos premjeras, soci
alistas Bamsay MacDonald, ne
trukus vyks j VVashingtoną, kad 
ten privačiai p.isilarautų su pre
zidentu Hooveriu juros nusi
ginklavimo ir bendrų Anglijos- 
Amerikos santykių reikalais. O 
kadangi tuo yra ir Kanada su
interesuota, tad ir dominijos 
premjeras MacKenzie King vei
kiausiai butų pakviestas daly
vauti pasitarimuose. \

Apie tai, kad premjeras Mac
Donald projektuoja padaryti vi
zitą Washingtonui, praneš a 
Daily llerald, Darbo partijos 
laikraštis .Daily llerald, bū
tent, sako, kad naujasis prem
jeras nori asmeniškai pasitarti 
su prezidentu Hooveriu Angli-

jos-Amerikos santykiais ir tuo 
liksiu manus keliauti i Jungti
nes Valstybes.

Pirmas formalis darbo 
kabineto mitingas

LONDONAS, birž. 10. — 
šiandie įvyko pirmas formalis 
naujojo darbiečių kabineto mi
tingas, devyniolikai narių daly
vaujant.

Prieš Lai buvo nuimti kalba
moms filmoms paveikslai. Prem
jeras MacDonald per mikrofo
ną atrekomendavo savo drau
gus kabinete, kurie, sakė jis, 
tapę paskirti labai sunkiam 
darbui, nes ji manąs, kad visa 
nacija pilnai pasitiki, jogei jie 
yra kcmpelentiški tam darbui

Tekstilės streikinin- Vokiečių komunistai 
kų areštai dėl nuko-fašistai monarchis- 

vimo policininko tai eina išvien
Gcvėda bandžiusi atimti iš po

licijos ir nulinčiuoti du suim
tu komunistų vadu

Visa trejybė pradėjo kampani
ją prieš naujo reparacijų 
plano ratifikavimą

GASTON1A, N. C., birž. 10. BERLYNAS, birž. 10. — Vo- 
— Ryšy su Įvykusiu praeitą kieti jos monarchistai, komunis- 
penktadienį susikirtimu tarp tai ir hitleriečiai (fašistai) pra- 

'itkslilės streikininkų ir polici- dėjo bendrą kampaniją prieš 
jos, per kurį keli asmens laivo ekspertų konferencijos priimtą 
pašauti, o policijos viršininkas j reparacijų planą, tačiau galima 
O. F. Aderholt nušautas, be ki
tų streikininkų buvo Spartan- 
Lurge, N. C., suimti Fred Er- 
\vin Beal, komunistinės Natio
nal Textile \Vorkers unijos or
ganizatorius, ir K. O. Byers, 
Loray tekstilės įmonių streiki
ninkų stovyklos sargybinis. Kai
pastaruoju du buvo policininkų jį nenatifikuotų naujojo repa- 
gabenami iš Spartanburgo Į i racijų plano, kol Reino kraštas 
Gastonią, keliolika vyrų pašto- nebus visai evakuotas ir kol nė
jo jiems 
kad Beal ir Byers butų jiems 
išduoti, — matomai tam, kad 
galėtų abudu suimtuosius nulin
čiuoti. Policininkai betgi atsi
sakė išduoti ir suimtuosius, 
dėl atsargumo, išgabeno į kitą

likrai pranašauti, kad reichsta
gas tą sutartį ratifikuos.

Reikalauja evakuot Reiną

Beinlando socialdemokratų 
partija, taipjau profesinės są
jungos (unijos) atsiuntė fede- 
ralinei valdžiai rezoliucijas, kad

iš Spartanburgo į, racijų plano, kol Beino kraštas 

kelią, reikalaudami, I bus galutinai ir patenkinamai 
išspręstas Saaro klausimas.

Meksikoj prasidėjo de
rybos dėl taikos su 

bažnyčia
MEKSIKOS MIESTAS, birž.

10. Šiandie prasidėjo taikos
I konferenci ja taip respublikos 
prezidento Portes Gil’io ir Ro- 

j mos katalikų bažnyčios esisa- 
VIENA, Austrija, birž. 10. —|rų*

Sienos Ipek miestely, įvyko kau
tynės tarp Jugoslavijos sargy-I Ga|j 200,000 verpy- 
tunų .>■ įsrbriovus.os albanu- darbininkų streikas 
ciu bandos. Kelt asirteis buvo *.
sužaloti, vienas mirtinai.

Ligšiol, dėl policijos viršinin
ko nušovimo, areštuota dau-1 
giau kaip šešiasdešimt asmenų,' 
ir areštai vis dar tęsiasi.

*ORHS.
ęhieagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra-

MANCHESTER, Anglija, birž. 
10. — Medvilnės veruyklų savi
ninkų federacija savo mitinge 
tariasi apkarpyti savo darbinin
kų algas. Jei jie bandys tatai 
padaryti, unija žada paskelbti 
streiką, kuris paliestų apie 200 
tūkstančių įmonių dailininkų.

Lenkų kultūra pasireiš
kia pogromais žy

dams
VARŠUVA, bir. 10. Poznanėj j 

lenkai padarė pogromą žydams.

kariu su visuomenes padugnių 
govėJomis puolė žydų namus, 
krautuves ir sinagogas, viską 
daužydami ir mušdami žydus.

Venezueliečiai puolė 
Olandų kolonijos 

Kurakao uosta
Suėmė ir laivu išgabeno į jūres 

gubernatorių ir garnizono va
dą su kareiviais

WjLLE.MSTAD, Kurakao, 
Olandų Vakarų Indai, birž. 10. 
— Būrys ginkluotų vyrų, taria
mai Venezuelos nacionalistų, 
praeito šeštadienio vakarą puo
lė vietos dokus ir per keletą va
landų laikė juos savo rankose. 
Susikirtimuose su policija, kuri 
bandė puolikus išvyti, keli po
licininkai ir pašaliniai asmens 
buvo nukauti.

Pagaliau puolikai suėmė Ku
rakao gubernatorių, įgulos va
da ir keletą kareivių, suvarė 
juos į nedidelį Jungtinių Val
stybių registro “Maracaėbo” 
garlaivį ir išgabeno į jūres.

Vakar vakarą “Maracaibo” 
grįžo atgal Į uostą su imtiniais. 
Jie sakoj kad jų suėmėjai išsė- 
dę krantan netoli nuo La Vėla, 
Venezueloj, apie 200 mylių į 
vakarus nuo Karu kaso, Venezu
elos sostinės. y

Koks buvo užpuolimo tikslas, 
kol kas tikrų žinių nėra. Vene- 
zueliečiams, sako, vadovavęs 
gen. Unbina.

Dėdės Senio tarnauto
jai šaudo automobi

listus
Muitinės patrolmenas 

žmogų, važiavusį 
šeima automobiliu

nušovė 
su savo

Virkula, 41 metų am- 
kuris su savo žmona ir 
vaikais važiavo automo- 
Šaudymas įvyko kely

Kana-

išliko

INTERNATIONAL FALUS, 
Minu., birž. 10. Muitinės tar
nybos patrolmenas E. J. White 
nušovė vieną Big Falls pilietį, 
Henry 
žiaus, 
dviem 
biliu.
apie* penkiolika mylių nuo 
dos sienos.

Virkulos žmona, kuri 
sveika, pasakoja, kad, važiuo
jant automobiliu, jie išgirdę iš 
užpakalio komandą sustoti, ir 
vyrui bestabdant mašiną pasi
girdo šaudymas. Vyras susmu
ko negyvas.

Muitinės patrolmenas White 
tapo suimtas, kaltinamas dėl 
žmogžudybės. Su White buvo 
ir kitas muitines patrolmenas, 
E. A. Servine, kuris pripažįsta, 
kad jo kolega š>audęs be jokio 
reikalo. Juodu manę, kad au
tomobiliu važiavę degtinės iš 
Kanados šmugeliuotojai, ir dėl 
to liepę sustoti. Bet jokios deg
tinės automobily nebuvę.

Lenkų komunistas 
šovė socialistą

pa-

Prie lietuvių kunigo 
tragedijos

Viršuj — pilė Elena Alytait" 
ir, apačioj — kunikas Povilas 
Miežvinis, buvęs Harrisono, N. 
J., lietuvių l-Sbpulingos Dievo 
Motinos parapijos valdytojas, 
kuris birželio 1d. pavojingai pa
šovė merginą ir po to pats nų-

Dar apie lietuvių 
kunigo Miežvinio 

tragediją
Kunigas, sako, peršovė 

Eleną Alytaitę ir pats 
šovė dėl atmestos meilės

p-lę 
nuši-

“Nevvark Evening News” pa
duoda kiek daugiau žinių apie 
ausižūdžiusį 'kun. Povilą Miež- 
vinį.

Apie lai, kad kun. Miežvinis 
meilinosi p-lei Elenai Alytaijei, 
gerai žinojusios jos draugės.

Tragedijos dieną, p-lė Alytai- 
tė ir jos sesuo šilkaitienė kvy
kusios pas daktarą į Nevvarką. 
Grįžusios jos namo apie 4 vai. 
po pietų ir radusios kun.. Miež- 
vinį, besikalbantį su šilkaitįe- 
nės dvylikos metų dukterim, Mi
liute.

Kun. Miežvinis ir p-lė Aly- 
taitė įėjo į vidų. Greit po to 
Šilkaitienė nugirdusi kunigo žo
džius:

“Elena, ar tu tikrai myli ma-
i

Mergaitė atsakiusi:
“Nebūk paikas. Aš esu tik pa

prasta mergaitė, o tamsta esi 
kunigas.”

Po vakarienės kunigas ir mer
gina vėl įėjo į kambarį. Apie 
pusę po šeštos pasigirdo mergi
nos šauksmas ir trys šūviai. 
Elena sušukusi:

“Kunige, kunige, kunige!”
Ir atidariusi į virtuvę duris 

mergina pakritusi asloj.
Vilkaitis įbėgęs į kambarį ir 

radęs sudribusį kampe kunigą 
Miežvinį.

Bevežant į ligoninę, kun. 
Miežvinis mirė. P-lės Alytaitės 
padėtis irgi 'esanti labai rimta". 
Kunigas ją peršovęs du kartu.

Beje, pietų metu kun. Miež-
našauja:

Didumoj debesiuota, kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai ir stipresni pietų va
karų ir vakarų vėjai.

Vakar tenųieratura įvairavo 
tarp 58° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:21. Mėnuo leidžiasi 
12:38 ryto.

Grand jury inkrimina
vo Fordo geležinkeli
CULUMBUS, Ohio, birž. 10— 

Federalinė grand jury vakar 
inkriminavo Detroit, Toledo & 
Ironton geležinkelio kompaniją 

Henry Kordo nuosavybę — 
kaltinamą dėl ėmimo nelygaus 
mokesčio už gabenimą anglies 
iš Kentucky į įvairias Ohio val
stijos vietas.

VARŠUVA, birž. 10.—Opolėj, 
netoli nuo Liublino, vienas ko
munistas mirtinai pašovė socia
listų bundistų vadą Mandelbau- 
mą.

Aeroplano katastrofa
ELYRIA, Ohio, birž. 10. — 

Vietos aerodrome jų aeroplanui 
susikūlus, lakūnas G. Huneke 
užsimušė, o jo draugas B. Clark 
skaudžiai susižalojo.

vinis prašęs bučkio. P-lė A|y- 
taitė griežtai atsisakiusi nuo 
kunigiškos meilės.

Policija mano, jog dėl mei
lės kunigas Miežvinis peršovė 
mergaitę ir pats nusižudė.

Ta tragedija, kaip žinia, įvy
ko Harrisone, N. J., birželio 4 
dieną.

Kunigas Miežvinis buvo dar 
jaunas, 30 metų amžiaus, žmo
gus.

Nubaudė karaliaus sū
nų, kam per rinkimus 

nėjo balsuoti
—---- ..... .

' BRIUSELIS, Belgija, birž. 10.
Karalaitis Karolis, antrasai 

[karaliaus Alberto sumis, tapo 
teismo nubaustas 100 frankų 
už tai, kad įvykusiuose vakar 
;rovinc! jos rinkimuose nėjo 

' alsucli.
E’nant Belgijos įstatymais, 

Tinkimutse turi dalyvauti kiek
vienas krašto pilietis.

Švedų lakūnams ke
lione per Atlantą 

nepasisekė 
__ ____ i,—,,

BE1KJAVIKAS, Islandija, 
birž. 10. — švedų aviatoriai, ku
rie anksti sekmadienio rytą 
“Sveringe” aeroplanu išlėkė iš 
Stokholmo kelionėn per Islan
diją ir Grenlandiją j Ameriką, 
dėl prakiurimo gazolino dūdos 
buvo priversti nusileisti juroj 
netoli nuo Islandijos, bet apie 
105 mylias nuo Beikjaviko. La
kūnus ir jų lėktuvą/paėmė Is
landijos karo'•laivas Odinn.

Suėmė Meksikos maiš
tininkų generolą mo

teriškę
MEKSIKOS MIESI A'S, birž. 

10. Iš Gu.adalajaros praneša, 
kad ten tapo suimta Luisą La- 
razza de Uribe, kitaip vadina
ma Tessia Bichard. Ji yra pa- 
skilbus kaip vienintelė “criste- 
ros’ų,” tai yra klerikalų^ maiš
tininkų moteriškė generolas. 
Jos namuose suimta dokumen
tų, parodančių, kad ji p’anayo 
suimti federalinio Guadatajaros 
garnizono vadą, gen. Aguirre 
Colorado.

57 krito kautynėse
Karo departamento gautas 

cficiąlis pranešimas sako, kad 
į San Juane^dc la Gienega, Zaca- 
i tecas valstijoj, Įvyko susikirti
mas federalinės kariuomenės 
dalies su maištininkų banda. 47 
maištininkai ir 10 federalų bu
vo nukauti. Maištininkai buvo 

I priversti bėgti.

■ Iškrito iš rankų sprog
stama medžiaga; 4 už

mušti, 7 sužaloti
KOPENHAGA, Danija, birž. 

10. — Gislavede, Švedijoj, atvy
kęs į vieną geležies krautuvę 
žmogus netyčia išmetė iš ran- 

I kų rišulį su nitrolitu. Sprogimo 
krautuvės trobesys sugriautas, 
penki asmens užmušti ir septy
ni kiti skaudžiai sužaloti. Du 
gretimi namai taipjau buvo su
griauti.

_____________ '

Sovietai sveikina atlė
kusią Italijos oro 

eskadrą

Lietuvos Naujienos
‘‘Tautos Kelio” redak 

toriui abuda pa
tvirtinta

Katino apygardos teisme bū
va sprendžiama apeliacinė 
fašistų “Tautos Kelio” redakto
riaus A. Sliesoraičio byla. 1 
nuovados taikos teisėjas jį bu
vo nubaudęs 6 paromis arešto 
už šmeižimą laikrašty buvusio 
susisiekimo ministerio inž. St. 
Čiurlionio. Apygardos teismas 
baudą patvirtino.

Guggenheimai aukojo 
milioną dolerių tautų 
draugiškumui auklėti
NiEW YOBKAS, birž. 10. — 

Simon G'uggenheim, buvęs J. 
Vlastybių senatorius, ir jo žmo
na paaukojo $1,000,000 tam tik
rai studentų apsikeitimo tarp 
Jungtinių Valstybių ir Lotinų 
Amerikos sistemai įsteigti.

J. V. nepripažįsta Af- 
gąnų sosto uzurpato

rių, Habibulos
WASHINGT()NAS, birž. 10.
Jungtinės Valstybės atsisakė 

pripažinti Afganistano sosto 
užurpaloriaus Bašos Saka o, pa
siskelbusio karaliumi Habihula, 
režimą.

Didelė Kolumbijos 
traukinio katastrofa

. ■...

BOGOTA, Kolumbija, birž. 
10. — Ties Javier, Gurardot ge
ležinkelio linijoj, ištrukęs iš 
bėgių susikūlė paša ž i e r i n i s 
traukinys. Keturi asmens buvo 
užmušti ir dvidešimt penki su
žaloti, kai kurie jų pavojingai-

Plechavičiaus byla dėl 
malūno Latvijos teismo 

rūmuose /
Bygos “Segodnia” praneša, 

kad šiojnis dienomis Latvijos 
teismo rūmai nagrinėjo gene

rolo Plechavičiaus ieškinį ma- 
[lunininkui E’eilui sumoje 171,- 
1(180 litų. Savo laiku gen. Ple
chavičius buvo išnuomavęs Lat
vijos piliečiui Elcrtui savo ma
lūną. Tas malūnas dėl teknikos 
defektų ir darbininkų neatsar- 

j gurno sudegė. Gen. Plechavi- 
čius gavo apdraudos premiją, 

Į bet pareiškęs, kad Įtaria, jog 
čia buvęs padegimas ir kad ma
lūno vertė prašoksią apdraudi
mo premiją, iškėlė ieškinį Eler- 
tui Šiaulių teisme.

Byla buvo perkelta i Liepo- 
jaus apygardos teismą, kuris 
nutarė išduoti gen. Plechavi
čiui vykdomąjį lapą. Sulig tuo 
lapu buvo aprašytas Elerto ma
lūnas Liepojaus apskrity.

Elerto advdkata r apskundė 
Liepojaus apygardos teismo 
sprendimą Į teismo rumus, nu
rodydamas, kad Liepojaus apy
gardos teismo sprendimas yra 
klaidingas, nes Latvija ir Lie
tuva neturi sudariusios atatin
kamos konvencijos, kuri leistų 
vykdyti Latvijoje svetimu teis
mų sprendimus.

Teismo rūmai, peržiūrėję by- 
i lą, apygardos teismo sprendi
mą atmainė ir tokiu budu nuo 
Elerto malūno nuimamas areš
tas./*

NUŠOVĖ BROLIENĘ] IR PATS 
PASIDARĖ GALĄ

MOUNT VEBNON, Ky., birž. 
10. Vietos gyventojas M. 
Bethernum, 15 metų amžiaus, 
nušovė ‘savo brolienę, paskui 
pats nusišovė. Tragedijos prie
žastis nežinoma.

AMERIKIETIS NUKAUTAS 
KOVOJ SU MEKSIKIEČIAIS

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
jie. — Iš Tampico praneša, kad 
i ten muštynėse su dviem meksi
kiečiais buvo užmuštas ameri
kietis Joseph Boss, Southern 
Cross viešbučio administrato
rius. Puolikai areštuoti.

O'DF:SA, SSSR, birž. 10. Iš 
Baruos, Bulgarijoj, j Odesą at
lėkė Italijos 35 aeroplanų oro 
eskadra, aviacijos meisterio 
gen. Balbo vadovaujama. La
kūnus Sveikino pasitikus so
vietų kariuomenės vyriausybė 
ir diplomą tiniai valdininkai.

Lakūnas užsimušė ae
roplanui susikūlus

POUHKEEPSIE, N. Y., birž. 
10. — Jų aeroplanui susikūlus 
municipaliniame. aerodrome, 
vienas lakūnų, W. Sencindiver, 
užsimušė, du kili užsigavo.

Ispanija nuėmė cenzūrą
. MADRIDiAS, Ispanija, birž.
10. — Diktatorius Primo de Ri- 
vera nuėmė cenzūrą užsienio 
telegramoms.

Mirties bausmė už 
žmogžudybės ir vogimą

♦Kauno apygardos teismas nu
tarė kilusi iš Babtų valsčiaus ir 
vienkiemio Kazį Špakauską, 24 
metų amžiaus, nubausti mirties 

i bausme sušaudant. Jis nubau
stas už tai, kad 1928 m. gruo
džio 21 d. apiplėšimo tikslu ihh 
žudė savo kaimyno žmoną Ju
zę Pau’lavičienę, jos motiną Pet
rę Valiulienę ir pagrobė 1,600 
litu. I

NUKOVĖ “BENDRADARIU?”

RIGAILIAI, Subačiaus valse. 
— Gegužės mėn. 6 d., 22 vai., 
Vailokaičio lentpjūvėje nežino
mi piktadariai per langą revol
verio šūviais nukovė Povilą Sei- 
butį, kuris savam bute rengėsi 
tik ką gulti. Manoma, kad tai 
padarė jo paties “bendradar
biai,” nes nukautasis užsiiminė
jo darbeliais ir buvo teismo 
ne sykį baustas.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

i

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Hl.
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KORESPONDENCIJOS

. Baltimore, Md

nu-

nė 
lai-

Balučio prakalbos 
piknikas. — Biznio pardavi
mas.

r?*--*" -ęlilM

mokratišką ir kultūrinį gyve
nimą. Dabar mes gaunam 
siskundimų iš savųjų, kad jie 
ten neturi jokios laisvės, 
padoraus gyvenimo. Vietoj

i svės jie yra susilaukę fašistiš- 
, kos diktatūros, cenzūros, kim- 

Kliubo Šimo į kalėjimus ir, pagalios, 
budeliško teroro-šaudimo vieni 
antrų.’’

Šitokį tai žodžiai tenka iš-
Vietos Lietuvių Taryba su-lgirstj žmonių, kuomet kas 

sidejus su katalikiškomis orga- nors jiems primenama apie 
nizacijomis gegužės 22 d. su- Lietuvą ir jos nelaimę. Vadi- 
rengė Lietuvių Svetainėje p ra- naši, Lietuvos fašistiška dikta- 
kalbas. Le vietinių kalbėtojų; ^ura Amerikos lietuvius atstu- 
adv. N. Rastenio ir kun. J. nU() šelpimo savo badaujan- 
Lietuvninko — kalbėjo dar Lie-1 brolių. Tai labai liūdnas 
tuvos atstovas Suv. Valstijoms faktas, iš kurio Lietuvos dik- 
p. balutis. Prakalbų tikslas bu- tatoriai gali spręst, kaip pui- 
vo parinkti kiek aukų iš susi- kiai laisvi Amerikos ‘lietuviai

. . -. .. _ . įvertina jų viešpatavimą.
Pono Balučio kalba nebuvo

Jis 
zui- 
No- 
kad 
ku-

rinkusios publikos dėl šiaurės L 
Lietuvos baduolių. Bet kad žmo-l 
nių į prakalbas ; 
mažai — tik apie 60, • 
ir aukų surinkta gana mažai. 
Kodėl žmonės neina į prakal
bas net tuomet, kuomet tokis 
svarbus reikalas juos šaukia, 
ir net tuomet, kuomet Lietu
vos atstovas į juos nori kal
bėt? | šitą klausimą, kiek man 
teko 
mis, 
eini: 
Lietuva liktų nepriklausoma ir 
laisva respublika, ir kad jos 
žmonės turėtų ten laisvą de-

kalbėtis su vietos žmonėr 
dauguma atsako sekan- 
“Mes dejom aukas, kad

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu

— . ., runu ______ ____
atvyko visai nuosaiki. rimta ir tiksli.

, — tad atrodė lyg strielčius prie 
kio su šautuvu; nerimtas, 
retų ką sakyt, bet 
gal nepataikys į tą 
r i nori nušaut dėl 
valdžios labo. Tarp 
nušnekėjo sekamai: 
žmonės viduriuoja ir 
darnus pilvus. Bet, girdi, pra
eis tas laikas ir jų viduriai pa
sitaisys. Tąsyk bus viskas ge
rai.

Matote, kokiomis puikiomis 
frazėmis kalba Lietuvos atsto
vas į susirinkusią publikų. Se
iliaus jis labai mandriai 
davo “kiaulėlogija”, o 
aiškina “viduriavimą”. 
Amerikos lietuviai žino 
turi reikalą; nesvarbu, 
“temas” p. Balutis aiškina.

♦ ❖
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas geg. 26 d4 turėjo savo 
gražų išvažiavimą Pranckevi- 
čiaus darže. Diena pasitaikė la
bai graži, už tai ir žmonių su
važiavo gana daug. Pasilinks
minta. pasišokta ir pakvėpuo
ta tyru oru. šalę šito viso, 
Kliubui padaryta geras biznis; 
tikimasi pelno.

žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoji-

Phillips Milk • of

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuojau^. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis .produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra. prie kiekvieno pa- 
kelįo.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted Si. 
Tel. Rooeevelt 8500

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Bov” 
White Lead, 100 sv. 11.50

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

Žolei niaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant valandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago,' III.
Telefonas Lafayette 4689

bijos, 
zuikį 
fašistiškos
kitko jis 
Esu tūli 

turi skati-

aiškin- 
dabar 
Well, 

su kuo 
kokias

s i u vėjų 
dirbo 
Geg. 
savo 
ita-

Del tos 
parduoti 
pasakyt, 
buvo vi-

J. Česna ir J. Kablis turėjo 
per daugelį metų 
(kriaučių) dirbtuvę, kur 
nelinijiniai darbininkai. 
28 d. kalbami asmenys 
dirbtuvę pardavė, regis,
lams. Sako, kad per paskuti
nius porą metų siuvėjų biznis 
visai buvęs prastas, 
priežasties ir turėję 
savo dirbtuvę. Reikia 
kad kalbami žmonės
są laiką dideli unijos priešai 
ir užlaikė ne unijos dirbtuvę. 
Kol vietos unija buvo tvirtes
nė, tol buvo ir’jiem geriau, 
nes mokėdavo vėrausninkai tin
kamas kainas už padarymą dra
bužiu. Dabar, kuomet unija li
ko visai silpna ir nebepajėgia 
kontroliuoti vietos kriaučių pra
monę, tad vėrausninkai nuka
pojo mokestis už pasiuvimą 
drabužių. Todėl kontraktorifti 
visai nieko negali pelnyti ir 
priversti yra eili lauk iš kilau- 
čių biznio. Tatai yra gera lek
cija. tiems kontraktoriams, ku
rie visuomet esti\^ pasirengę 
griauti darbininkų unijas ir or
ganizuoti “open šapas”.

— Rep.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

L

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

DRES1U DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

1d augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Tina Wortman, kuri tapo pasiųsta vieniems 
metams Į kalėjimą dėl suktybių, laike 1926 m. lapkričio mė
nesio rinkimų.

Sveikatos Dalykai
Proto Higiena ir 

kūdikystė
Kasdien itiums tenka susidur
si! žmonėms, kuriuos yra sun- 

Jie greitai jerzi-
ti 
ku suprasti, 
narni, neišmintingi, saumylingi, 
gudrus ir neištikimi, arba jie 
nesupranta atsakomybes ir ban
do kitus kaltinti dėl jų nepa
sisekimo. Bet ir mus kiti nega
li suprasti, nes mes perdaug 
apie save misliname arba nega
lime suprasti kitų žmonių no
rus.

žmones tokiais negimsta. Jie kartais blogai 'užsibaigia, 
taip tampa išlavinti, 
kūmai prasideda

užbaigti nelinksmus padėjimus, 
kaip žiūrėki j dalykus, ir t.t. 
Jeigu tie pripratimai blogi, tai 
kuomet vaikai užauga, jie (pri
pratimai) veda juos prie nelin
ksmumo ir nenaudingumo. Ir tai 
tik todėl, kad niekas jiems ne
pagelbėjo, kuomet buvo vaikai. 
Kartais visa tai priveda prie 
nerviškų ligų.

žmogus negali trumpoje kal
boje apkalbėti visus dalykus, 
kurie liečia sveiką vaiko išsivys
tymą. Galima tik pažymėti ke
lis svarbius dalykus.

Nereikia vaikus gązdinti. Tai 
yra rimtas dalykas, nors dau
guma suaugusiu mano, kad tai 
tik juokai. Kūdikio gązdinimai

Reikia nuo pat mažens vai- 
kudikystėje. į kus mokyti, kaip apsieiti, bet tą 

žmogus įgija protiškus papra- tinkamai daryti, o ite sarmati- 
timus, kaip jis Įgija fiziškus pa- jaut juos. Sarmata nesveikas 

Kai kurie geri, kiti susijudinimas kaip ir nužemi-
Mes šiomis dienomis at- nimas ar nesmagus padėjimas.

Nereikia vaikams meluoti. Jie

pratimus, 
blcgi.
sargiai bandome pripratinti mu
sų kūdikius prie gerų fiziškų kada nors patirs, kad jiems bu-
pripratimų. Bet mes beveik! vO meluojama ir tas blogai at-
visiškai apleidžiame tuos susi- siliepia ant vaiko. Ypatingai 
judinimo pripratimus, kurie ga- nereikia meluoti lyties klausi

mais. Dauguma nesmagumų, 
susirūpinimų ir nepasisekimo 
mokyklose ir dauguma nerviškų 
ligų yra pasekmės nesupratimo 
kai kurių dalykų. Reikia teisin
gai ir be jokio paslėpimo atsa
kyti į kūdikio visus užklausi
mus.

lėtų išsivystyti. Ir tie pripra
timai yra daug svarbesni, žiū
rint i vaiko laimę ir pasiseki
mą.

Kiekvieną valandą vaikas jau
čia Įvairius susijudinimus, ar 
tai mokykloj, namuose ar pa- 
sibovinimo vietose. Per savo
patyrimus jis juija susijudinimo įteikia dėti pastangas, kad 
pripratimus, jis sugalvoja budus vaikas nemanytų, jog- jis men-

Specialė E-KsKursija

LIETUVĄ
gURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių 

eksperto, kad užtikrinti jums didžiausi pato
gumą ir smagiausią kelionę.

Išplaukia dideliu Minite Star linijos laivu, ant 
kurio jus rasite visus patogumus moderniškiau
sios kelionės vandeniu.

Žemos kainos!

Birželio 15
laivas

HOMERIC
Del pilną žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

P-as Baltutis palydės jus ir aprūpins dėl jus 
. visus kelionės jeikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugų.

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigaiv Avė., Chicago, III-

|
kesnis už kitus vaikus. Tėvai 
ir mokytojai kartais pravar
džiuoja vaikus ir taip darydami 
rodo, ka jie mano, jog tas vai
kas netoks geras, kaip kiti. 
Kaip tai—“Onytė labai gerai 
mokinasi bet Jonas tikras ne- 
žinėlis”. Tėvas ar mokytoja 
neturėtų taip sakyti, ir taip ne
sakytų, jeigu žinotų kokį blčdj 
padaro.

žinoma, kai kada reikia vai
kus bausti, bet galima naudin
gai bausti. Reikia greitai, tin
kamai ir teisingai nubausti. 
Tas nubaudimas neturėtų reikš
ti tėvų ar mokytojų piktumą.i 
Taip darant, tėvas ar mokytoja 
nesusivaldo ir aršiaus elgiasi už 
vaiką, ir vaikas tą žino. Pa
prastai nubaudžiami išgazdina 
vaiką ir jis tampa daug geres
nis. Bet tai netikusis būdas, 
nes vaikas nuo mažens pripras 
baisiai nekęsti vyriausybę.

Jeigu mes norime, kad vaikai 
įgytų sveikus proto priprati
mus, tai svarbu atsiminti vieną 
pamatini dalyką—leisti vaiku, 
pareikšti savo norus kiek tai ga
lima; leisti pareikšti shvo norus 
kaslink jo pasibovinimo, jo dar-

bo ir susinešant su kitais šei
mynos nariais. Jeigu jo išreiš
kimas netinkamas ar neprotin
gas, tai tėvas bandys vesti kū
diki prie kitų ir geresnių pri
pratimų. Bet gražumu, o ne 
prievarta.

Vaikas turi įgyti pasitikėji
mą savimi. Tėvas, kuris valdo

kūdikį, nustelbdamas jo energi
jų, nėra tinkamas tėvas.

Ant galo, turime atsiminti, 
kad jeigu kas bando įvesti svei
kus proto pripratimus, tai rei
kalinga pačiam pirmiausia pri
prasti prie sveikų proto pripra
timų. (FL1S).

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

ir neteisingos priemonės, kuriomis pradėjo naudotis pavydus in
teresai, subyra į trupinius prieš musų rekordus, kurie parodo, jog 
20.679* daktarai sako, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti 
cigaretai. Jie žino, 
nešvarumus. Taigi 
dirgsnių įtempimų 
savo pačijentams.

mažiau
prašalina kartumus ir kitus 

tik daktarai ruko Luckies, kad atliuosuot 
nuo profesionalių pareigų

jog apkepinimas 
ne

*Čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi* 
toriai.

(PASIRAŠO)

Prezidentas, 
The American Tobacco

Incorporated
Cotnpany,

© 1929 
Thč American 
Tobacco C o., 
Manufacturers

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Nei Jokio Kosulio

The Lucky Strike 
Šokit* Orkestrą ir toliau 
kiekvieną sukatos va
karą skleis savo mu
ziką, nuo vieno van
denyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt 
laitų figūrų, 
nieks negali už- 
ginčyti teisinau- 

irs .-j to patarimo:

“SIEK
LUCKY
VIETOJ

SALDUMYNO

lUCKV1 
i$WK£j

LUCKY 
striki 
\ "1T S TOASTED /

v- x:

w'"r?*-r-aw<!Bwy



Antradienis, birž. 11, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI,

TAI BUVO SĖKMINGIAUSIAS NAUJIENĮJjX^S.Xlr.i^ 
DIĮZlVIIf A0 Tokis pačių žmonių geras susi-

I IlllllIliiiJ , tvarkymas labai palegvino at-
----------------- r- ! sakomingiausj rengėjams dar- 

Birž. 9 d. piknikas buvo tikras C'hicagos lietuvių šuva- l)ą, kuris prie kitokių aplinky- 
žiavimas. Savo skaitlingumu viršijo net ir buvusius ,)ut" l visai n^paneša- 
“Naujienu” piknikus.---------------------------------- Ink!^ . .. . .j Praleidę taip sėkmingą pava

sarinį “Naujienų” pikniką, da- 
džiuma, be abejonės, bar lauksime kito “Naujieų” 

suvažiavo automobiliais, bet ne- pįknįk(> — rudeninio, kuris bus 
----- rugpiučio 4 d., irgi černausko 
busais ir darže, ir. be abejo, vėl visi jame 

pasimatysime. —R.

Pirmas šios vasaros “Naujie-ti 2,000. 1 
nų” piknikas jau praėjo. Jis bu
vo pereitą sekmadienį, G. čer- 
nausko darže.

Nors visuomet “Naujienų” 
piknikai būdavo didžiausi už vi
sus kitus piknikus, bet pereito 
sekmadienio piknikas viršijo ir 
visus pirmesnius “Naujienų” 
piknikus ir buvo tikrai didžiau
sias piknikas visoje “Naujienų” 
istorijoje.

Diena piknikui pasitaikė kuo- 
gražiausia. Visą dieną švietė 
skaisti saulutė; ji ne kaitino, 
bet tik šildė; ji nevertė užsida
ryti namuose, ar ieškoti prie
glaudos kur pavėsy, bet kuoma- 
loniausia kvietė pas save — ap
leisti namus ir vykti kur į lau
kus, i girias, Į gamtos prie-1 mėjo lietuvis Dudinskas. 
globstį. Ir žmonės jos kvietimo Po pertraukos buvo kumšty- 
paklausū ir tūkstančiais važiavo! nūs lietuvio Juozo Sudžiaus su 
i “Naujienų” pikniką. lenku Neiga. ♦ Šios kumštynės

Jau nuo pat ryto žmones pra- publiką apvylė, nes jų rezulta- 
Naujienų” pik-j tas nebuvo tokis, kokio publika

mažai suvažiavo ir kitais bu
dais: gatvekariais,

Ristynės
“Naujienų” piknike be kitų 

paprastų piknikų pramogų, bu
vo ir ristynių ir kumštynių. Ri
tosi trys poros.

Pirmoj poroj ritosi J. J. Bag
donas su Baltojo Dobilo Kliu
bo čempionu Krog. Ristynes 
laimėjo Krog.

Antroj poroj ritosi Stasys 
Bagdonas su St. Staszko. Risty
nės išėjo lygiomis.

Trečioje poroje ritosi 1). Du- 
dinskas su greku Kaduk. Lai-

Northside
Lenkai pabūgo Morning 

stariečių.

Nedėlioj, birželio 2 d., Morn
ing Star kliubas buvo suren
gęs išvažiavimą j Jefferson gi
rias. Ten put Morning Star 
kliubo base bąli jauktas turė
jo susikibti su lenkų kliubu. 
Tečiaus lenkų kliubas, matyt, 
pabijojo Morning stariečių ir 
neatsilankė. Todėl Morning sta- 
riečiams prisiėjo vieniems prak
tikuotis. žmonių su mašinomis 
buvo privažiavę gana apsčiai, 

dėjo rinktis i “Naujienų” pik-itas nebuvo tokis, kokio publika nežiūrint kad diena buvo šal- 
niką. Su kiekvienu gatvekariu norėjo. Nors Sudžius yra geras ta. Del šalto oro net ir Morn- 
atvykdavo nauji būriai, o auto- kuštininkas, nemažai kumštynių ing Star kliubo trokas neva- 
mobiliai vienas paskui kitą laimėjo ir tikėjosi taipjau ir žiavo. Bet užtai Maskvos kom- 
traukė i daržą, taip kad po piet šias kumštynes lengvai laimėti, j humbugieriai pasiskubina nuva- 
jau buvo sunku rasti vietą pa
sistatyti automobilini. Nors čer 
nausko daržas 
sias daržas 
Chicagos apielinkčje, bet ir jis 
pasidarė permažas skaitlin
giems “Naujienų” svečiams. Ir 
ne stebėtina: j “Naujienų” pik
niką suvažiavo arti dviejų tūks
tančių automobilių. Tokiam 
skaičiui automobilių reikia ne
be daržo, bet viso didelio miško.

bet išėjo visai kitaip. Vos su- žinoti nuo .5 vai. Mat jie žino- 
sikirtus Sudžius aplaikė porą 

yra gal didžiau-1 skaudžių kirčių, prisvaigo ir 
visoje didžiosios toliau kumščiuotis nebegalėjo 

turėjo pasiduoti.
, Turbūt niekas tokios kumšty- 
nių išeigos nesitikėjo ir todėl 
lig ir apsivylė. Bet čia veikiau

sia bus labiausia kaltas paties 
! Sudžiaus perdaug didelis pasiti
kėjimas savim, kad jis pasitikė
damas savim todėl tinkamai ne
prisirengė prie kumštynių.

Po šio priedinio programų tę- 
' sėsi ir toliau pikniko pramogos 

buvo pereitam “Naujienų” pik
nike yra negalima. Sprendžianti 
iš parduotų biletų ir priskaitant j 
jaunuosius piliečius, galima spė
ti, kad piknike buvo viso tarpi 
8,009 ir 10,000 žmonių. Auto
mobilių, kaip minėta, buvo ar-1 vimais, kur didelė dalis Chica

gos lietuvių suvažiuoja, susitin
ka savo senuosius draugus, at
naujina senas pažintis, užmezga 
naujas, tuo paskleidžiant dides
nį draugiškumą tarp pačių lie-! 
tuvių išeivių. Atvažiuoja lietu- 
vių ir iš kitų miestų, susipa-! 
žysta su chicagiečiais, su visa 
Chicago ir ne retas po to Chi-| 
cagoje ir apsigyvena. Tokie su
važiavimai yra naudingi visiems 
lietuviams, nes jie juos suarti
na, ankstina draugiškumą ir ne
leidžia pasklysti. O tokių progų, 
kur galima tūkstančiams lietu- 

turime labai mažai. 
Todėl tebus kiti “Naujienų” 
piknikai dar skaitlingesniais lie
tuvių suvažiavimais!

Reikia pastebėti, kad nežiū
rint tokioš milžiniškos minios 
dalyvavusios “Naujienų” pikni
ke, nežiūrint tūkstančių auto
mobilių, per visą laiką buvo iš
laikyta geriausia tvarka, jokių 
nelaimių nebuvo ir automobilis
tai nė su Įvažiavimu, nė su iš
važiavimu, nė su pasistatymu 
automobilių mažiausių keblumų 
neturėjo. Tai įvyko, daugumoj, 
ačiū patiems dalyviams ir auto
mobilistams, kad jie atsižvelgė

.jo, kad pas kliubiečius bus pu
blikos. tad manė, kad tavorš- 
čiui Bimbovui bus proga pa
mokinti kaip ant svieto reikia 
gyventi, kad užlaikius komu
nistiškus tinginius, taipgi ir dėl

Kiek žmonių buvo
Tiksliai pasakyti kiek žmonių |

iki vėlyvos nakties.
Tai buvo Chicagos lietuviu 

suvažiavimas
* ;

“Nau jienų” piknikai jau senai j 
virto Chicagos lietuvių suvažia-į

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11 
g-ų. Jei kiti negalėjo jumis ISgydytl, atsilan-1 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzamlnavl- VILI Slieitl,
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itėgzamtnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blyd„ 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 

nūn 10 iki l do pietų.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Vėliausi Ir 
Amerikos ir Europos 
metodai yra 
mi gydyme 
Akų, Nervų, 
jo. Odos, ______
Pūslės, Slapimosl ir

I visų Privatinių Ll-
I gų. Specialia gydy

mas dėl vyrų, ku- 
rie kenčia nuo lyti* 
tuo silpnumo.
Dr. Ross 30 metų 

I sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų y r a > 
užtikrinim/fs, kad M ... ._

I pacientai bus gydo- Specialistas
1 mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima- 
I ma mokestis yra žema ir kiekvienam 

prieinama. Lengvi iSmokėjimal. IS prie-
l Aasties jo imamos žemos mokestles, ser

gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių ifi jūsų pu- 

Į sės prievolių. Neatidėiiokit, bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St.. Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augSto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

ŠIAME
NAME
10 iki 5. N ėdė- 
po piet. PanėdS-

geriausi U 
. i | 

vartoja- i 
Chronl- <

Krau- JS&į 
Inkstų.

i

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie
Įlomis 10 iki 1 vai. . ___ —
liais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

padegėlių parinkti almužnos. 
Bet nabagam nepasisekė. Kaip 
tiktai Morning stariečių komi
tetas atvažiavo ir pranešė kur 
bus kliubo išvažiavimas ir kur 
basebolininkai los, tai visi su
sėdo j mašinas ir nuvažiavo 
pas kliubiečius.

Tavorščiai pamatę, kad prie 
bačkutės agurkų pasiliko tik 
trys asabos ir Bimbovas, su
sikrovė savo kotomkas į veži
mų ir išdūmė namo. Taigi jie 
uždirbo kaip Zablockas ant mui
lo. — žvalgas.

džiame tuo reikalu kreiptis j 
“Lietuva” beno biznio agentą 
J. Grušą.

Beno koresp. A. Stanevičius.

Laiškai Pašte

“Lietuva” Benas

Birželio 6 d. “Lietuva” be- 
nas laikė savo mėnesinį susi
rinkimą Woodmano svetainėj. 
Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Rakauskas. E. Grušas perskai
tė pereito susirinkimo protoko
lą, kuris liko priimtas.

Nutarta, kad benas apsiim
tų dalyvauti visokių organiza
cijų bile kokiuose parengimuo
se, nes benas, sugrajindamas 
keletą overturų, ar šiaip gerų 
muzikos dalykėlių, gali geriau 
publiką sutraukti, negu chorai 
ar ristikai. Organizacijas mel

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jus Negalite Gauti Geresni
RADIO KAIP

Naujas Modelis 71, 8 tūbos, Dynamic Speakeris, 
Kaina ......................  .....................
Su viskuo, su tūbomis, nieko daugiau nereikia pirkti. Dykai pa
taisome per vienus metus. Tik $10.00 tereikia įmokėti.

■

$129.00

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 4705

550 Wassell Joe
551 Žilinskas Jonas
552 Zielinska Helen

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win-' j 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-j vįį 
žymėta. Raiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

“Nuga-Tone yra geriausios 
gyduolės nuo nervų ir 

kraujo ligų”.
Ponas Willie Habb, Obarloltn. N. 

rafifi lai Aką ifidirbinėtojams Nuga-Tone. 
me laiške mini tokių dalykų, kurie gali pa
gelbėti ateinančiam gentkarlėms. 

Prlefi vartojimą Nuga-Tone, i 
sveikas nei vienos dienos, L 
jitno jįj, afi jaučiuosi!! kaip naujas žmo
gus. Nuga-Tone yra 
nuo nervų ir kraujo 
esu vartoja." 

Nuga-Tone atlieka 
i jau per 40 motu ir 
' virš miliono vyrų ir 
l jiems sveikatą ir stiprumą.
1 gyduolių nuo prasto 
gasų viduriuose, raugėjimo, 

NTTT1\4T? "i trobelių.1N UlVlilr niųjų lamo organų, 
Į svaigulio, chroniško užkietėjimo, 
į vi), praradimo svarumo 

matifikų skausmų, 
I šių trobelių, r 
j pastebėki! puikias 
rodys j koletą 
pirkti kur tik 
mos. Jei just) vertelga neturi pas save šla
ke, reikalaukit, 
sėlio vaistinės.

paštas laiko! 
o paskui SU'

, Jis sako: 
afi nebuvau 

bet nuo varto-
gerlausloR gyduolės 

iigų. kokias tik afi 
panafių puiku darbą 
jau yra pagelbėjusios 
moterų ir grąžinusios 

Nėra geresnių 
apetito, nevirfikinimo, 

kepenų, inks- 
nusilpimo Hvnrbes- 

galvos skandėjitno, 
silpni) ner- 

arba stiprumo, reu- 
prasto miego ir pnnn- 

Nusipirkit butelj Nuga-Tone ri 
i pasekmes kurios pasi- 

dienų. Jus galit jų nusi- 
gyduolčH yra pardavinėja-

kad jis užsakytų jų ifi oi-

Populiarlfiklauslas pa
ilsins pasauly. Pasali
na purvus. Sutauplna 
laiką. Oriau ištenka. 
Gaukit j| savo sankro
voj.

*su

C., at- 
ir ta-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

501
502
517
5.23

526
529

ZcnoansAntanavici 
Banovich N 
Jasas Jonas 
Kuzianovich Peter

Levickeni Apalioniji 
M ach nieką Helena 

532 Muskatovic Misis 
524 
536 
538

Palikus Ban 
Piowwarun Marjana 
Prūsaitis Mis. S.

547 Tarapas Anele

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MES STATOME GARAŽUS

Archer Wrecking Co.,
5260 Archer Avenue Lafayettc 6736

PASAKOSAPYSAK0S-PASAKAITES
Parašytos geriausių rašytojų ilgos ir trumpos apysakos ir 

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

Sunaudokit išmintingai gražias vakarus prie knygų, parkuose ar
vasaros liuosas dienas, pusdienius ir

No.' 25. Barbora Ubrika, Kaina ...........................75
Jėzuitų ir miiiyškų darbai klioštoriuje.

No. 26. Pagal Įstatymus. Kaina .................
Nuolatos pasikartojanti musų gyveni
mo apysaka.

No. 27., Pasaka apie Adomą ir Jievą. Kaina 
Ka mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomą ir J ievą.

No. 28. Laikrodininko Atminimai. Kaina 
Paskutinis Napoleono Pirmojo karas.
55.Vėliavos Akyvaizdoje,, Kaina $1.00 
Misteringa kelionė jūrėse ir pirmas, iš
svajotas submarinas.
30. Katės Laukuose. Kaina .....................35
Kareivis pasakoja apie keistus prieti
kius karo laukuose.
31. Pasaka apie Kantrią Aleną. Kaina 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos 
ralaitės.

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

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

No.. 34 Raistas. Kaina ...................    $L50
Jurgio Butkaus ir kitų chicagiečių, 
To\vn of Lake gyventojų, prietikiai.

No.

No

No.
ka-

.75

.20

.20

35

$1.0 
be-

.30

Perkantiems už .$5.00 ar

laukuose tyrame ore!

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

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

No. 37. Sapnai. Kaina .......... ............. .
Vienuolika įdomių pasakojimų.

No. 3(/. Pragaro Atgijimas. Kaina ..........
Tolstojaus dabartinio surėdymo alego
riška kritika.

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

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

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

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

No. 46. Pasakojimas apie Jėzų. Kaina 
Įdomus ir arčiausia prie tiesos Jėzaus 

venimo apsakymas.

daugiau nuleidžiame 25%

1739 So. Halsted St., Chicago, III

k

TUBBY Back to Primitive Methods.
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35

.75
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the Lithuanian News Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
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Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS -

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
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3c
18c
75c
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Metams ....... ......................
Pusei metų...... . ...... ..........
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiam __ ____
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
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Mėnesiui........... ...... . ...... ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams_____________ __ _ . 17.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ti kominterną ir griežtai, kovot 
prieš “nukrypėlius” Lovstoną, 
Gitlovą ir Vulfą.

“O jei jie”, tęsia savo laiš
ką Angarietis su draugais, 
“nepanorės pasiduot Komin
terno valiai, jei jie sugrįžę j 
Ameriką nevykdins gyveni- 
man KIPK nutarimų, o tuo 
labiau, jei jie ves kovą prieš 
tuos nutarimus, kaip grasi
no Gitlovas, tai nebus kito 
kelio,- kaip pašalint juos iš 
Kominterno. Kas eina 
Kominterną, tam ne 
Kominterne.” 
žodžiu, rengiama dirva

stambiausiųjų Amerikos komu
nizmo šulų ekskomunikavimui.

Vienas tų “heretikų”, kuriam 
grasina pavojus būt atskirtam 
nuo vienintelės dūšią išganan
čios komunistų bažnyčios, Git
lovas, pernai buvo komunistų 
kandidatas į Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentus.

ja, kuri tais pačiais metais pra
vedė į parlamentų 29 atstovus. 
Vienas tarpe jų buvo J. Ramsay 
MacDonald.

Jisai patapo Darbo Partijos 
vadas parlamente ir toje vietoje 
buvo iki didžiojo karo. Kadangi 
MacDonaldas buvo priešingas 
karui, o Darbo Partija nutarė 
remti valdžios karo politikų, tai

jisai rezignavo. Rinkimuose 
tuoj po karo, kol miniose dar 
nebuvo ataušęs karingojo pa
triotizmo ūpas, MacDonaldas 
pralaimėjo. Bet 1922 m. jisai 
vėl buvo išrinktas į parlamentą 
ir už keleto dienų atsistojo 
partijos priešakyje.

O šiandie jisai stovi priešaky
je visos Didžiosios Britanijos 
imperijos.

prieš 
vieta

trijų

MARIAMPOLĖS VISUOMENĖS SVEIKINIMAS
P. GRIGAIČIUI

Washingtone 
atspausdintas

tapo atsiųstas
tokio turinio

Per Lietuvos Pasiuntinybę 
“Naujienų” Redaktoriui gražiai 
laiškas:

P. Grigaičiui Pijui. -
AUKŠTAI GERBIAMAS PONE!
Mariampoles miesto ir apylinkės visuomenė, minė

dama 1929 metais gegužės m. 7 ir 9 dieną Mariampolėje 
25 metų spaudos atgavimo sukaktuves, sveikina Tamstų, 
kaip neužmirštamą musų apylinkėj spaudos draudimo 
laikų darbuotoją, jos platintoją, ir linki Tamstai dar 

• daug metų dirbti Tėvynei naudingus darbus. I
25 METŲ SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTU

VĖMS MINĖTI MARIAMPOLĖS KOMITETAS: (Pasi
rašo) M. Endziulaitis, A. Prūsas, K. Stiklius, J. Kipšin- 
jskas, A. Staugaitis, A. Dubinskas, M. Joselevičius (vie
nas parašas neįskaitomas).

MACDONALDO POLITINĖ 
EVOLIUCIJA

TROCKIS PRAŠOSI J ANGLIJĄ

Kurioje tik šalyje Leonas Trockis pamato socialis
tus valdžioje, tuojaus jisai prašo, kad jį į tą šalį įleistų. 
Pirma jisai uoliai klabino Vokietijos duris, dabar jisai 
atsikreipė j Anglijos premjerą MacDonaldą.

Mes tikrai geistume, kad Darbo Partijos valdžia 
duotų jam vizą. Vokietijos socialistai norėjo, kad Troc
kio prašymas butų išpildytas, bet užsienių reikalų mi- 
nis'teris Stresemann’as, atlaikęs konferenciją su Mask
vos ambasadorium Berlyne, tam pasipriešino; na, o ka
dangi Trockio asmuo vis tik nėra taip svarbus, kad dėl 
jo vertėtų iššaukti krizį valdžioje, tai Stresemann’o nu
sistatymas paėmė viršų.

Anglijos valdžioje tokių kliūčių gal nebus, nes jos 
užsienių reikalų ministeris yra socialistas, o ne libera
las. Ir Anglijos valdžia tuo tarpu dar neturi santykių 
su sovietais, todėl Maskvos diplomatai kolkas negali pa
daryti į ją įtakos. Trockis, matyt, ir pasiskubino paduo
ti prašymą MacDonaldui, norėdamas, kad jo klausimas 
butų apsvarstytas pirma, negu sovietų ambasadorius 
atvyks į Londoną.

Butų gerai, kad buv. bolševikų vadas galėtų apsi
gyventi Anglijoje ir pažiūrėti, kaip veikia tikroji dar
bininkų valdžia. Gal jisai tuomet ko nors pramoktų. 
Pats Trockis irgi valdė milžinišką valstybę darbininkų 
vardu. Bet į tą valdžią jisai buvo įkeltas ne žmonių bal
sais, bet kareivių durtuvais. Ir jo valdžia todėl reiškė 
valią ne darbininkų, bet tų, kurie savo rankoje turi 
ginklą. f i !

Trockis parodė, kokia neprivalo būt darbininkų val- 
džia. O Anglijos socialistai, reikia tikėtis, parodys, ko
kia ji, dabartinėse sąlygose, gab‘ ir turi būt.

o-

‘‘Rūbo99 Bendrovės Byla

Apžvalga
> ..... >■

ĮSAKYMAS lietuviškiems
KOMUNISTAMS \

Po to, kai komunistų interna
cionalo pildomasis komitetas iš
leido stiprią “bullą” prieš Ame
rikos kom-partiją, atskirų tau
tų komunistų centrai dar para
šė atskirus atsišaukimus j savo 
tautiečius, graudendami juos 
pildyti Maskvos valią.

Lietuviškiems Amerikos ko
munistams išdrožė ilgą pamoks
lą Z. Angarietis, V. Kapsukas ir 
I. Berštalis. Jie reiškia ypatin
go pasipiktinimo tuo, kad Ame
rikos komunistų delegatai, at
vykę į Maskvą, ėmė šiauštis 
prieš kominterno lyderius, ir sa
ko:

“Reikia nurodyt, kad dau
gumos atstovai Amerikos ko
misijoj (Maskvoje) atsisakė 
prižadėt gyvenimai! vykdyt 
KIPK prezidiumo nutarimą, 
o kada KIPK prezidiumas ge
gužės 14 dieną patvirtino 
Amerikos komisijos nutari-

mą, tai daugumos frakcijos 
dauguma su Lovstonu prieša
ky atsisakė pasiduot KIPK 
prezidiumo tarimams; d. Git
lovas net prižadėjo aktyviai 
kovot prieš tą nutarimą (Ar 
ne baisu ? “N.” Red.).

“Tai jau atviras išstojimas 
prieš KIPK, tai jau nustoju
sių lygsvaros frakcionierių 
maištas prieš Kominterną. 
Tai kelias prie Amerikos 
kompartijos skaldymo, ir per
ėjimas į social-demokratijos 
pozicijas (Vaje, vaje, kokios 
baisenybės! “N.” Red.).

“Žinoma, Kominternas ne
galėjo nereaguot į dd. Lov- 
stono, Gitlovo, Vulfo ir kitų 
nusižengiamą veikimą, ir 
KIPK Politsekretariatas ge
gužės 17 dieną padarė atatin
kamas organizacines išvadas, 
pašalindamas iš Politbiuro 
Lovstoną ir Gitlovą ir paša
lindamas Vulfą, kaip Ameri
kos komunistų partijos atsto
vą prie KIPK.”
Papasakoję šituos liūdnus atsi

tikimus, aukščiaus minėtieji 
trys lietuviško komunizmo ge
nerolai liepia savo vienmin- 
čiams Amerikoje ištikimai rem-

Iki dabartinis Anglijos prem
jeras, James Ramsay MacDo
nald, pavirto įsitikinusiu sočia# 
listu, jisai perėjo keletą, plėtoji
mosi laipsnių.

Savo jaunystėje, kuomet jisai 
dar tebegyveno Lossiemouth’e, 
mažam Škotijos žuvininkų kai
melyje, jisai simpatizavo kai- 
riemsiems liberalams. Už vieną 
liberalų kandidatą jisai vedė 
agitaciją ir paskui gavo privati
nio sekretoriaus vietą pas libo 
ralų atstovą parlamente.

Bet jau anksti į MacDonaldo 
protavimą ėmė daryt įtakos ir 
socialistinės idėjos. Jį suintere
savo’ krikščioniškojo socializmo 
skelbėjai Charles Kingsley ir 
Frederick Denison Maurice. 
Krikščioniškojo socializmo mo
kymuose jam ypatingai patiko 
moralinė jų pusė, pabrėžimas 
to fakto, kad aukštesnė visuo
menės sistema turi būt parem
ta ir aukštesne dorove.

Bet MacDonaldas, galima sa
kyt, iš prigimties turėjo didelį 
palinkimą prie mokslo, ir jo 
mintis siekė giliau, negu krikš
čioniškųjų socialistų. Študijuo
dumas Charles’o Darvvino veika
us, jisai susipažino su evoliuci

jos teorija gamtoje. O garsiojo 
sociologo Herbert’o Spenser’į/ 
veikalai supažindino jį su 
iucija visuomenėje.

Tuo budu, atvykęs į Londoną, 
MacDonaldas jau buvo pasiruo
šęs suprasti naujosios gadynės 
socializmą. Pirmiausia jisai įs
tojo į H. M. Hyndman’o vado
vaujamą Social-Demokratišką 
Federaciją, kuri Anglijoje skel- 
)ė Karolio Marx’o teorijas. Bet 
Anglijos marksininkai buvo 
siauri dogmatikai, ir MacDo- 
laldas už kiek laiko nuo jų pa
sitraukė ir prisidėjo prie evo- 
iucinio socializmo skelbėjų, su
siorganizavusių į vadinamą “Ka
tijonų Draugiją” (Fabian So- 
ciety), tarpe kurios vadi] iki 
šiol tebėra tokios pasaulinės 
žvaigždės, kaip garsusis ekono
mistas Sidney Webb ir didis 
dramų rašytojas George Ber- 
nard Shaw.

Laikui bėgant MacDonaldas 
ėmė vis labiau suprasti, kad vi
suomeninė pažanga yra nebega- 
ima be darbininkų klasės, sava

rankiškai veikiančios politikoje. 
1894 m. jisai įstojo į Nepriklau
somą Darbo Partiją, kurią buvo 
steigęs kitas garsus škotas, 
<eir Hardie. Nuo dabar jo pa
stangos buvo atkreiptos į tai, 
tad įtraukti politikon organi
zuotas darbininkų mases. Po 
dešimties su viršum metų dar
bo jam ir jo draugams pavyko 
paruošti dirvą susidarymui di
dėlės darbininką partijos.

Ji gimė ne susyk. 1899 m. bu
vo sušaukta socialistinių orga
nizacijų ir darbininkų unijų at
stovų konferencija, kuri svarstė 
klausimą, kaip pasiekti to, kad 
socialistai ir unijistai galėtų 
kooperuoti politikoje. Konferen
cija nutarė įsteigti Darbininkų 
Atstovybės Komitetą, ir Mac
Donaldas patapo pirmas to ko
miteto sekretorius. 1906 m. įsi- tos. 
kure ir Britanijos Darbo Parti-

(Tęsinys) 
t

Nuo pradžios bendrovės vei
kimo buvo organizuota dirbtuvė 
rūbams siūti. Kadangi negali
ma btivo gauti didesnių užsaky
mą, ta 
buvo nutart^atidengt savo kru- 

 

tuvę, kurioj galima butų par
duoti dirbtuvės gaminiai. Krau
tuvė gyvavo viso apie vienus 
metus ir vėliau, esant valdybos 
pirmininku Jurgiui Gudžiūnui, 
buvo parduota valdybos nariui 
Kaziui Kuosaičiui už 61,000 li
tų neva dėl stokos kapitalo ir 
dėl negalimumo imti medžiagą 
kreditai!, nes krautuvės pelnas 
neapmokėdavęs ir skolintos .su
mos procentų.

Sulig užrašų bugalterijos 
knygų krautuvė su esančiu joje 
inventorium, medžiaga ir gata
vais rūbais turėjo kaštuoti 
91,891 Lt. 51 et. Tuo tarpu Jur
gio Gudžiūno ir Valdybos narių 
Jankausko, Mačio ir Karsoko ji 
buvo parduota tos pat valdy
bos nariui Kaziui Kuosaičiui už 
61,000 litų, kas sudarė bendro
vei “Rūbas” (91,891 lt. 51— 
61,000) = 29,891 Lt. 51 et. 
nuostolių, jau nekalbant apie 
teisėtumą, ir reikalingumą tą 
krautuvę parduoti, šiame daly

ke įtartina atrodė ir tai, kad 
krautuvė buvo parduota valdy
bos nariui, o ne pašaliniam as
meniui ir taip pdt krautuvės 
turtas nebuvo apkainuotas, o 
pasitenkinta vien tik valdybos 
narių posėdžio protokolu.

Kazys Kuosaitis pasiūlė su
mokėti grynais pinigais 30,000 
Lt., sumokėti bendrovės skolą 
už prekes 12,000 litų ir likusią 
sumą apmokėti 400 akcijų. Tuo 
budu, atskaičius iš 61,000 litų 

M2,000 litų, išeina, kad Kuosai
tis 400 akcijų paskaitė už 19,- 
000 litų arba vieną akcijų po 
47 lt. 50 et.

Išdėstytos aplinkybės matyti 
iš bendrovės “Rūbas” valdybos 
protokolo 1923 metų spalių mėn. 
2 d. Nr. 26, kurį protokolą pa
sirašė pirmininkas Gudžiūnas, 
sekretorius Mačys ir valdybos 
nariai Karsokas, Kuosaitis ir 
Jankauskas (b. 1. 162).

Priėmimas iš Kuosaičio akci
jų padengimui skolos buvo ne
teisėtas, nes tuo mažinamas pa
grindinis bendrovės kapitalas 
be bendrojo susirinkimo sankci
jos, o taipgi ir pačios 
buvo priimtos ne tuo 
kiek jos buvo vertos, 
čio buvo sumokėta už 
277.483 auksinai, po 6025 auks. 
už dolerį arba po 602 auks. 50 
sk. už litą, kas sudaro 465 Lt. 
56 et. Padalinus 277.483 auks. į 
200 sudaro 1387 akcijas. Sulig 
bendrojo susirinkimo nutarimo 
1922 m. gruodžio men. 17 d. vie
na akcija litais lygi keturioms 
akcijoms, kas sudaro (1387:4) 
=347 akcijas, arba 277.483 
auks. padalinus j 800 auks. irgi 
sudarys 347 akcijas. Skirtumas 
ligi 400’ akcijų viso 53 akcijos 
paimtos iš sumokėjimo 28-X, 
kas sudarys viso (347 akcijos 
465 Lt. 56 ct.H-53 akcijas 102 
Lt. 50 et.) 400 akcijų 586 Lt. 
6 et.

Tuo budu be paminėtų nuos
tolių 29,891 Lt. 51 et. sumoje, 
kurie pasidarė nuo perpigaus 
pardavimo Kousaičiui krautu
vės, bendrovės “Rūbas” valdy
ba dar padarė nuostolių (19000 
—586 Lt. 6 et.) 18431 Lt. 94 
et. sumoje, priimdama iš tos 
pat valdybos nario už parduotą 
jam krautuvę akcijų daug aukš
tesniu kursu, negu jos buvo ver-

2 metų pabaigoje

akcijos 
kursu, 

Kuosai- 
akcijas

Išdėstytos aplinkybės patvir-

tintos bendrovės “Rūbas” bu- 
galterijos knygų ir kitų doku
mentų ekspertyzos daviniais (b. 
1. 162).

Eidamas vien pasipelnimo ke
liu, Jurgis Gudžiūnas 1924 metų 
vasarą Tauragėje neteisėtu bu
du parduoda Simonui Kanui da
lį elektros įmonės ir dalis jos 
išnuomota tam pačiam Kanui už 
niekus. Elektros įmonė Taura
gėje buvo verta virš 200000 li
tų, o ji buvo parduota Kanu 
už 58000 litų ir dar be to ir tų 
pinigų 4^000 Litų buvo gauta 
vekseliais, neva apmokėjimui 
skolų užtrauktų iš Tado Straz
do, Gudžiūno brolio. Patsai gi 
Simonas Kanas aiškiai supras
damas, kad Gudžiūnas aikvoja 
bendrovės “Rūbas” turtą, visg 
nežiūrint į tai sąmoningai pri
sideda prie šito turto aikvoji
mo, nes jame irgi gludi lengvo 
pasipelnymo norai. Jurgis Gu
džiūnas B-vės “‘Rūbas” vardu 
buvo išdavęs savo broliui Tadui 
Strazdui Amerikoje 17.000 litų 
sumoje vekselių. Tuos vekse
lius Simonas Kanas neva nupir
ko iš’ Tado Strazdo ir perdavė 
vieton pinigų Jurgiui Gudžiū
nai už elektros stotį. Bet ►jei
gu Kanas butų atidavęs vekse
lius bendrovei už perkamą įmo
nę ,tai kiekviename butų pažy
mėta, kad vekselis grąžinamas 
bendrovei “‘Rūbas” už jos elek
tros įmonę 1924 metų liepos 
mėn. 24 d. pirkimo aktų. Ka
dangi to nėra padaryta, tai čia 
galima prieiti išvada: arba Ka
nas nieko nemokėjo Tadui 
Strazdui už vekselius, arba jis 
gavo pinigus atgal iš Jurgio Gu
džiūno. Matomai, Jurgis Gu
džiūnas susitarė su Simanu Ka
nu tikslu vėliau pačiam pasisa
vinti bendrovės “Rūbas” elekt
ros įmonę. Kiek matyti iš eks
pertyzos bendrovės “Rūbas” bu- 
galterijos knygų davinių, par
duodant elektros įmonę Kanui 
už 58.000 litų padaryta nuosto
lių ant mašinų 45507 Lt. 78 
et., ant oro laidų tinklo 107.108 
lit. 43 et. ir ant instaliacijos 
23.260 Lt. 18 et. Visos operaci
jos, darytos Gudžiūno su Kanu, 
tiek neaiškios, kad ekspertams- 
bugalteriams, nepasisekė nusta
tyti, kiek ir kieno vekseliai iš
pirkti; todėl šitos operacijos ne
gali būti pripažintos teisėtomis, 
nes faktinai Kanui nieko nebu
vo mokėta. Nors pažymėta ka
sos knygose, kad iš Kano buvo 
gauta 8000 litų grynais pini
gais, bet tikrumoje iš jo buvo 
gauta tik 2500 litų, nes elektros 
įmonė buvo parduota už 58000 
litų, kuriuos Kanas sumoka 
37000 Lt. Strazdo vekseliais, 
10000 litų savo vekseliais, 3000 
litų rašteliu ir 8000 litų gry
nais pinigais. Tokiu budu pa
aiškėjus, kad Kano buvo sumo
kėta tik 2500 litų grynais pi
nigais pasidarė trukumas 5500 
litų kurie liko arba jo nedamo- 
kėti, arba priimti kason ir ne- 
įpajamuoti Gudžiūno (b. 1. 169,- 
168).

Tuo budu Jurgis Gudžiūnas, 
parduodamas Simanui Kanui 
elektros stotį Tauragėje, pada
rė bendrovei “Rūbas” (45507 
Lt. 72 ct.-4-107108 Lt. 43 ct.-H 
23260 Lt. 18 et.) 175036 litų 33 
et. nuostolių, neskaitant neda- 
mokėlų 5500 litų grynais pini
gais ir nežiūrint į' tai, kad vis
kas beveik buvo nupirkta neva 
Tado Strazdo vekseliais.

Aikvodamas bendrovės \
bas” turtą Jurgis 
jam pavestoje įstaigoje įvedė 
visai šeimyninę tvarką, mokėjo 
pinigus kam buvo reikalas ir1

Ru- 
Gudžiunas

(Pacific and Atlantic l’hoto]

AHMAD KADJAR, buvusia 
Persijos karalius, kuris Pary
žiuj guli ant mirties patalo.

memor. str.
memor. str.

str.

124—3177
127—3713
137—3624

memor. 
memor str. 
memor. str. 
memor. str. 
memor. str. 
memor. str. 

memor. 
memor. 
memor. 
memor.

str.

Amerikos
Bendrovės

kam visai nereikėjo, jokio atsi
skaitymo nedarė ir neėmė iš 
atliekančių įvairius darbus ar iš 
parduodančių bendrovei asmenų 
turtų jokio parašo. Del šitos 
aplinkybės bendrovės knygose 
pasidarė tikras chaosas ir jose 
negalima supaisyti galų.

Apžiūrint bendrovės bugaite- 
rijos knygas ir pateisinamus do
kumentus, ekspertams pasise
kė konstatuoti, kad Jurgis Gu
džiūnas išdavė Jankeliui šema- 
tovičiui 500 auks. ir išochertui 
—6000 auks. avanso, bet nėra 
davinių, ar jie atsiskaitė. Iš 
memorialo 63 pusi, kovo mėn. 
31 d. matyt, kad Gudžiūnas 
pardavė akcijas, bet įmokėjo 
už jas 122 Lt. 46 et. mažiau, 
negu jos buvo vertos. Taura
gės skyriuje konstatuota, kad 
memorialo str. 4 sumokėta už 
vežimą malkų 3780 auks., bet 
nėra visai parašo gavėjo ir nėra 
žinių, ar tie pinigai tikrumoje 
Gudžiūno buvo sumokėti. Taipgi 
memorialo str. 10 sulig remon
to sąskaitos įvairiems asmenims 
sumokėta 1981 auks., bet ^sai 
nežinia, ar pinigai buvo sumo
kėti, nes nėra parašų gavėjų. 
Tokios pat išlaidos padarytos, 
bet nėra žinių, ar pinigai buvo 
sumokėti, memorial str. 89 už 
pervežimą miško 18032 auks. 
60 sk 
auks.,
auks., memor. 
auks., memor. str. 171,172 — 
2514 ir 3457 auks., memor. str. 
178—4585 auks. 93 str., memor. 
str. 179—398 auks., memor. 
str. 219, 213, 216—10340 auks., 
memor. str. 244—7967 auks., 
memor. str. 245 246, 247, 248, 
250—16509 auks., 
275-6200 auks., 
297—75610 auks., 
302—15000 auks., 
351—3620 auks., 
305—100000 auks.,
264—21146 auks. 50 sk. 
str. 405—50.000 auks., 
str. 454—50975 auks., 
str. 457—13500 auks.,
str. 418 5000 auks. Be to su
mokėta už kontrolės laikrodį 
588000 auks., bet laikrodžio nė
ra ir inventoriaus sąraše jis ne
siranda. Taipgi ekspertyzos da
viniais nustatyta, kad Jurgis 
Gudžiūnas, įvairiais laikais keis
damas auksinus į litus, nepri- 
statęs bankų pažymėjimo apie 
)inigų keitimą, padarė bendro

vei 26973 Lt. 20 et. nuostolių, 
šėmė pervirš algos 1678 Lt. 83 

et., taipgi liko skolingas ben
drovei iš 1922 metų 2376 litus 
r iš 1923 metų sausio mėn. 1 

d. balanso 2376 Lt. 92 et. (b. 
. 164, 168, 169, 175, 184).

Tuo budu Jurgis Gudžiūnas, 
eidamas bendrovės “Rūbas” val
dybos pirmininko pareigas, iš- 
aikvojo saviems reikalams ir ne
atsiskaitė prie perdavimo jam 
>avestų pareigų kitam valdybos 
pirmininkui viso iš 38840 litų 
J.7 et. ir nepristatė pateisinamų
jų dokumentų 1.101.419 auks. 3 
sk. sumoje. •

Kaip Jurgis Gudžiūnas, taip’ 
r kiti valdybos nariai taipogi 

stengėsi kuo tik galima pasinau
doti iš bendrovės “Rūbas” tur
to. Taip sulig sutarties už par
duotą siuvyklą buvo gauta 
32.000 litų, bet į tą sumą visai 
neįeina pinigai, gauti iš Inten
dantūros už pasiuvimą, kitelių 
9250 litų sumoje. Šitie pinigai 
;aipogi visai nefiguruoja ir ka
sos knygos pajamose. Užklaus
ta tuo -reikalu Intendentura nu
rodė, kad 9250 litų išmokėti 
valdybos nariui Antanui Karso- 
<ui, kurs juos visai nęjpajama- 
vo ir pasiliko sau (b. 1. 169, 
184).

Be to tas pats Antanas Kar
sokas išleido rdbsiuvyklai 1745 
auks. ir išdavė šneiderjui čekį 
50.000 auks. tvenkinio įrengi
mui ir iš tų pinigų visai neat
siskaitė (b. 1. 162).

Tos pat valdybos narys Ka
zys Jankauskas, kiek matyti iš 
jalanso, sudaryto 1925 metais 
sausio m. 1 d. irgi paėmęs pri
klausančių bendrovei “Rūbas” 
4751 Lt. 55 et., tuos pinigus 
negrąžino, bet pasiliko sau (b. ATĖJO žurnalas “Kultiną 
1. 185, 186).

Tuo budu iš šių davimų ais- jienose”. Kaina 45c.

Rūbas

“Rubds” 
pasipelny- 
Tau ragės

kiai matyti, prie kokio apverk
tino padėjimo privedė bendro
vės “Rūbas” reikalus Jurgis Gu
džiūnas ir Valdybos nariai An
tanas Karsokas ir Kazys Kuo- 
satis. Bet taip kenksmingai 
veikdami bendrovės “Rūbas” 
stoviui, Jurgis Gudžiūnas, An
tanas Karsokas ir Kazys Kuo- 
saitis neapleido savęs. Jurgis 
Gudžiūnas iš bendrovės medžia
gos pasistatė sau Tauragėje 
dviejų aukštų mūrinį namą su 
tvartais, pirko Pajaunių dvaro 
centrą, tiekė medžiagą Jono 
Kuršo kinematografui statyti 
Tauragėje. Valdybos narys An
tanas Karsokas patogiomis są
lygomis įgijo bendrovės siuvyk
lą ir Kazys Kuosaitis lengvomis 
sąlygomis nupirko bendrovės 
krautuvę. Prisidėjęs gi prie jų 
Simonas Kanas pigiu budu ir 

^beveik už niekus įgijo pelningą 
bendrovės elektros įmonę. Tuo 
budu valdybos nariai Jurgis Gu
džiūnas, Antanas Karsokas ir 
Kazys Kuosaitis bendrai veik
dami, naudodamies savo padėji
mu tikslu pasipelnyti galutinai 
suardė bendrovės “Rūbas” rei
kalus ir privedė ją prie bank
roto.

Patraukti teismo atsakomy
bėn kaltininkais — Jurgis Gu
džiūnas, kad 1923—1924 metų 
laikotarpy, eidamas 

Akcinės
valdybos pirmininko 

pareigas, pasinaudodamas duo
tu jam įgaliojimu 
parduoti bendrovės 
turtą, piktam tikslui 
ti pardavė Kanui
elektros įmonę, sudarydamas 
bendrovei virš 170.000 litų nuo
stolių, neatsiskaitė su nauja 
valdyba ir nepristatė pateisina
mų dokumentų dėl trūkstančių 
37.594 litų 48 et. ir 1101419 
auks. 3 sk., —Simonas Kanas, 
kad žinodamas, jog Jurgis Gu
džiūnas savo įgaliojimus varto
ja atstovaujamos jo bendro
vės “Rūbas”' nenaudai, pirko iš 
jo bendrovės elektros įmonę 
Tauragėje, prisidėdamas prie 
jos turto aikvojimo ir sudary
mo nuostolių virš 170 tūkstan
čių litų, Jurgis Gudžiūnas, An
tanas Karsokas, Kazys Kuosai- 
ti's, Kazys Jankauskas ir Kazys 
Mačys, kad 1923—1924 metų 
laikotarpy: pirmas, eidamas 
bendrovės “Rūbas” valdybos 
pirmininko, o kiti narių parei
gas, pasinaudodami duotu jiems 
įgaliojimu įkeisti ir parduoti 
bendrovės turtą, bendrai veik
dami, pardavė |am pačiam val
dybos nariui Kuosaičiui, o pas- 
tarasai nupirko už 61000 lt. 
bendrovės krautuvę su inven
torių, medžiaga ir gatavais rū
bais, padarydami tuo jai 29891 
lt. 51 et. nuostolių ir priėmė i.š 
jo, sumažindami bendrovės pa
grindinį kapitalą ir ne tuo kur
su, kiek buvo vertos, 400 akci
jų vieton 568 lt. 06 et. už 19000 
litų, kuo padarė bendrovei 
18431 lt. 94 et. nuostolių ir 
Antanas Karsokas su Kaziu 
Jankausku, kad, eidami valdy
bos narių pareigas, pirmas pa
liko pas save neatsiskaitęs iš 
250 lt. ir 51745 auks. bendrovės 
“Rūbas” pinigų ir antras ne
atsiskaitė iš paimtų bendrovės 
4571 lt. 55 et. visi neprisipa
žino kaltais.—

(Bus daugiau)

No. 5. Galima gauti “
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Antradienis, birž. 11, 1929 NAUJIENOS, Chicago', UI.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Nelaimė ištiko nau- 
jieniečius

Sekmadieny, gryš tani iš 
“Naujienų” pikniko, nelaime 
ištiko naujienietį dailininką M- 
J. Šileikį ir jo šeimina. Jis sa
vo automobiliu atvažiavo i 
Douglas parkų ir prie Ogden ir 
Sacramento bulvarų lauke pro
gos išsisukti. Tuo tarpu atlė
kė 50 mylių greitumu einąs au
tomobilius, valdomas girto ita
lo, kirto Šileikiui į užpakalinį 
ratą, numetė į šąli ir automo
bilių apvertė. Be Lileikio, au
tomobily važiavo jo žmona Pau
lina, Petras Januška ir jaunutė 
Stella Strikuliutė. Laimė dar, 
kad nors ištiko tokia, 'baisi ne
laimė, ir kad nors automobilius 
likos apverstas ir visi stiklai iš
birę j o, vienok niekas perdaug 
sunkiai nesusižeidė. Sunkiausia 
liko sužeistas Petras Januška, 
kuriam stiklai sukapojo koją ir 
jis ilgą laiką negalės dirbti. 
Pats Šileikis išliko nesužeistas. 
Automobilius betgi gerokai ap
daužytas.

Užgavęs juos italas bandė pa
bėgti, tečiaus kiti automobilis
tai jį pasivijo, užvarė ant ša- 
lygatvio ir privertė sustoti. Jis 
buvo tiek girtas, kad negalima 
buvo su juo susikalbėti ir jis 
pats nenusivokė kas atsitiko — 
iki jis neprasiblaivė šaltojoj.

prisiėjo nedainuoti ir, aišku, 
negauti atlyginimo. Bolševikų 
gi choras pasiėmė $25 už porą 
dainų.

Ir iki šiol kapinių valdyba 
nepasmerkė p. Liubino už tokį 
negražų elgesį. Gi bolševikai 
j j užgiria ir niekina “Birutę”.

Kad bolševikai tik kiaulystė
mis užsiima, kad jų svarbiau
sias darbas yra asmenų ir or
ganizacijų šmeižimas, —tai ne 
naujiena. Bet šiame atsitikime 
butą da ir kitokio tikslo. Mat, 
bolševikų kanklių choras susi
moki no 'dainuoti tą pačią dainą, 
ką ir “Birutė”. Pastaroji turi 
gerų solistų ir da muzikantus 
paprašė akomponuoti. Bolševi
kų choro pasirodymas ir šiaip 
buvo mizernas, bet kaip butų 
jie jautęsi, kuomet publika bu
tų gavusi progos palyginti “Bi
rutės” dainavimą su jų dainavi
mu tos pačios dainos? čia ir 
buvo priežastis, kodėl p. Liubi- 
nas savo tavorščių patartas 
padare taip, kad “Birute’’ nega
lėtų dainuoti.

Ponas Liubinas turėtų rausti 
iš sarmatos už šitokį savo dar
bą.' Lotų savininkai gal neilgai 
leis būti kapinių valdyboj poli
tiškiems intrigantams.

—Savininkas.

Po truputį
“Rūbo” bendrovės, Lietuvoj, 

viršininkai liko pasodinti į ka
lėjimą. žinoma, jie ten galės 
netik' sėdėti, bet taipjau ir sto
vėti, o kartais ir gulėti. Ma
tyt, Šerai, kuriuos pirko ame
rikiečiai, nenuėjo niekais, nes 
tie gudruoliai dabar turės at- 
pakutavot.

Kaip girdėt, Sandaros, sei
mas jau pasibaigė ir fašistams 
išėjo ant naudos.

Well, gerbiamieji, jus patys 
žinote, kad suparaližuotą zuikį 
šuo ir su pamuštomis kojo
mis lengvai gali pasigauti, ži
noma, dabar fašistai džiaugia
si, kad jie užkariavo Sandarą. 
Dabar tik, vyrai: pradėkit 
“Sandaroj” kvaksėt apie fašiz
mą, tai bematant susilauksit 
tiek skaitytoj ų, kiek Visudmis 
turėjo parapijonų.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, birželio 11 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 N. 
Leavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vakare. Nariai,, malonėkite susirink
ti laiku. X. Šaikus, rast.

1521 N. Irving Avė.

kimus. šiame susirinkime bus ra
portų, pranešimu ir svarstomi Susi
vienijimo reikalai. Visi nariai-res 
ir kurie paėmėte aplikacijas, atsi-

lankykite paskirtu laiku. Taipgi 
kviečiame tuos, kurie norite prisira
šyti į Susivienijimą. Dabar priima
ma už pusę įstojimo kainos.

Sekretorius.

Roseland

Sužeistas J^ Raudis.

Birželio 3 d. senas roselan- 
dietis J. Kandis liko sunkiai 
sužeistas I. C. R. R. Burnsidės 
dirbtuvėj. Raudis dabar guli

Kol žalpis nebuvo išvažiavęs 
Rusijon, tai “Vilnis” visuomet 
apie jį minėdavo ir skelbdavo 
jo prakalbų maršrutus. Jis bu
vo žymiausias “Vilnies” pra- 
kalbininkas ir “nenuilstantis 
komunistų darbuotojas”. Bet 
kai sugryžo iš Rusijos, tai nė 
pusės žodžio apie jį nebepara
šoma, o ir prakalbų jis niekur 
nebelaiko, tarsi jo visai Ame
rikoje nebūtų. O gal jis, pagy
venęs komunistų rojuje, pasi
darė tdkis, kaip ir Kupreišis? 
Ar gal Rusijoje praturtėjo ir 
pavirto į buržujų? Gal tik to
dėl komunistai dabar nieko ir 
nebekalba apie savo garsųjį 
oratorių. Jei taip, tai reikėtų

Su “Birute” pasielg
ta kiauliškai

Illinois Central Hospital, kam- 
baris 229.

Golden starieciai vėl laimėjo

po vieną pasiųsti į Rusiją visus 
komunistus. Tai ir jie sugry- 
žę net iš tolo žegnosis komu
nizmo.

Bridgeport Draugyste Palaimintos 
Lietuvos laikys prieš-pusmetinj su- 
sirirfkimą birželio 12 diena, 8 vai. 
vak.. Lietuvių Auditorijoj. Malonė
sit užsimokėti pomirtinę A. B. ir P. 
S. Atsiveskite naujų narių. Nuo 
16 metų iki 25 be įstojimo niokes- 
ties. Wuo 25 iki 40 — įstojimas $1.

Valdyba.

Roseland. Birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Kensington 
Avė., įvyks Roselando Lietuvių. Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo paprastas susirin-

Universal Restaurant
Musu virti en i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytii 

valgiui
A. A. NORKUM. <

750 VVest T”
31st St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
M u s i % patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia-' 
me reikale viauomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Bolševikai pasielgė kaiuliškai 
Liet. Tautiškų Kapinių apvai- 
kščiojime ir dabar jie savo 
spaudoj ir asmeniškai bando 
melais išsiteisinti.

Kaip žinia, šiemet “Birutė” 
turi nemaža gabių jaunų daini
ninkų, kurie dalyvauja ir ame
rikonų organizacijose. Puoši
mo dienoj tūli jų turėjo būti 
Chicagoj neužilgo po pietų, kad 
išpildžius savo pasižadėjimą. 
“Birutei” jau iš kalno buvo ži
nomas šitas tūlų savo narių rei
kalas, todėl ji, apsiimdama da
lyvauti Tautiškų Kapinių apvai- 
kščiojime, pastebėjo, kad nori 
būti paliuosuota anksti. Kapinių 
programas prasidėjo arti 11 Va
landos, vietoj 10, kaip buvo gar
sinta. Vadinasi, netoli valanda

Birželio 6 diena Golden sta- 
rieėiai lolė besbolą su Morgan 
Park Boostcrs. Starieciai pada
rė 23. prieš Morgan Park Boos- 
ters 8.

A. Slankus ir B. Gricius pa
darė. po du home rims, o Imti
nas ir, rodos, Benikas po vieną 
home r u n.

Turės tvirtą priešą
Ateinantį nedėldienį s'taries- 

čiai susikibs su Fernwood Boos- 
lers. Stariečiams teks gal ir ge
rai sušilti, jei norės nugalėti 
Fern\vood Boosters jauktą. 
Nors Golden Star jaukto mana* 
gėris P. Sadula tikrina, kad sta- 
i iečiai lengvai apsidirbsią su 
Eernvvood Boosteriais, bet man 
rodos, kad jei ir pergalės, tai 
tik per didelę kovą.

Chicagpje. prie 35 ir Union 
Avė., užsidarė nezaležnoji ka
tedra. Matyt, kad turėjo gana 
darbščius dvasiškus, jei “ka
tedra” išrodo kaip nusigyvenu
sio farmerio daržinė.

Komunistai labai myli juod- 
veidžius. Jie patys sako, kad 
“juodveidžiai yra tokie pat 
žmonės, kaip ir mes.” Tai yra 
gryna tiesa: juodveidžiai ir ko
munistai yra vienodi — abieji 
atsilikę po 50 mylių nuo ci
vilizacijos. — Pustapėdis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted SU

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

.............. * ......

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija
• $5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisou 0150

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

—....... —........ ■/

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS!

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483

DR. MABGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. a a. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

JOE SMILGIS

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

4642 So. Westem Are. 
Tel. Lafayette 4501

Lietuves Akušerės
, MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Ofiio ir Rez. Tel Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soath Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 8 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

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

įv a L____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se- 

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
ViniUJ ASHLAND STATE BANKO

w 1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS;

Nuo 2 iki 4:8t ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal D464

DK. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS;

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

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th SL 

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SL, Chicage 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlio»»i'c r’Jio 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

vėliau. Už suvėlinimą reikia I 
kaltinti ką nors iš kapiųių val
dybos, nes jos reikalas buvo 
programą vesti. Vedė jį bol- 
še^flku apaštalas Liubinas. O 
juk buvo išrinkta komisija ap- 
vaikščiojimą surengti ir jos 
pirmininkui išpuolė programą 
vesti.

Birutiečiai pamatę, kad jie 
programe pastatyti paskutinėj 
vietoj ir tūli jų negalės laukti, 
užklausė “Jaunosios * Birutės” 
vedėjo p. P. Sarpaliaus, ar jis 
nesutiktų pakeisti vietas: kad 
“Birutė” dainuotų vietoj “Jau
nosios Birutės” ir atvirkščiai. 
Sarpalius mielai sutiko. Prane
šama apie tai programo. pirmi-; 
ninkui Liubinui, kuris tačiausj 
griežtai pareiškia, kad pakeiti
mo nedaleis,—kad “Birutė” dai
nuos paskutinė.* “Birutės” so
listas Jakavičius, kuris turėjo 
svarbiausią rolę dainavime, at
sisako laukti, nes jis yra nacio- 
nalės gvardijos narys ir turi 
dalyvauti Chicagoj parade. Ste
ponavičius, Mileris, Dr. Kliauga 
ir “Birutės” rėmėjai Dr. Monl- 
vidas ir Dr. Biežis vėl kreipiasi 
j Liubiną, kad leistų “Birutei” 
pasikeisti su “Jaunaja Birute”. 
Prie Liubino prieina pasitarti 
ir keli bolševikai, kurie liepia 
spirtis prieš “Birutę”. Nors 
birutiečiai pareiškia, kad vėliau 
jie negalės dainuoti, nes keli 
svarbus dainininkai išvažiuos, 
vienok programo vedėjas pasa
kė nepaisąs. Tuomet birutie
čiai pasakė, kad jie nedainuosi 
pabaigoj, nes jau nebus visų 
dainininkų. Taip “Birutei” ir

Piknikas
Better Goverment Club bir

želio 16 d., tai yra ateinantį 
nedėlidienj, turės puikų pikni
ką Doescher Gtrove, Crete, III. 
Minimo kliubo parengimai vi
sados būna tvarkus ir gražus. 
Kaip girdėt, daug roselandiečių 
rengias tame piknike dalyvau
ti.

ATMINČIAI DVEJŲ METŲ 
SUKAKTUVIŲ

Lietuvis Graborius Ir 
Balzamuotoji!

X314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

Patarnauja laidotu 
včse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS chicagoj

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. 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.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Golden Star kliubąs pikniką 
turės liepos 7 d. ir gi toje pa
čioje vietoje Doescher Gro- 
ve, Crete, III.

Knygynas jau uždarytas.
Aušros knygynas užsidarė ir 

jau visus rakandus išpardavė. 
Komunistai labai tuo patenkin
ti. Mat, komunistams buvo nu-» 
sibodę uždyką naudotis Aušros 
kambariais. Kada 'buvo Auš
ros kambariai, kuriais buvo ga
lima naudotis dykai dėl susirin
kimų, tai Roselando komunistai 
Aušros kambariuose susirinkda
vo ir vis tverdavo naujas drau
gijas. Jų tiek pritvėrė visokių, 
kad jau pritruko joms vardų, 
tad paskutiniu laiku komunis
tų tveriamos draugijos buvo 
pavardytos, lig tie orlaiviai pa
vyzdžiui: A.D.P. 5 ir taip pana
šiai. Kada Aušroje komunistai 
burdo nebeturės, tai ir jų drau
gijoms užteks vardų ir neberei
kės numerių. —Rep.

Musu brangus tėvelis, Mo
tiejus Klikna, tapo palaidotas 
11 d. birželio 1927 metų. I>ai 
būna jam lengva šios šalies 
žemelė.

Liekame nuliude sunai — 
Pranas ir Antanas, marti Mo
nika ir anūkė Valeriia. Litu- 
voj gi sūnūs Izidorius ir duk
tė Stefanija Kliknai.

KAZIMIERAS KIL1KEVIČIUS

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 7 diena, 10:30 valan
da vakare, 1929 m., sulaukės 
57 metų amžiaus, gimęs Vil
kaviškio ap„ Alvito parap., 
Patunkiškįų kaime. Amerikoj 
išgyveno 40 metų. Paliko di
deliame nubudime 2 dukteris, 
Adele ir Frances, 3 brolius, 
Mykolą, Mateuša ir Juozapa, 
o Lietuvoj broli Vincą ir sese
rį Marijona. Kūnas pašarvo
tas, randasi 6660 So. Michigan 
Avė.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
birželio 11 diena. 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kili- 
kęvičio giminės, draugai ir 
pažjsami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

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

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:

B238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Tel. Victory 6270
DR. G. SERNEK

LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

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

127 N. Dearborn St, 
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Simpatiškas *— 
^Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742

L'

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
• SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

9

ŽMOGAUS
AKIS

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

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 fl

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių1 suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenae 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

įvairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

A. PETKUS DR. A. J. KARALIUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam ______________
mandagų, drau
gišką patarnavi
mą. Patarnavi
mas visose ChiT 
cagos dalyse ir 

priemiesčiuose.
Grabai pigiai — 

net už $25.
OFISAS 

3238 S. Halsted 
Street

Victory 4088-89
4443 So. Talpiau Avė.

Vriginia 1290

Gydytojas ir Chirurgas 
- 3147 S. Halsted Street 

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai' lietuviams žinomas per 2i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th StM netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk

1 South Shore 2288 ar Randolph 6X00
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
: Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet.
17 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8205
i

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 0—4.

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street J
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Moteris ir mergaitė pa
šautos kovoj su 

plėšikais

zerka, 2212 S. 61 Avė., Cicero 

ir Yvonne Fierman, 6 m., 6902 
Harper Avė., liko pašautos ir 
lengvai sužeistos policijos ko
voj su dviem plėšikais, kurie 
buvo užpuolę Sidney 
pieninyčią, 130 W.

Wanzer 
Garfield 

Blvd. Plėšikai betgi pabėgo, pa
stvėrę $200. Tečiaus buvę pie- 
ninyčioj apie 20 darbininkų, ku
rie laike persišaudimo sukrito 
ant grindų ir tuo išgelbėjo savo 
gyvastis, plėšikus pažino iš fo
tografijų ir dabar policija jų 
ieško. įtartieji plėšikai yra Ge
orge Rave, 25 m., 849 W. 86 
PI. ir Anthony Delarto, 22 m., 
6749 S. Honore St. Jie jau ant
ru kartu tą pieninyčią apiplėšė.

(Analini: una Pacific Photo)

Chicago.— Amy Bouller, našlė, kuri prieš 6 metus už $811 
nusipirko 200 Amerikos Radio korporacijos serų. Dabar tie Še
rai su nuošimčiais yra verti $90,000.

nuolius ir keturias merginas,

Užsimušė aviatorius
Ernest Stewart, 23 m., 6241 

Greenvvood Avė., aviacijos stu
dentas, užsimušė jo aeroplanui 
nukritus prie 87 ir Kilpatrick 
Avė. Del nelaimės kaltas jo ne
patyrimas. Jis išskrido didelėj 
migloj, kada ir patyrę aviatoriai 
abejojo, ar verta skristi. Pasi
kėlus gi aukštai ore turbūt jis 
nusigando miglos, kuri uždengė 
nuo jo žemė ir bandė apsigryš- 
ti. Besigryšdamas jis apvirto. 
Matyt, jis dar bandė keltis au- 
gštyn, bet užmiršo, kad apvir
tus kontroliai veikia priešingai 
ir jis vieton kilti krito žemėn.

čius ir tuojaus sunkiai susirgo, 
manoma, nuo užsinuodijimo 
maistu. Suteikta greita medi- 
kalė pagelba ir galbūt jų gy
vastys bus išgelbėtos. Bus 
padaryta maisto analižė, kad su
rasti iš kur atsirado nuodai.

MM* JIML. A3=C?-'1—JLS *■■»■ M ---- ~~ i m ■ ■ ■ i «• ■

Įclassifieū aūs.
Business Service 

lliasnio Patarnavimas

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

. GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

[CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolos
Radios Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

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

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

Co.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam | 24 

la>. Be Jokio komilo.
S. OMGOOI),

West Division St.. "upstairs”
Tel. ArmitaM 1199

2231

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2,00b

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
■ 1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

ir

PARDUODU savo Majestic
71 A Radio už $70. {mokėti pu-

RAM EIKVOTI
Taupus žmonės turi savo 

gal. Išleisti rendai, niekada 
kant namus, reiėkia pinigus 
padėti, ir kaštuoja pigiau 

__ _ i Blue ’ ' 
ir vėliausios

namus. Pint- 
negijžta. Per- 
kaip bankan 

--------  __   —i, negu renda. Dai- 
tviin moiiociii couiuyim iųs namai Hlu<- Islande, geriausio materio- sę. 11K trijų menesių senumo. lo )r vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar- 

H. ; Atu-vandeniu Šildomi, tailo maudynės, show-
Opi, I er, ąžuolo grindys, vifikos, plamteriuotos

------ '* lubos, artistiniai stiklai, židi- 
trimingai; 5 kambariai ir sau- 
50x200 lotas; gaso dūdos ena- 
plaujama mafiina kiekvienam

rytus nuo VVestern Avė., ir 
’lace. Blue Island. Kaina $9.500 
*. M. KDVVA11DS. t.-l. OasklatKl 

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

Matykit mane: A. 1 
6136 So. Halsted St.

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

KAM TROTYTI PINIGAI
Kati jus Kžilit, permainyt* savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley 1 Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C 
Tūbais.

$2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

er. ąžuolo 
beismento 
nys, beržo 
lės gonkas; 
meliuotos; , _ __________ ________
name. K49 Gregory. tarp 122 ir 123 St„ 
1 blokas j —---- — ■-
34;i JlOth 1

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Tel. Pensacola 8501.------o--------

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

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

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas imokejimas su mažais mėne- 

MAHAGONY pianas grojiklis. Į ainiais išmokėjimais likusiai sumai
Taipjau roliai. Paaukausiu už $150. nupirks ši namą. Paims lotą kaip 
6219 So. California Avė. Telefonas i mokėsties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Prospect 635$. Caklwell, 5117 Milvvaukee avė.Caldvvell, 5117 Milvvaukee avė.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 —-
AutomobiiesCASH PIRKĖJAMS BARGENAI 

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

apdegę ir guli ligoninėj. Jau- 
4 m., 

mažai apdegęs ir yra giminių 
priežiūroj.

bet pats šovikas, Patrick Joyce, niausiąs vaikas Edward 
3906 
y ra 
mis,

Flournay St., kuris jau 
I >.a s i ž ym ėjęs pi k ta d a r y I )ė - 
pabėgo ir policija jo

Dujos privertė 
pasiduoti

les
Penki žmonės užsi

nuodijo

Policija užklupo gembleria-l 
vimo urvą prie 9220 Commercial' 
Ave. Bet gembleriai nepanoro- ’ 
jo policijos įsileisti. Tečiaus 
policija per rakto skylutę į kam- ' 
barį įleido ašarų dujas ir tuo-;
jaus per duris išsmuko aštuoni “Lituania”, 
kostumeriai ir pats urvo užlai- New Yorko gegužės 18 d 
kytojas. Visi tapo areštuoti.

Frank Cannella, 50 m.; 3330 
Ashland Avė., jo žmona ir 

/s jų vaikai pavalgė pusry-

10% Numušta visam 
darbui z

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visokį remodeliavimo darba 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO- 

3912 Elston Avė.
Kevstone 1633 .

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

•28 
•27 
•20 
’28 
’27 
*29 
’25 
’28

Hivlaon Broutfham—cuelom ouilt 
Chandler coach_______________ 4
late Hudson coach ......................... ..
Pontiac eoąch ................ .....................
Hudson Brougharn, geram stovy 
E»aex ___ :
Podsre Sedan ...... ..............................
Pontiac acdan .......      I
MeDEKMOTT MOTUK SALES CO.

7130 «o. Halsted St.. Triamrle 0330

PRANEŠIMAS

Laivas “Lituania” 
Klaipėdoj

$795
$395 pilnai įrengta, karštu vandeniu šil-
*405 doma, uždarytu porčiu,
$495 stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe-
I&bo ikara Constr. Co., 5947 Milvvaukee 4*1 /D 
^4 50 avė., tel. New 3136.

artistiniais

DEL apsigyvenimo 'arba in
vestavimui pirk ant North

Turime garbės pranešti lietuviams, I ' giežiausiame 
kad mes dabar esame paskirti par- ' a a

davinėti naujus NASH “400”, kurie GLEN OAKS ACRES 
eUt°visk>ms Pasiūlom didžiausią progą Chi-

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia vadovauja pasaulyje i 

vertybėje. tyes teikiame _____
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

gali

cagoj. Tiesiog ant dviejų di- 
, dėlių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 

i telefonuokite. Rašykite dėl mu- 
; sų sąrašo farmų.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

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

Energiški 
rasti progų 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi! trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir MiChigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų Favinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti. #

Kreipkitės kas dienų nuo 10 
ryto iki 4 vai. po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossaljd Building 
Raom*301 

Rush and Ohio Sts.

Baltic America linijos laivas 
kuris išplaukė iš 

ga
bendamas didesnį lietuvių skai
čių, ne kad kuris kitas laivas, 

i pasiekė Klaipėdą po smagios 
| kelionės. Laivu 
viai.

Keliauninkus 
žios atstovai, 
draugai ir 
koj atvykusius pasitiko 
jau kariuomenės benas.

Baltic America linijos 
populiarumas lietuvių

I priklauso ne vien nuo to,, kad 
jos laivai eina tiesiai į Klaipė
dą, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas 
ir patarnavimas.

Sekantis tiesioginis susisie
kimas bus laivu “Lituania”, ku
ris išplauks birželio 18 d. Dar 
yra gerų vietų tame laive.

Užmušė gatvekary vyko 245 lietu-

GĘNERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

William Bauma 25 m., 5759 
S. Kichmond St., su savo dviem 

. | draugais, James Ivers, 29 m:,
Sekmadieny nelaimėse su au i-)705 S(| Seeley Ave ir Frank 

tomobiliais penki žmonės 1>*«>| Mullaney, 28 m., 732G S. Marsh- 
užmušti ir keli žmonės gal mir-| 
tinai sužensti. Du jų suvažinėti 
automobilių, o kiti trys žuvo 
automobiliams susidaužius. Tik 
vienas jų, Jacob Schmidt, 60 
m, žuvo mieste, prie 47 ir 
VVestern Ave., kai automobi
listas, kurio automobily jis va
žiavo, nesustojo prie raudonų 
šviesų, užgavo kitą automobilių 
ir atsimušė i stulpą. Kiti trys 
važiavę

Penki žmonės užmušti

tik lengvai sužeisti.

karį prie Wenlworlįt Avė. Pa
važiavę ki-ak jie susibarė. Bau-! 
ma kirto kumščia Iversui, bet I 
prišoko Mullaney ir pastūmė 
Banmą, kuris atvirto ant durų 
stiklo. Stiklas sudužo ir aštrus 
stiklo šmotas įstrigo Baumai i 
nugarą, perverdamas širdį. Jis 
veik ant vietos pasimirė, o du 
jo draugai liko suimti.

Rado naują anestetiką
Sudegė mergaitė

pavieto ligoninėj dvie-Cook 
jose svarbiose operacijose liko 
išbandytas naujas anestetikas 
“sodium isoamyl-ethyl barbitū
rate”, kurį išrado Dr. L. G. 
Zerfas ir Dr. J. T. C. McCallum 
iš Indianapolis. Bandymas da
vė labai geras pasekmes.

Naujasis anestetikas yra lei
džiamas į kraujagįsles ir tuom 
patogus, kad jis nekenkia plau
čiams ir nebūna vėmimo. Taip
jau galima jį įduoti paciento 
kambary, • kas prie niekurių 
operacijų yra labai svarbu. Ga
lima jį vieną vartoti, ar ben
drai su kitais anestetikais.

Jį taipjau galima vartoti su
stabdymui konvulsijų, prie už
sinuodijimo strichninu, atsiti
kimuose pasiutimo, ar gangre
nos, taipjau niekuriuose atsi
tikimuose pavaduoja morfiną.

Alicc VValczak, 5 m., 4342 S. 
Iloyne Avė., mirtinai apdegė sa
vo kieme ir neužilgo pasimirė 
ligoninėj. IMolina išgirdus mer- į 
gailos riksmą ir išbėgusi kie
man rado mergaitę liepsnojan
čią. Kaip mergaitės drabužiai 
užsidegė, motina sakosi neži
nanti. Spėjama, kad ji žaidė 
su degtukais, ar kur nors prie 
degančio laužo.

Du vaikai sudegė

Hammond susilauks 
naujos dirbtuvės

Stauffer Chemical Co. pa
skelbė, kad ji neužilgo pradės 
statyti Hammonde naują dirb
tuvę, kuri kainuosianti $1,000,- 
000. Toj dirbtuvėj bus gami
nama solferio rūgštis.

Nušovė policistą
Vienas iš penkių jaunuolių, 

kurie .pasisamdę automobilių iš
vyko pasivažinėti su keturiomis 
merginomis, prie Lotus ir Ma- 
dison gatvių nušovė policistą 
Earl Leonard, 32 m., kuris juos 
sustabdė ir areštavo už nesu- 
stojimą prie raudonų šviesų.

Policija suėmė keturius jau-

Du maži vaikai, — berniukas 
ir mergaitė, sudegė savo na
muose, tėvui bandant užkurti 
krosnį.

Frank Czoher, 43 m., 3954 
y^tropolitan P1-, savo žmoną 
palaidojo |>ereitą šeštadieni. Li
ko keturi vaikai našlaičiai. Sek
madieny tėvas bandė užrukti 
krosnį pusryčiams, o vyresnioji 
mergaitė, Frances, 13 m., išėjo 
į sankrovą parsinešti valgio. 
Kiti trys vaikai žaidė virtuvėj. 
Kad krosnis nenorėjo greitai 
Įsikurti, tėvas užpylė kerosino. 
Ištiko eksplozija ir tėvo ir dvie
jų vaikų drabužiai užsidegė. 
'Rėvas pastvėrė vieną vaiką, iš
nešė lauk ir užgesino, antrą, 
mergaitę Sophia, 9 m., irgi iš
nešė, bet jau nebebuvo galima 
išgelbėti jos gyvasties ir ji už 
kelių valandų pasimirė ligoni
nėj. Padėjęs gesinti gaisrą kai- 
minas John Kozin taipjau smar
kiai apdegė. Atvykę ugniage
siai užgesino užsidegusį namą. 
Virtuvėj rado negyvą ir antrą 
vaiką, Stanley, 6 m., kurio iš- 
pradžių sumišime niekas nepa
sigedo.

Tėvas ir kaiminas yra labai

■■

pasitiko vald- 
organizacijos, 

giminės; prieplau- 
taip-

laivų 
tarpe

Phig m

Be užsukimo, aliejavimo ir 
reguliavimo, Telechron, elek
trinis laikrodis be springsų, 
parodys jums Observatorijos 
Laikų; tik reikia sujungti 
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus elektrikinis , motoras va
rys rodykles ir užtikrins laikų, 
kuriuo galit pasitikėti.

Yra 
kančių 
bariui 
na.
šiandie.

dailių Telechronų, tin- 
kiekvienam jūsų kam* 

— visi prieinama kai- 
Atsilankykit ir išsirinkit

Jos. F. Budrik,
Ine.

Krautuvė Radio, 
Pianų

3417—21 So. Halsted St..
Tel. Boulevard 4705

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

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.
------------------------ 1------------------------

Zelvis Building Co.
GENERAL1S KONTRAKTORIUS 

Statom naujus 
mus, 
ma

PARDAVIMUI bekernės biznis — 
vienintelė lietuvių bekernė Rockfor- 
de. Julius Solonion, 918 Lincoln 
Avė., Rockford, III.

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, Iii. 
Telephone 364

iš
PARDAVIMUI užkandžiu ir gė

rimų vieta, visa arba pusė biznio; 
gera proga samanėms žmonėms. Biz
nis nėra varžomas. 4 Western Avė., 
Blue Island, III.

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOVVAI 

visais naujausiais 
įrengimais. Kainos 

Mažai įmokėti 
Atlankyki! ir

moderniš- 
$3,500 iki 

ir lengvos 
pamatykit

ir taisom senus na- 
jraradžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

porčius, 
kaina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

VAIKINAS 16 metu reikalingas 
lengvam dirbtuvės darbui. Kreipki
tės adresu 2100 So. Morgan St.

REIKALINGAS patyręs bučeris.^ 
Darbas ant visados. Atsišaukit 
vpatiškai. 5700 So. Morgan St., 
arba telefonu Wentworth 2988. Val
gis ir guolis.

REIKALINGAS pirinarankis duon
kepys prię juodos duonos. Nuolati
nis darbas, gera alga norinčiam 
dirbti. Klauskit Peter Kasky, 2000 
Canalport Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

3855 Wentworth Avenue

NEPRALEISKIT ta proga, štoras 
ir 4 kambariai ant viršaus. Kas no-1 
ri turėti bizni, tirštai apgyvento  j 
kolonijoj, nėra jokio štoro 4 blokus I 
aplink, nes/ne biznio distriktas.

Telefonuokit 
Republic 7647

PARDAVIMUI saldainiu, Ice 
Cream ir smulkmenų krautuvė. Ge
ra kampinė vieta, arti mokyklos. 
3601 S. Union Avė.

Su 
kais 
$9,000. 
sąlygos, 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN, 
7131 So. Western Avė.

Tel. Republic 9236

P-NE NAMU JEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500- imokėti, $55 i mėnesį, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidencija. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te- 

1 rasos pievele; moderniškas apšildy
mas su įbudavotais fikčeriais. lx»tas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai,

6407 Irving Park Blvd.

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentiniu bloksy, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

MOTERYS REIKALINGOS 
DARBUI TUOJAlfs 

Hotclinm patarnautojom 
Maudyklom patarnautojom 
Valymui moterym 
Ligoninėm patarnautojos 
Skalbyklom merginom 
Dirbtuvėm merginom 
Be patyrimų merginom 
Grindų plovėjos

Geri darbai Gera
Laundry Service Employment Ageney 

109 N. Dearborn St. 7lh Floor, Room 701
mokestis

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Klaidų
Mes paskoliname jums $100, $20(> 

arba $300, imatae legali nuoiimtĮ 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loari Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGA veiterka ir mote
ris dirbti kuknioj. Nemokančias iš
mokiname darbo. Del platesniu ži
nių kreipkitės pas C. P. Suromskis, 
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751.

Paskolos suteikiamą 
j vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
________ DarMninkų Reikia

^DIDELlPužD ARBIS!
Reikalaujame pardavėju pardavi

nėti lotus Lockport Highlands Sub- 
divizijoj, arti didžiųjų dokų Lock- 
porte, kur atplauks didieji laivai iŠ 
New Orleans. Lengva parduoti. 
Pirkėjai yra, reikia juos -tik pama- 

parupinsime 
Pasimatyk

tyti. State License 
tiems, kas jų neturi, 
su mumis šiandien.

M. ROZENSKI
6542 S. Westem Avė.

& CO.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo seno pažįstamo 
ir draugo Juozo Blozio. Seniau jis 
gyveno Chicagoj, Halsted gatvėj. 
Prašau jį patį atsiliepti arba, kas jį 
žinot, atsiųsti man jo adresą. Peter 
Ambot, 856 W. 122 St., Chicago, III.

Fumished Rooms
ATKELIAVUSIEMS LIETUVIAMS 

Į LOS ANGELES, CAL.
Greičiausia susipažinimas su lietu
viais. Lietuviu laikomas Kotelis jau 
6 metai. Kotelis 65 kambariu su 
visais patogumais, šiltas ir šaltas 
vanduo žednam kambary. Public va
nos ir shovver. Kaina paprasta — 
vienai dienai 75c. ir $1, savaitei $3.50 
iki $5.00.LYNDON HOTEL,
413 E. 7th St., Los Angeles, Cal.

J* BAKSHAS

^^hmh^h^^mi^hhhhi^hihh ■■■■j

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

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

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen krautuvė. 
Meat Market. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti.. Kai-' ,
na prieinama. 10716 So. VVestern gatvės. 50 pėdų per 120, parduosiu 
Ave., 'I'el. Cedar Crest 1069. už $4000. Jmokėt tik $500. Nepa-

L— mirškit matyti šituos bargenus.
Stankus 

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

Biznis tuoj prie 
Geriausia proga

PARDAVIMUI smulkmenų, ice 
cream, tabokos, cigaru ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, 1444 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

134

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900;PARDAVIMUI notions, kendžių pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 

cigarų ir ice krimo krautuvė su 3 j 5 kambariai ir maudynė kiekviena- 
kambariais pagyvenimui. 1 *“* —-•—-• — ..... j*—
kambariu flatas ant antro 
renda $4‘0' už viską, 
Avė., Wm. Anderson.

Penkių 
aukšto, 

3311 Archer

tarp

nie flate; geriausiam stovy; išmokė
jimais jei norima; parenduota; 48th 
Place arti Union. Jos. W. Hough & 
Son, 4213 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė 
dvieju mokyklų. Biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto- galow 
je. 919 W. 33 St.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw įr Marquette Road 
kampinis lotąs —• pakankamai dide
lis aptartmentiniairt trobesiui; tel. 
Republic 7613.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

r lietuviu apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26%xl20 pėdų, 2 ka
ru garažas.

Matyk šita tuojaus.
Savininkas

5742 So. VVhipple St.

DIDELIS ■ BARGENAS

Real Estate For Sale
Namai-Ženiė Pardavimui

2 Flatų Bargenas

Turiu parduoti greitai, 
pigiausia kaina, 10 pra
gyvenimų apartmentą.

Dailus, praktiškai naujas, labai 
madnas muro dviflatis; šviesus ir 
erdvus kambariai, gražus priešakis. 
Buvo gautas mainais ant stambios 
savasties, ir jei turit $2,500 cash,1 
tai paaukausim už $13,900, kas bus 
$3,000 žemiau vertės. Pirmas pa
matęs ši trobesį, paims jį. 
kreipkitės greitai.

3509 W. 68rd Place.

2500 W. Marąuette Rd. 
Hemlock 2111

Taigi

arba
Tel. Columbus 0121

SAVININKAS parduoda 2 flatu 
namą, 4 ir 5 ruimu, ant konkrito 
fundamento, $5,400, lengvais išmo- 

i kčjimais. 4050 So. Artesian Avė., 
i 1 blokas nuo Western Avė. karų 
lainės.

GROSERNĖ pardavimui. Renda 
$20.00, geras biznis, nėra konkuren
cijos. 6236 Wentworth Avė.

TURIU parduoti pigiai 7 kamba
riu residencija. Karštu vandeniu 
šildoma, garadžius. Savininkas ant 
vietos visa dienų nedėlioj. 7121 So. 
Talman Avė.

PARDAVIMUI namas ir bučernė 
arba parduosiu atskirai 
pirkti vienų namų arba vienų bu- 
černę. Parduosiu viskų prieinama 
kainų, 4530 So* Wood St.

galima PARDAVIMUI 3 aukštu mūras, 
6 flatai, 2 garažai užpakaly, $6750. 
Kręipkitės, 1635 So. Jefferson St., 
2 floor rear.

Li^..




