
............................................— ■' ■ WWI»I I !■ I H> ..................   —

The First and Greatest Lithuahian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as sccond-class mattcr March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

—AįįĮ—I I IlO III |l I | I I I I | i .III      ......... ,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily new«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 I Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
i i —, - ..........J

VOL. XVI Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Birželis-.!une 20 d., 1929 No. 145

SSSR panaikina sek- VeiS* 
madienius ir kitas 
bažnyčios šventes

ratifikavo 
Kelloggo taikos 

paktą

Sovietai Įveda 360 darbo dienų 
metuose, palikdami tik pen
kias cficialines bolševikų 
šventes

Iš Budapešto praneša, kad Ven
grijos parlamentas ratifikavo 
Kelloggo-Briando amžinos tai
kos paktą.

New York Times korespon
dentas Rusijoje, VValter Duran- 
ty, kabeliu praneša savo laik
raščiui, kad sovietų valdžia iš
leido naujų dekretų, kuriuo įve
dama Rusijoje 360 darbo die
nų meluose- Švenčių palieka
mos metuose tik penkios —

Trockis mano, kad 
Anglų darbiečiai turį

Benickratija, girdi, negalinti 
atsakyti prieglaudos teisės po
litiniam, kad ir savo priešui

lai betgi nereiškia, kad ru
sų darbininkas dirbs visas 360 
dienų, o poilsio turės tik pen
kias dienas per metus. Ne. 
Darbo savaitė ir toliau pasilie
ka pusšeštos dienos. Fabrikai 
ir raštinės veiks per visas me
tų dienas, o pusantros dienos 
poilsio savaitėje bus ne vien še
štadienį po pietų ir sekmadie
nį. Bus pakaitos. Dalis darbi
ninkų turės savo poilsį šešta-. 
dienį po pietų ir sekmadienį, ki-| 
ta dalis — sekmadienį po pietų 
ir pirmadienį, dar kita dalis — 
pirmadienio popietį ir antradie
nį, ir tt.

šitų dekretą išleido aukščiau
sioji krašto ūkio taryba. Dek-1 
retas įeis galion per ateinančias 
tris savaites. Jo tikslas yra pa- ■ 
didinti gamybų Rusijoje ir, ant
ra, sumažinti krašte bedarbių i 1 
armijas. Be to, tai bus dar v ir-p 
na priemonių kovai su sekma
dienių ir šiaip tikybinių šven
čių šventimu.

sovietų

LONDONAS, birž. 19.—Dailv 
Express Įdėjo Leono Trockio 
pranešimų, kuriame ištremtas į 
Konstantinopolį' buvęs
karo ministeris paduoda prie
žastis, dėl kurių jis norįs par- 
sikelti į Angliju.

Trockis sako, kad jo ir jo 
žmonos sveikata reikalingos gy
dytojų pagalbos, kurios Turki
joj nesu galima gauti; be 
Anglijoje jis galėtų geriau 
siimti mokslo studijomis 
kartu prižiūrėti spaudinimą
vo raštų anglų kalba- Pagaliau

už- 
ir 

sa-

40 žmonių prigėrė ! 
Kolumbijoje

“Nenoriu slėpti to fakto, kad 
šį momentą mane ypačiai inte
resuoja dar ir kitas dalykas 
Anglijoje, kur dabar Įvyko di
di politinė atmaina. Darbo par
tija, kuri antrą kartų Didžiojo
je Britanijoje paėmė valdžių į 
savo rankas, tiki, kad privati
nės nuosavybes sukurti blogu- 

I inai gali būt nugalėti demokra
tijos priemonėmis. Noriu pa
matyt, kaip tas bus padaryta.

“Aš nemanau, kad demokra
tija, kuri. tiki galėsianti rim
čiausias problemas išspręsti de
mokratiniais metodais, gali sa- 

birž. vo darbą pradėti atsakymu prie-B()(KITA, Kolumbija,
19. — Praneša, kad Sevillos glaudus teisės priešininkui, ku- 
miestelis beveik visai Ųuilgace 1 rįs neketa nei trukdyti, nei mai- 
upūs potvynio sunaikintas, ir šytiS į politinius britų reikalus, 
kad keturiasdešimt žmonių pri- bet kuris nori tik žiūrėti ir mo- 
gėrė ir daugiau kaip šimtas ki-|hytis.”
tų buvo sužaloti. Į • -----

Tvanu pagimdė kalno nuslin- , ,. .
kimusi‘upę užtvenkęs visai jos ™1S, KAD ANGLIJA DAR 

’ n ‘ Į JSILEISIANTI TROCKĮvagų. | <
Sevillos miestelis yra ('angos j KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

departamente ir turi apie 6,000 kija ,birž. 19. — Privatinis 
gyventojų. Trockio sekretorius, kuris prieš

į tris savaites buvo išvykęs j Ang- 
| lijų suinteresuoti danbiečių sfe
ras ištremto iš Busi jos buvu
sio sovietų karo komisaro liki
mu ir prirengti dirvų taip, kad 
'jam butų leista atvykti į Ang- 

!9»|liją gyventi, dabar grįžęs j 
— Nepaprasta kongreso sesija | Konstantinopolį sakosi esąs sa- 
šiandie vakare išsiskirsto ato- v0 misija patenkintas. Jis turįs 
stogų dviem mėnesiam. !vilties, kad premjeras MacDo- 

Senatas vėl susirinks rugpiu- < nald, pasitaręs su savo kabi n e- 
čio 19 dienų, o atstovų Lutas—j į0 kolegomis, Trockio prašymą 
rugsėjo 23 dienų. • išpildysiąs*

----- ( Prieš keletą dienų vienas 
Trys plieno darbininkai;Londono laikraštis buvo prane- 

nutroško įmonėj !^‘s’ Mae,)onald atsisakęs 
---------------- Įsileisti Trockj, bet tos žinios 

patvirtinimo iš oficialių sferų 
negauta.

Kongresas išsiskirstė j 
atostogų dviem mė

nesiam
WAjSHINGTONAS, birž.

DULUTH, Minn., birž. 19. — 
Minnesota Steel kompanijos Įmo
nėj nutroško trys darbininkai, 
prisirinkus nuodingų garų iš su
gedusios tirpinamosios krosnies.

SAKO, TROCKIS PRAŠĄSIS Į 
JUNGTINES VALSTYBES

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai, daugiausiai pietų va
karų ir pietų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 70° ir 80° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. .Mėnuo leidžiasi 
3:55 ryto.

BERLYNAS, birž. 19. — Ne
patvirtinti pranešimai iš Kon
stantinopolio sako, kad Troc
kis bandąs per Amerikos Dar
bo Federacijų gauti leidimų at
vykti j Jungtines Valstybes. Jei 
busiąs Įleistas, Trockis manus 
New Yorke vėl leisti savo laik
raštį Novy Mir, kurį 
1914

jis metė
metais.

nugina

birž. 19.
A. D. F. tą žinią

WASHLNGTONAS,
— United Press žiniomis, Ame
rikos Darbo Federacija negavo 
nė kokio prašymo iš Trockio, 
kad Federacija padėtų jam gau
ti leidimą atvykti į Ameriką.

Šovė stirną, nušovė jau
ną moteriškę

LONDONAS, birž. 19.—Kap. 
i Ljndsay Smith savo Hertford- 
shiro nuosavybėse išėjęs me- 

' džioti kartu su savo drauge, 
Miss Barbara Morris, jauna gy
dytoja, netyčioms ja nušovė, pa- 

! laikęs moteriškę stirna.

30 žmonių žuvo per 
ugniakalnio išsiver

žimus Japonijoj
Daugelio kitų dar pasigendama; 

kraštas per 60 mylių aplink 
kalnų virto tyruliais

TOKIO, Japonija, birž 19. — 
j Komegatake ugniakalnio, Hok- 
kaido saloj, išsiveržimai jau(Atlantic and Pactiic Photo J

Valparaiso, Ind. — Catherine Cassler, kuri yra kaltinama aprimo, tačiau tirštų durnų de- 
nužudymu savo vyro meilužės, Cameola Soutar. Už žmogžudys-1fcesiai tebeme.tami. Dangus per 
tę ji buvo teisiama ir seniau. Teismas jai paskyrė mirties baus- penkiasdešimt mylių aptemęs, o 
mę, bet tas nuosprendis vėliau tapo atmainytas. Tačiau jai du j krintantieji pelenai colį gilumo 
metu visvien teko sėdėti kalėjime. I apdengė kraštą per pusantro

|š:mto mylių aplink, šešių de
šimčių ketvirtainių mylių plotasj zv • | '■i >7 — 1 i v — biiiiuu hci v 11 Lciiiii u įnyuų140 inkriminuoti dėl Vėl smarkus žemes , apie kalnų virto tyruliais. Kai

degtinės šmugelio drebėjimas Naujo
• 1,1 i — i •-. i i • • •ir butlegerybės je Zelandijoje

NVEiLLINGTONAS, . Naujoji 
Zelandija, birž. 19. — Murchi- 

’VVoonsockele,. šono ir Takakos apskrityse, ku
lt L, 700 keisų svaigiųjų gėrimų,! rios andai labai nukentėjo nuo 
rūpestingai suantspauduotų, ap-, žemės drebėjimo, f* 
,'rupiritų atitinkamais lčbėlia.is įvyko smarkus sukrėtimai, 
ir supakuotų, ir kuriuose su- Bijoma dėl likimo kasyklų 
rasta nuodų, federalinė grand miestelio Lyell. Jokių žinių iš 
jury inkriminavo, kaip degtinės jo nėra. Miestelis pirma lurė- 
šmugelio konspir.atorius, 126 , jo apie 2,000 gyventojų, bet da
lmenis ir dvidešimt korporaci- bar jame buvo belikusios šešio- 
jų*

Tarp inkriminuotų yra bule
lių kompanijų, spaudos kompa
nijų, transporto kompanijų, 
stiklo gamintojų, distelerijų fir
mų, korkų gamintojų visose 
Jungtinių Valstybių dalyse.

— Kyšy su prieš dvejetą m ė- 
nešiu suimtas

Įkur nameliai visai palaidoti pe
lenuose, tarp suverstų uolų krū
vų. Kraštas atrodo kai buvusio 
mūšio laukas.

Ligšiol jau surasta trisdešimt 
kūnų, U t daugelio dar pasi
gendama.

ftiniai! v6‘ Išimtai žmonių žuvo
per tvaną Afrikoj
SILCHARAS, Asamas, Ekva- 

torilįfĮ^Vakarų Afrika, Eirž. 19. 
— Del smarkių musono liūčių, 
visame Asamo krašte kilo po
tvyniai, kuriuose, kaip praneša, 
šimtai žmonių žuvo.

Krašte žlugo apie devynias-

Traukinio nelaimė
Belgų traukiniui susikūlus, 

mirė, daug sužalotų
t)

BRIUSELIS, Belgija, birž. 19. 
— Netoli nuo Enghieno šiandie 
susikūlė pasažierinis traukinys, 
ėjęs iš Ghento.

Devyni asmens buvo užmušti, 
daugelis kitų sužaloti.

Nelaimė atsitiko, pasažieri- 
niam traukiniui įlėkus j iššoku
sių iš bėgių kito traukinio loko
motyvą.

Neramumai Indijoje
I n d usų-m us u 1 m on ų riaušėse 

nukauti, daug sužalotų

BO.MiBE.FUS, Indija., birž. 19. 
— Vakar, per musulmonų šven
tę, Davangene įvyko rimtų ne
ramumų tarp indusų ir 
monų.

Riaušėms suvaldyti, 
buvo priversta šauti Į 
Trys riaušininkai buvo
t i, keturiasdešimt sužaloti.

Į vietas, kur padėtis vis dar 
rimta, tapo pasiųsta kariuome
nė.

niusul-

policija 
minias, 
nukaiu-

žvejai padovanojo Tur
kijai aeroplaną

STAMBULAS, Turkija, birž. 
1-9. — Žvejų draugija, kurios 
nariai dirba Juodojoj juroj, 
Bosforo ir M-armoro juroj, pa
dovanojo Turkijos vyriausybei 
aeroplaną, kad tuo padidintų 
krašto oro jėgas.

Dėkodama, vyriausybė pa
krikštijo aeroplaną “Stambulo 
Žvejai” vardu.

Lietuvos Naujienos
Šiauliuose pasibaigė 

spaudos paroda
Įtarė, kad tėvai nu

nuodijo savo sūnų

lika šeimų. Visi keliai į jį už
versti, prisigriebti negalima, 
aviatoriai gi, dėl ruko, negalė
jo nieko jmatyti.

Per žemės drebėjimus, įvykti- ; dešimt nuošimčių visų galvijų,
sius praeitų sekmadienį, žino-1 ir apie pusė visų namų buvo 

|mų užmuštų žmonių skaičius | vandens nunešti.
i siekia penkiolikų. Del visai su-
Į irusio susisiekimo sunku suži
noti visos supurtymų padary
tos pragaištys.

Pats Silcharo miestas van
dens apsemtas, išskiriant ka
reivines, j kul ias subėgo apie j 
15,000 žmonių, gelbėdamies nuo! 
vandens.

Iš Darbo Lauko
9,000 GELEŽINKELIEČIŲ 
GAUS DAUGIAU ALGOS

WAISIHINGTONAS, birž. 19. į 
— Aibitracijos komisija iš
sprendė, kati Southern geležin-, 
kelis turi pridėti nuo 5 iki 6 
centų valandai daugiau algos 
savo šapų darbininkams.

Algų padidinimas galioja nuo 
praeito kovo mėnesio 1 
Southern geležinkelio 
dirba 9,000 dartrininkų.

dienos, 
šapose

KOMUNISTŲ NEEDLE 
PASKELBĖ

WOR-
KERIAI N. Y.

VISUOTINĮ STREIKĄ

kNEW YORK,
Needle Trades Workers Union, 
komunistų sukurta siuvėjų or
ganizacija,, paskelbė visuotinį 
streikų. Ben Gold, streiko ko
miteto pirmininkas, sako, kad 
keli tūkstančiai siuvėjų metę 
darbų. Keli streikininkai, dali
nėję streiko lapelius, buvo are
štuoti.

birž. 19.

MEDVILNĖS ĮMONĖS BANDO 
VĖL DIRBTI, MILICIJOS 

SERGIMOS

WARE SHOALS, S. C., birž. 
19. Dviejų milicijos kompa
nijų sergimos, vietos medvil
nės įmonės, kurių 1,700 darlbi- 
ninkų streikuoja, šiandie vėl at
sidarė ir bando operuoti. Sam
dytojų pasakojimu, apie 700 
streikininkų grįžę j darbų.

Šiandie septintų valandų ry
to, kai įmonės atsidarė, keli 
šimtai streikininkų ir jų sim- 
patzuotojų padarė demonstra
ciją ties įmonių vartais.

Gegužės 25 d. pasibaigė Šiau
lių “Aušros” muziejuj Spaudos 
Paroda. Viso aplankė ją (be
veik dviejų savaičių laike) 1341 
žmogus, daugiausia besimokan
tis jaunimas, šiaip inteligenti
ja —apsnūdus.
mieste, kaip Šiauliai, 1341 žmo
gus apsilankęs parodoj — tik 
lašas juroj, nes gyventojų mie
stas turi apie 30,00(1. O paroda 
vis tik Įdomi buvo.

.Juk tokiam

Nepriėmė negro į An- 
napolio juros aka

demiją
ANNAiPOLIS, Md., birž. 19. 

— Jaunas negras, Charles E. 
Weir, neišlaikė fizinių kvotimų 
ir “dėl to” jo nepriėmė studen
tu į Juros Akademijų.

Weir yra gyvenančio Wash- 
ingtone vieno agrikultūros de
partamento tarnautojo sūnūs. 
Juros Akademijon jį rekomen
davo chicagiškis kongresmonas 
Oscar De Priest, negras.

4 darbininkai nutroško 
srutyno gazais

L()WELL, IMass., birž. 19.
Požeminiame srutyno kanale 
nuodingais gazais nutroško ke
turi miesto kanalizacijos depar- 
tąmento darbininkai. Trys jų 
nutroško, nusileidę kanalo 
lyti, ketvirtasis žuvo juos 
Dėdamas.

DRUSKIŲ ka/imas, Šimonių 
valsč. — Gegužės mėn. 13 d., 
Šimonių vyriausis policininkas 
J. Zaremba gavo nežinomo as
mens rašytų laišką, kuriame 
pranešama, kad: Druskių kai
mo gyventojas Antanas Jančys 
su savo žmona nunuodiję 
17 metų amžiaus sūnų, 
kuris yra miręs gegužės 
5 dieną ir jau palaidotas.

Darant kvotą tėvai pareiškė, 
kad jų sunūs Kazys sirgęs pro
to ir nuomario ligomis, .todėl 
ir miręs. Policija prigrasė, kad 
mirusis bus atkastas ir pažiū
rėtas dėl kurios priežasties mi
rė ir jei pasirodys, kad nunuo
dytas, gydytojas vistiek pažin- 
siųs, tuomet sunkiai priseis

savo

mėn.

Po poros dienų atėjo tas pats 
Ant. Jančys ir <pranešė polici
jai, kad mirusiam jų sunui Ka
ziui jie karboli um gydę kojų, 
nebūnant jiems namieje, radę 
išgertų iš puodelio visą karbo
lių; dėl tos priežasties jis ir mi
ręs. Kvota manoma perduoti 
valstybės gynėjui.

Šiaulių gimnazija įstei
gė savą koperatyvą
ŠIAULIAI. — Gegužės mėn. 

18 dienų, Šiaulių Berniukų Val- 
tižios gimnazijoj įsteigtas pla- 

va-’čiais pagrindais mokinių kojie- 
gel- I ralyvas. Koperatyvan stojimo 

Imokestis 50 centų, o pajus 3 Lt. 
i Niekas daugiau kaip dešimt pa
jų turėti negali. Mokiniai įdo
maujasi, ir iki gegužės mėn. 24 
dienai jau buvo išparduota 148 
pajai. Apyvartos kapitalo jau 
yra virš 1000 litų. Dar tiki
masi gauti lengvomis sųlygomis 
paskolą ir veikimą išplėsti. Ko- 

iperatyvas parduoda visas moks- 
Jlui reikalingas prekes pigiau, 

kaip kiti miesto knygynai, nes 
gauna betarpiai, todėl apyvarta 
turi tendencijos didėti. Kope
ratyvą tvarko patys mokiniai, 
kiek mokytojams padedant.

žy-Zagrebe suimti du 
mus kroatų gydytojai

Turės ką nors daryti i žatoj 
su zujančiais girtais 

diplomatais

VIENA, Austrija, birž. 19.— 
Iš Zagrebo, Kroatijoj, praneša, 
kad ten tapo areštuoti du žy
mus gydytojai, Dr. Fishbach iri 
Dr. Loewe. Abudu kaltinami 

'dėl komunistinės agitacijos.
Areštuojamas Dr. L o e \v e 

bandė nusižudyti, bet tik susi
ję ir tapo padėtas kalėjimo 

ligoninėj.

WASH1NGT()NAS, birž
Senatas vakar be svarstymo! 

priėmė senatoriaus Caraway| 
Įdėm., Ark.] rezoliuciją, kad 
Kolumbijos Distrikto policijos 
viršininkas pateiktų senatui var- į 
dus visų svetimų kraštų diplo
matų ir jų štabų narių, kurie 
esti sulaikomi, arba įspėjami, 
dėl zujimo automobiliais, būda
mi girti ir nebodami trafiko re
guliacijų.

Pamestinukų
19 JAUNUOLIS PASMERKTAS dažnai pasitaiko, pametami ant 

rrnlf vXi iiriol n i7*i 11/ tūliMIRTĮ UŽ ŽMOGŽUDYBŲ ženvs galvoj, priebučiuose, 
bažnyčioj ir t. t. bet štai 
originališkiausias pametimo 
das atsitiko.

Vytauto kalno ąžuolyne,

bn-MACON, Ga., birž. 19. — Tei
smas čia pasmerkė mirti elek- 

! tros kėdėj Earlą Manchesterą, 
Į19 metų amžiaus vaikiną, kalti- per dienas labai daug publikos, 
namą dėl nušovimo kito vaiki- apie 3 valandą po pietų medžio

Nori, kad Wisconsinas 
įsteigtų degtinės biznį 

iMIAOISON7~wis7, birž. 19.— 
Senatorius GHte'lman pasiūlė 
valstijos senate rezoliuciją pa
keisti valstijos konstituciją taip, 
kad valstija turėtų teisės ga
minti ir pardavinėti svaigiuo
sius gėrimus.

Einant senatoriaus Gettlmar 
no projektu, turėtų būt Įsteigta 
tani tikra valstijos komisija, 
kuri keisais pardavinėtų pilie
čiams degtinę, vyną ir alų, tik 
jie, piliečiai, pirkdami, turėtų 
prisiekti, kad tuos svaigiuosius 
gėrimus jie patys suvartos kaip 
vaistus.

Hinderburg susirgo, iš
vykęs šeimos aplankyti

BERLYNAS, birž. 19.—Gau
ta žinių, kad prezidentas Hiri- 
denburgas, kuris išvyko į Ry
tų Prusus savo šeimos aplan
kyti, rimtai ten susirgęs.

kur

no, Jameso Parkso. Manches- 
ter bus nužudytas rugpiučio 14 
dieną.

drevėje rastas jkeltas apie vie
no mėnesio amžiaus vyriškos 
lyties kūdikis.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

1739 So. Halsted St. Chicago, m

_____________________ ■< .->------------ - - . , ,________________



NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

SLA. 60 kuopa ir Chimgos 
jaunuoliu pasitikimas

Ketvirtadienis, birž. 20, 1929

vandeniu

nimo Sąjungos. Valdybon iš
rinkti šife: A. Garbenis, J. Rai
la ir “finansų raštininkas”. Tik 
šitame dalyke patarčiau “drau
gui sekretoriui” nesujungti 
sporto sū politika, nes kitokiu 
budu gali nuvažiuoti šunim šė
ko piauti.—Sąjungos Narys.

Įveiksiu, sako žmogelis: pas žy
dą gaunu pragulėjimą ir 30 
centų už šimtą svarų popierių. 
Pati išvarė, kol vaikus auginau, 
tai buvau geras, dabar kaj vai
kus išauginau, tai aš nebege
ras ir nebereikalingas.”

Well, čia labai rimtas klausi
mas, bet vis tik mane nepaten
kino, dėlto, kad nelabai įtiki
nanti priežastis, dėl kurios dar
bininkui pasiversti į arklį. Dar 
negaliu suprasti, ar pali gali 
žmogų taip nuvaryti, kad jos 
pravarytas sveikas vyras turėtų 
už 95 centus arklio vežimą vilk
ti?.. Ir tai dar už 95 centus.

ne pačią, o ne
reikia kaltinti,

(Pacific and Atlantic Photo I

Trumpiau 
sias kelias

neužsiima politika. O musų 
“draugas sekretorius” išvadina j 
juos šlamštu, išvadino savo ide-, 
jos draugus, kurie visi vieno j 
tikslo siekia, t. y. apšvietos. • 
štai ir pasirodė sekretoriaus fa- ■ 
natiškumas. Priežodis sako, 
kad taip davatka tiki i “kuni-. 
gą”, taip mušu sekretorius į 
komunizmą. Reikėtų daugiau 
sekti laikraščius vienus ir ki-1 
tus ir įrodyti viską rimtais fak- j 
tais, nes aklas įsitikinimas vie- 
noj ar kitoj kripty temdo žino- j 
gaus protą. Nereikia taip pal 
rėkti, kad musų kokia tai “ko
manda” susitvėrus veikia, nes 
jos niekuomet nebuvo ir nėra, 
ir sekretorius to niekuomet ne- ‘ 
įstengs Įrodyti. O kas link už

■prenumeravimo visokių laikraš- Edt Gallagher, pagarsėjęs Ame- 
čių, tai jokia komanda jų nerei- r,kos komedijantas, kuris geg. 
kalavo, bet einant kuopelės įsta-( 28 d. mirė New Yorke. 
tais buvo užprenumeruota po 

■ laikraštį nuo kiekvienos kryp
ties.

inėta,

į ir is

Šiuo turiu pranešti, kad bir
želio 23 d. iš Chicagos atvyksta 
SLA. 260 kuopos jauktas su sa
vo rėmėjais persitikrinti su 
SLA. 60 kuopos jauktu, žaidi
mas, reikia manyti, bus gana 
įdomus, nes tai bus pirmas tų
dviejų jauktų lošimas. T^oš vie
name iš geriausių miesto parkų. 
Be to, bus ir kitų gerų jauktų.

Po lošimo SLA. 60 kuopa ren
gia bankietą lošėjams, svečiams 
ir savo nariams. Tad bus pro
gos geriau su svečiais susipa
žinti ir su jais artimesnius ry-. 
sius užmegsti.

Visi Grand Rapids lietuviai,, 
o ypač SLA. 60 kuopos nariai, j 
yra kviečiami dalyvauti bankie- ’ 
te, o taip pat atvykti lošimo Į 
pažiūrėti.’

Lošimas įvyks 1 vai. po pietų i 
Ramona parke. Apie 5 vai. 
Gi-and Itivev paviljone (keturios t-ikslo 
mylios nuo miesto) prasidės ■ tai sekretorius 
bankietas. |šaukia> kad butl? j°J° ineŠimaS i

Jei kurie sportu nesidomina, įgyvendintas, nes jam su jo sėb- 
tai bent dalyvaukite bankiete, i ra^s„butų negarbėj jei neatsiek-. 
kur turėsite progos susipažinti į y savo tikslą, 
su chicagiečiais.

—SLA. 60 kuopos narys,

Darbininkas vietoj i 
arklio

Kaip jau mano buvo mi- 
kad 

5 d.
liko

dėl 
be

• nors kartą pasirodė prieš vi- 
sumany- suomenę kaipo sumanus vyras 
politinio sugalvojo kur pinigus padėti, 

pasekmių, 
“Laisvę” j

Mat, turbut, jau persunku buvo 
> . finansai tvarkyti, perdidele su

ma dėl mažai apie finansus nu- 
. Visas dalykas pa

teisinamas, nes jau pirm laiko 
1 “■ * Praeitame su-! nekul*ie “tavorščiai” išsireiškė:
sirinkime dar labiau sustiprino i daug tų pinigų Jau-
savo pozicijasc, ir jei bile ku- ’dmo Sąjungai ? Jeigu nebus pi- 
ris išdrįso prieš juos pasiprie

šinti, remdamasis Sąjungos į- 
! statais, kad Sąjungos pinigai 
I negali būti eikvojami politi- 
! niams dalykams, o turi būti 
suvartoti Sąjungos užsibrėž
tam tikslui, tuomet toksai 

I žmogus tapo nuo tavorščių ge-
i «>v rai apkaliotas ir priskaitytas Reikėtų Toronto jaunimui dau-

prie necivilizuotų žmonių. O j- i R,au susinmkimus lankyti n 
' statai, jų akimis žiūrint, tai' aktyviškiau aptarti savo reika- 
J patys niekai. Mes patys juos i lūs, o ne pavesti viską tiems, 
padarėme, patys galime ir su-1 kuriems tas mažai rupi.

| Birželio mėnesio susirinkime 
Čia sekretorius net i buvo įnešta sumanymas ir su

rauką trynė iš džiaugsmo, kad | tverta Sporto Sekcija prie Jau-

Dviejų tekihių, ilgomis jeno
mis, didelis vežimas. Tarpe je
nų, kur yra vieta arkliui, da
bar darbininkas rankaš vos iš- 
siekiamai ištempęs, sunkiai ir 
atsispirdamas velka vežimą. Įsi
vilkęs kiek vėl sustoja. Ne 
pasilsėti, bet iš nešvarių duo
bių rankioja išmatas ir krauja 
vežiman.

Praeidamas pro šąli sakau lyg 
užvydėdamas: Tai tavorą, sa
kau, renki iš vietų, kur nerei
kia pinigų mokėti, o parduoda
mas, žiūrėk gauni gerą pelną? 
Darbininkas prabilo lietuviškai: 
“Vakar, sako, padariau 95 cen
tus, o šiandien gal būt pavyks 
tiek pat padaryti”... Tai labai 
maža, sakau, juk iš tiek nega
lima pragyventi, o be to kaip 
matau, ai-kliškas ir darbas, o no 
žmogiškas, tad kokiu išrokavi- 
mu taip pigiai dirbi?

“Daugiau nieko padaryti ne-

Man rodos, ka 
darbo sąlygas 
kada žmogus turi arklio parei
gas eiti. —Gvaizdikas.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Įstokit Dabar
Veltui legalis patarimas visuo
se reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų
dauninkams.
Veltui
Gaukit
kaina.
Gaukit 
kaina.
Gaukit
na.
Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

perspėjimai
perspėjimai

pcrspėjimai

9.

$3

ren-
rcn-

ren-
Notaras.

sąu

* sau
sau

paskolas pigesne
apdraudą pigesne 

anglis pigesne kai-

Toronto^ Kanada
Atsakymas “Lygų 

finansininkui

“Laisvės” numery

nigų, girdi, tai ir triukšmo ne
bebus.

žinoma, jeigu pinigų nebūtų, 
tai tos Sąjungos nebereikėtų. 
Ar ne tiesa? Bet jus paliksite 
apmaude taip manydami, nes 
kol jaunimas joje veiks, tol ji 
laikysis ant tvirto pagrindo.

DRES1U DEZAININIMAS
Mes išmokiname 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. eor. Lake 

1U augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

4650-52 So. Ashland A v.

! Visi savininkai patiekiantys šiuos 
1 kuponus The Landlords Association 
l officc pirm liepos 15, 1929, gaus 
i narystės
Vardas
Adresas|

City

teises už $2.

rotoriaus atsakymas iš gegužės ■ 
mėnesio K. L. J. Sąjungos susi-; 
rinkimo. Tiesą pasakius, minė-i 
tas sekretorius neatsakė nė ii
viena pakelta toį koresponden-, Ditižyti, nois ii kiekviename su-į 
cijoj‘ faktą, bet lik išrėkiama- isirinkime. Čia sekretorius net i 
vo gerai “Vilnį”, “Laisvę” ir G.!
D. A. Lygą. Kiek finansinin
kui žinomi ir norima žinoti Są
jungos įstatai, kievienas skaity-' 
tojas pats supras. “Finansų1 
sekretorius” pats praeitam su
sirinkime svarstė įnešimą apie’ 
kuopelės vardo pakeitimą iri 
nubalsavo už pakeitimą, o dabar | 
jis vietoj “Sąjungos” ištraukė 
kokią tai “Lygą”. Tai vadi
nasi iš Sąjungos išdygo pas jį 
“Lyga”, o dar vėliaus gal atsi
ras “ALDLD. arba 
Dar minima, kad K. 
skaitykla turi visokio šlamšto. 
Vadinasi, pagal sekretoriausi 
nuomonę, visi laikraščiai, išsky
rus “Laisvę” ir “Vilnį”, yral 
šlamštas. Nereikia užmiršti,! 
kad Jaunimo Sąjungoj priklau
so visų pažiūrų žmonės, ir jei 
kitų pažiūrų laikraščius atvirai 
išdrįsta vadinti “šlamštu”, tai j 
ir kitų pažiūrų žmones laikai; 
už šlamštus. Už tokį žygį tik
rai gausi “bulbinį medalį”.

Musų jaunimas susideda iš į- 
vairiausių pažiūrų žmonių, ir 
daugiau kaip pusė jų visiškai |

CDAL.?

Tik Produktas

DIDELIS

.U J/Aliuj

of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Avė.

Nepalyginamos 
Kohybes

BARGENAS
IMPORTUOTOS RADIO 

LIAMPOS’ TIK $4.95
(VERTOS $12.00)

Ponios, nideuomet dar nega
lėjot tokios Vertęs tavorą pirk
ti už šiuos uiniRus.
Tamstas nustebins ką tik at
vežta iš Europos Liampa. ku
ri yra mados karalaitė Liam- 
pų Viešpatijoj.
Liampos papėdė iš tvirtos 
bronzos, artistiškai išraižyta 
kaip paveikslas, dailiai poli
ruota, apvilkta storai auksu ir 
garantuota amžiui.
Dangtis vėliausio Europos raš
to, iš puikiausio Rytų šalių 
šilko, išsiūtas auksinėm siū
lėm ir dekoruotas drožtais 
margom spalvom žibančiais 
kristalais ir karoliais, kurių 
spinduliai keičias lianipai švie
čiant.
Šis modernis kūrinys yra per 
gražus, kad žodžiais apsaky
ti. Jis patinka visiem trokš- 
tantiem liampos, kuri neturi 
sau lygios. Kartu duodama il
gas šilku dengtas elektrinis 
šniūras ir dviejų šmotų Plug. 
Viskas musų specialų kaina 
tik $4.95.
ši puošni Liampa verta kiek
vieną centą tų $12.00, bet mu
sų kaina šiame išpardavime, 
kol išteks esamų 500 liampų, 
tik $4.95. Be to, pilna garan
tija: pinigus sugrąžinsim, jei 
nepatiks.
Būtinai pasinaudokit šiuo re
tu pasiulymu, nes vėliau kai
na bus $12.00.

UŽORDER1UOKIT ŠIANDIE! PINIGU NESIŲSKIT! Paduokit var
dą ir adresą, su 35 centų stampomis, ar kitaip, kad apmokėti siunti
mo kaštus. Užmokėsit .... ___ ______

ADAMS MAIL ORDER CO.
Madison & Union Sts., Ganai Sta., Dept. 174

CHICAGO. ILL.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti nu 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus 
Dr.

reni anai lt

Lietuvos
Važiuok nauju keliu — trumpu, ra
miu SI. Lavvrence jurų keliu — su
taupydamas 2 dienas kelio juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. Įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yra, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jifsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trip” kelionė trečia klesa j 
Hamburgą, arba $181 į Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi- 
cagos į uostą... tiėsiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 

į tiesiai j
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais į vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasporlai, rezervacijos, gry- 
žimo perimtai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
aj-ento, ar nuo

R. S. ELW0RTHY,
Laivų Generalinio Agento,

71 E. Jackson. Blvd., 
Chicago, III.

Telefonas Wabash 1904

Canadian
World’» ■rx • 4T# ša1 Faatic

Vežkis Canadian Pacific Express Travellers čekius.
— Geri Visame Pasaulyje.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS 

Eiffhtcenth Boiid & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

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

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
buvo budavojamas 
Karthagenai ir kaip 

Kas
Visi tie

Kokiai žmonių giminei priklauso 
indusai, tuikai, 
Kynų Sieną? 
Bokštas ? 
mojo ? 
daugeliu 
kitų

žydai ir kiti ?
Kokiam tikslui 

Kur ir kada gyveno
Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta?
valstybių, kurių dabar nebėra? 

klausinių yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

Babilionijos 
jie pasižy- 
atsitiko su 
ir daugelis

fmmimmmiimitmmmmimrm

Kas 
ta?

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

CHICAGO, ILL.

gausit liampą. RAŠYKIT ŠIANDIE

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 
Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 

užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybe kitų
žingeidžių žinių apie tą garsią šalį ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

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

No. 8 DVI KELIONI J
Dclko šiaurėje yra dideli 
jūrėse? Kokie paukščiai, 
reje? Kiek tenai žemės,
klausimai j kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATeVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kąiha $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo

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

musų prabočių

Kaina 60c.
Kaip keitėsi

pėdsa- 
tėvynė.

žmonių 
Kaip vistčsi laikraštihinkystė ? Kokią rolę 

Kiek spauda prisidėjo kultūrai

ir absoliučio vienodumo gali likti vadu 
savo srity į tik tris metus. — Šiandie 
Budweiser Barley Malt-Syrup yra vie
nas iš Amerikos populiariškiausių rųšių.
— Pardavinėjamas visur.

VISOS
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLĮ.
PARSIDUODA UŽ .......................

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $1.00
Čia telpa Vilniaus isterija, 194 paveikslai, G spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to

sis ir musų
‘uaAuiĮ soąauAS sdppip uja įuj, 
vaikai, nors nemokėdami

*dro#ĮBqEd opdiuąung 
skaityti.

v

Vėliausi ir ________
Amerikos ir Europos f 
metodai yra 
mi gydyme 
Akų, Nervų 
jo. Odos. ______
Pūslės, Slapimosl ir 
visų Privatinių 
irų. Specialia i 
mas dėl vyrų, 
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 
sėkminga .. 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų 
užtikrinimas, 
pacientai bus „ 
mi veiksmingai ir sėkmingai, 
ma mokestis yra žema _ ir 
prieinama. _ . ’ ‘ .
žasties jo imamos žemos mokesties. 
gančiam nebėra reikalo nepaisyti 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 1A jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St.. Crill.v Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto augžto. kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai po plot. Panodė- 
liais. Seredomis ir Subatomie valandos J ra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 ▼•- 

aro.

vartoja- 
Chronl- 

Krau 
Inkstų,

1 Li- 
ry dy

kū

no metų 
prakli k a 

iSgy- 
yra 

gydo*- Npeclallataa
Jo ima- 

yra žema ir kiekvienam 
Lengvi iAmokfljimai. Ift prie- 

•er-
■avonebėra

Budweiser
Barley-Malt F

ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR- 
PERKANT VISAS ANT SYK 
....... ................................ $6.25

Kad pagerinti sko
ni ir padidinti 
maistingumą jūsų 
duonos, keksų, 
sausainių. dough- 
nutsų, kepdami var
tokite Budweiser 
Barley-Malt Syrup

Yra garantuojama, 
kad neturi pridėč- 
kų, dirbtinio 
nio ir 
spalvų.

sko- 
dirbtinių

t
Anheuser-Busch

St. Louis

"ęJĮoPFi.A.voRf-0 -

RymaįjSb
SE P ■ BUSCH |Nt > 

\^--iL.LptJI s M O.. U - S.
~ 'A į.

Ą’A’rtV.V....

1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

________________________________________________

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St

Chicago, III

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teh, po kairei, ir bus išvažia
vimas.—Komitetas.

Atidarė aptieką

Byla
Vakar prieš teisėjų Max Mas

tei* buvo nagrinėjama byla ad
vokato K. P. .Gugio su realesta- 
tininku Z. S. Mickeviče.

Kaip bylos eigoje paaiškėjo, 
adv. Gugis dar 1922 m. Įdavė 
Z. S. Mickevičei, kai pastarasis 
važiavo į Lietuvą, virš $400 per
duoti M. Yčo organizuojamai 
“Maisto” bendrovei.

Bridge- 
atidarė 
aptieką 
gatvių.

kvietė ją pasilikti 
ligoninės daktarų

Ašmenskaitė Ne

asmenis dalyvauti bendram š. 
F. K. susirinkime, kuriame ga
lėsime bendrai aptarti visus 
reikalus, liečiančius paminklo 
atidengimą.

Susirinkimas įvyksta penkta
dienį, birž. 21 d., 8 v. v. Mildos 
svet., 3142 S. Halst-ed St.

Dar kartą meldžiame visų da
lyvauti.

—šerno Fondo Komitetas.

kams išėjus streikan, nevalia 
mašinų paleisti, bet keli bose
liai vis gi neiškentė nedirbę. 
Didesnis boselis buvo užsivilkęs 
ir overauzes dirbant, o klerkas, 
kaip sportingesnis, to nedarė. 
Abliuojant ant mašinos lentą, 
kaip ten prasprūdo, įdavė pirš
tų mašinai ir pirštų pusėtinai 
apgalando. Greitai jį nugabe-

no ligoninėn, ten padarė opera- 
nupiovė vienų pirštųcij?> — 

iki nario.
Štai ir kita nelaimė. Darbi

ninkai nuo varauzės stogo nu
kasė žvyrą ir nuvertė į krūvų. 
Žvyras buvo stambus, sunkus, 
stogas ėmė ir įlūžo, žvyras su
biro ant durų, sykiu ant durų 
pasileido bėgti ir vanduo. Su-

gadino dįdeles krūvas durų. 
Sakoma, kompanijai pasidarė 
nuostolių apie keletu tūkstan
čių dolerių. Kaltininko nesu
rado, kad patys boseliai buvo. 
Jie liepė darbininkams nukasti 
žvyru suversti, j krūvų ant sto
go. Bet nebuvo pas jų suprati
mo, kad stogas gali įhižti.

—Darbininkas.

Tečiaus šė- 
,dv. Gujyis
Išpradžių 

kad Yčas 
neprisiun-
Gugis su-

Aptiekininkas Stasys Petru
lis, kuris yra turėjęs su p. Jo
naičiu Mildos aptieką, 
porte, šiomis dienomis 
nuosavių gražių naują 
prie 79 ir Hermitage
Tai yra nauja, graži ir spar
čiai auganti apielinkė — West 
Highland. Apielinkė yra apgy
venta svetimtaučių ir su jais 
p. Petruli iui teks daryti bizni, 
bet yra ir kelios lietuvių šeimy
nos.

Linkėtina jaunam aptiekinin- 
pasisekimo naujoj vietoj. -- K.k u i

niekad nesulaukė. 
Mickeviče teisinosi, 
viską vilkinąs ir šorų 
čiąs. Bet vėliau adv.
žinojo, kad Yčas visai tų pini
gų nėra gavęs. Tada Mickeviče 
žadėjęs pinigus grąžinti, pa
skiau gi visai atsisakęs tai pa
daryti. Adv. Gugis tada Micke- 
vičę patraukė teisman. Bylos 
nagrinėjimas užsitęsė apie porą 
metų.

Mickeviče, vakar pareikalavo 
jury nagrinėjimo, bet teisėjas 
reikalavimą atmetė ir nuspren
dė, kad Z. S. Mickeviče turi ne
tik sugrąžinti adv. Gugiui įmo
kėtus pinigus, bet taipjau už
mokėti visus nuošimčius už iš
laikytus pinigus, viso sumoj 
$529.

Dar du lietuviu 
profesionalu

P-lė Natalija Ašmanskaitė ir 
Petras A šm e n skas—(lak ta rai.

P-

Woodlawn
Woodlawn Lietuvių Janitorių

K Ii ubo išvaživimas

Grand Crossing
Pasibaigė streikas.

kad kom-

jau

Darbinin- 
pirmadie-

profesionalai
adresu 4755

jaunieji 
su tėvais
Avė.

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali už
ginčyti teisingumą to 
patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ

Žinoma, 
turėjusi 
nebūtų buvę streiko, 
ji

iš Griškabu- 
Suvalkų rėdy- 

Dr-ai Natalija ir Petras

■<

pasitikėjimą Lucky Strike.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek 
vienų sukatos vakarų skleis savo muzikų, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per N. B. C. radio tinklų.

VIETOJ SALDUMYNO”

Populiare Aktorė

¥Cia paduodamas ( ^'ĮSIRAŠO 
skaitlines patikrino ^'"7 i f)
Patikrintojai ir / j .į]
ir patvirtino LY- S Jįi •įįf
BRAND, ROS S /MMBROS. IR Jį . 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Auditoriai. Z f

r-. A • _ . Pr«*identa«,-•i - American Tobacco Company, 
Incorporated

Niekšiška Literatūra
Slaptas skleidimas niekšiškos lite
ratūros ,iškraipančios teisybę, kad 
suklaidint publiką, negali augštyn 
kojomis apversti faktą, kad tik pui
kiausi tabakai — tabako derliaus 
Smetona — tėra vartojama Lucky 
Strike Cigaretuose. Vadai sporto, 
dailės ir madų liudija apie page
rėjusį kvapsnį. 20.679* daktarai 
sako, kad apkepinimas faktinai 
padaro Luckieg mažiau teerzinan
čiais gerklę. Ir publika patvirtina 

tas nuomones. Padidėjimas parda
vimo, didesnis negu visų kitų ciga-

susavo

Kai dėl pasižymėjimo ligoni
nėj, tai galima nurodyti, kad 
jau pereitais metais anglų laik
raščiuose buvo plačiai rašyta 
apie ją, kaip viena daug žadan
čių jaunų daktarų Chicagoj. 
Prieš baigiantis jos interno 
praktikai Lake View ligoninėj, 
ta ligoninė 
nuolatinių 
štabe. P-l
čiaus atsisakė, ba buvo nusita
rusi atsidaryti savo ofisą. Su
prantama, ryšių su ligonine ji 
nenutraukė ir nemano nutrauk
ti, bet turės ir savo ofisą, kaip 
jau minėjau, adresu 1002 Wil- 
son Avė., prie Sheridan Road.

P-nas Petras Ašmenskas bai
gė medicinos kursą šiemet ir 
juu įst 
temas.

Musų

Dvi savaite atgal buvo su
streikavę Illinois Interior Finisli 
kompanijos milės darbininkai. 
Kompanija buvo užsimojusi nu- 
kirsti darbininkams po 30c j 
valandą. Streikas tęsėsi dvi 
savaites. Po dviejų savaičių 
darbininkai sugryžo dirbti se
nomis algomis, reiškia, kompa
nijai nepasisekė nukapoti darbi
ninkams algas. Mat darbinin
kai yra organizuoti, tad jiems 
ir pasiseka atsilaikyti prieš 
kompaniją. 
Naujienose,

London
Jų tėvai paeina 

džio parapijos, 
bos.
Ašmenskai gimė Du Bois, Penn- 
sylvania. Prisirengimo medici
nai Premedical-mokyklas jiedu 
išėjo VVashington ir St. Louis 
kolegijoj. Paskui atvyko i Chi- 
cagą ir įstojo į Loyalą univer- 
siteą. Vėliau persikėlė gyventi 
Chicagon ir jų tėvai.

Linkėtina daktarei ir dakta
rui Ašmenskiams geros kloties.

atsilaikyti
Kaip buvo rašyta 

tad tas streikas ne
kaip kelias savai- 

ir buvo, 
dirbti ši 

į

Šiomis dienomis baigė medi
cinos kursą Loyala universitete 
p. Petras Ašmenskas. Jisai da
bar metus laiko praktikuos li
goninėj—bus internas.

Pernai, taipjau apie šį .laikų, 
baigė medicinos kursą Ix>yola 
universitete jo sesuo, p-lė Na
talija Ašmenskaitė. šiomis gi 
dienomis ji baigė reikalaujamų 
praktikuoti laiką (interno prak
tikų) Lake View ligoninėj. Nuo 
pirmos dienos liepos mėnesio 
p-lė Ašmenskaitė atidaro savo 
ofisą adresu 1002 Wilson Avė., 
prie Sheridan Road.

Gaila tik, kad p-lė Ašmens
kaitė pasirinko vietą praktikuo
ti tolokai nuo lietuvių apgyven
tų kolonijų. Gaila todėl, kad 
taip jos mokytojų, kaip senes
niųjų Lake View ligoninės dak
tarų nuožiūra p-lei Ašmenskai- 
tei lemta yra turėti nepaprasto 
pasisekimo, kaip daktarui. O 

darbuotė 
lietuvių tarpe yra taipjau pa
geidaujama, kaip bet kurioj ki
toj vietoj.

Pasisekimas p-lei Ašmenskai- 
tei lemiama visų pirma dėl dvie
jų priežasčių viena ji yra ne
paprastai gabi mokslui, o ant
ra—nepailstanti darbininkė, mė- 
gianti pasirinktą profesiją. Su
dėkite kartu gabumą, pamėgi
mą savo darbo ir pajėgą dirbti, 
ir suprasite, kad tokius profe
sionalus ankščiau ar vėliau Į- 
vertins žmonės, 
pagelbos.

Kai dėl p-lės 
gabumų moksle, 
spręsti jau vien 
baigė universitetą su pagyrimu 

Cum Laude”. šį pa- 
Laude jei neklys- 
burio baigusių vie
šu ja mokslų gavo

Šerno Fondo komi 
teto reikalu

Kadangi rašytojo Dėdės 
no paminklo atidengimas 
artinas ir pirmiaus buvo prašo
mas draugijos ir SLA. kuopos 
išrinkti savo atstovus bendran 
komiteto posėdi n, tad šiuomi Š. 
F. K-tas maloniai kviečia gerb. 
draugijų ir SLA. kuopų išrink
tus atstovus bei valdybas, taip
gi visus visuomenės darbuoto
jus ir tam darbui pritariančius

les, lai taip 
kai sugryžo 
nį.

Buvo numanoma,
panija turi apsitaisyti pašiūrių 
stogus, keletą vagonų lentų tu
rėjo išloduoti ir keli boseliai bu
vo išvažiavę atostogoms. Ap
dirbusi užvilktus darbus vėl 
pradėjo dirbti, milėje darbinin
kai, 
butų 
visai 
bar
pavelijo 
k uoli, o 
pasiėmė 
turėjo duoti darbininkams ką 
jie ir norėjo. Reiškia, kompa
nija nieko nelaimėjo, bet lai
mėjo darbininkai.

Paminėsiu kokios pasekmes 
buvo laike streiko. Darbinin-

jeigu kompanija 
daug darbo, lai 

Da- 
neturėdama užsakymų 
darbininkams pastrei- 
ji, tai yra. kompanija, 
atostogas. Po to viso

&

Vietos lietuvių janitorių kliu- 
bo basket piknikas bus nedėlioj, 
birželi«T^3 d., Forest Preserve 
miškuose prie 95 gatvės, už 
Kean Avė. Kurie tik turit lai
ko ir galit atvažiuot, nepraleis
kite šios progos linksmai pra
leisti laiką tyrame ore ir lai-į pasekmingo daktaro 
mėti dovanas, nes bus daug į- 
vairių kontestų, pav. pajaus 
valgymas, pieno gėrimas, obuo
lių valgymas ir 1.1.

Vieta graži ir lengva ją rasti. 
Važiuoti reikia automobiliais 
Archer Avė. iki Kean Avė. 
Kean Avė. važiuoti iki 95 gat
vei, o tąja iki pirmo žvyro ke
lia, kur reikia pasukti po de
šinei ir važiuoti apie mylią, 
taipjau iki pirmo žvyro kelio.

J Dienos Per Vandenyną
I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

EREMENs ELIRCPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Nupigintos trečios klesos “Round Trip kainos.
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais

su kiekviena Europos dalimi.

ru-Diegliai, gasai, 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

Ašmenskaitės 
tai galima 

iš to, kad ji

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitu populiarių
Lloyd laivu

Del sugryžimo certifikatų ir kitų Informacijų
pasitarkite su vietos agentu,

NERTU CERMAN
—parašu 
rasa—Cum c

tu, iš viso 
nais metais 
tik devyni.

Buvo nervuotas, nusilpęs, 
Nuga-Tone sustiprino jį
Stni yra puikus 

žmonėms: “‘A A labai 
Tone kaipo sveikatos ir 
tojas.” RaAo ponas 
West Philadelpiha. 
nervuotas ir vienas 
teikė man pagalbą.” 
rimas ir įvertinimas Nuga-Tone,

Nuga Tone suteikė sveikatą. \ ,
džiaugsmą virA miliono žmonių kurie buvo 
silpni, kenkianti ' ‘“J
visokių skausmų ir silpnumo. Nėra 
nių gyduolių nuo praradimo apetito, 
kinimo, gasų skilvyje ir žarnose, 
trobelių, pūslės įritaeijos, praradimo 
rūmo ir stiprumo, menko miego, 
skausmų, silpnos nugaros ir panaAių 
malonumų. Nuga-Tone veikia puikiai 
| keletą dienų. " ............
dykit. Jus galit gauti Nuga-Tone kur 
duolės yra parduodamos, o jeigu jūsų vertel
ga neturi jų pas save stake, tai reikalau
kit. kad jis užsakytų jų iš olselio vaistinės.

pranešimas kenčiantiems 
rekomenduoju Nuga- 

stiprumo budavo- 
James Morris, Jr. 

Pa. “AA buvau labai 
butelis Nuga-Tone su- 
Tai yra puikus pagy-

■ sveikatą, stiprumą ir

visuomet kentėjo nuo 
silpnumo. Nėra geres- 

nevirA- 
skilvyje ir žarnose, inkstų 

u, pūslės jritaeijos, praradimo sva- 
ir stiprumo, menko miego, raumenų 

silpnos nugaros ir panaAii) ne- 
Nuga-Tone veikia puikiai net 

Nusipirkit butelį ir paban- 
Jus galit gauti Nuga-Tone kur gy

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
‘NAUJO ŽODŽIO” 
žurnalą

Bet tik pirmą kartą įsigijom 
leidžiamą dvisavaitini

6 t V A

tikrai kultūrišką 
spalvuotą jumoro “SIEK LUCKY

jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,Joks
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

© 1929, The Ameiican Tobacco Co.. Manufacturcrs;

Imk

TUBBY Būt a Letter is a Letter
-

li) pas save stake,

BuT Vou COUlDaJ't 
MML 'T - |T HAt> 

A)O NAME OR AODfcESS
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the Lithuanian Nevvs Pub. Co., Ine.

1739 South Ualsted Struet
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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3c per copy

Entered as Second Claas Matter 
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tais tuose konfliktuose būdavo užmušama arba sunkiai 
sužeidžiama po keletą, ir net kelioliką žmonių. Akyvaiz-___ $8.00

---- onn d°je šitų faktų, vyriausybės organai, kuriems pavesta
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ....... .......
Pusei metų...... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei______________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštg:

Metami_____________ . $7.00
Pusei metų____________ » 3.50
Trims mėnesiams_________  1.75
Dviems mėnesiams_______ 1.25'
Vienam mėnesiui_______ „ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams $8.00
Pusei metų-----------------------4.00
Trims mėnesiam* _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

GIMINYSTĖ — NUSIDĖJIMAS

Už tai, kad studentas Vosylius, kuris kėsinosi prieš 
Voldemaro gyvastį, yra adv. Andriaus Bulotos sesers 
sūnūs, tai adv. Bulota ir jo žmona tapo visam karo sto
vio laikui ištremti į koncentracijos stovyklą Varniuose.

Lietuvoje, pasirodo, dabar yra baudžiami ne tik 
prasikaltėliai, bet ir jų giminės. Bet dar nėra išspręs
tas klausimas, iki kurio laipsnio giminystė yra nusidė
jimas. Gal jį išspręs Smetonos sutvertoji “valstybės ta
ryba”, kuri šiaip juk neturi ką veikti.

rūpintis gyventojų saugumu, buvo priversti palikti ga
lioje demonstracijų uždraudimą ir per gegužės mėnesį.

Komunistai, kurie savo banditiškais darbais pri
vertė valdžią uždrausti demonstracijas gatvėse, norėjo 
paskui iš to uždraudimo pasidaryti sau politinio kapita
lo ir ėmė šaukti, kad jie, kad ir da taip, iškovosią “gat
vių laisvę”. Ir kai jie į tą “kovą” stojo, tai buvo įdomu 
matyt, kaip greit jie susirado pritarėjų atžagareiviuose, 
kurie paprastai sakosi esą dideli komunistų priešai. 
Juk ir mūsiškių tautininkų bei klerikalų spauda labai 
apgailestavo, kad Berlyno policijos viršininkas social
demokratas suvaržė “laisvę” komunistams ir “žiauriai” 
malšino jų iškeltas riaušes. Bet kai anąmet Kaune ko
munistai, demonstruodami gatvėse, numušė keliems pra
eiviams kepures nuo galvų, tai tie patys musų atžaga
reivių laikraščiai kėlė baisų triukšmą, kodėl valdžia 
esanti apsileidusi ir nesuvaldanti komunistiškų chuli-

I
Lietuvoje komunistų chuliganizmas prirengė dirvą 

fašistiškam perversmui, bet Vokietijoje darbininkai yra 
perdaug gerai susiorganizavę, kad fašistai galėtų užsi
lipti jiems ant sprando. Todėl savo kriminaliu “puču” 
Vokietijos komunistai neatsiekė nieko.-

Nusikaltimų klau 
simas

Hoovero pareiškimas. — žmog
žudysčių statistika. — Dr. 
Hoffmano tyrinėjimai. —Pįe- 

y tinių valstijų kriminaiišku- 
mas, 
tos.
Laikraščių nuomonė.

— Plėšimai ir vagys- 
-Prasikaltimų banga.—

Amerikoj, pareiškė

PASIKEITĖ ROLĖMIS Apžvalga

Prieš kiek laiko prezidentas 
Hoovcr atkreipė dėmesį į tą 
faktą, kad prasikaltimų didėji
mas sudaro neįmanomai rimtą 
problemą.

žmonių gyvybe ir turtas 
mažiau
kurioj kitoj civilizuotoj ša- 
Statistikos duomenys, nors 

gražu jos nėra tikslios, pil- 
patvirtina prezidento žo-

apsaugotas, negu

įvyksta žmogžudysčių, randasi 
pietinėse valstijose. Po Mem- 
phiso seka Birmingham, Ala.; 
Jacksonville, Fla.; Atlanla, Ga.; 
ir Little Rock, Ark.

New Yorkas, pasak Dr. Hoff
mano, praeitais metais turėjo 67 
žmogžudystes kiekvienam mi
lionui gyventojų, Detroitas — 
165, Chicago—158, Clevelan- 
das—133 ir Philadelphia—88.

Kitų prasikaltimų skaičius, 
ypač plėšimų, taip pat didėja. 
Amerikos Pankų Asociacija ra
portuoja, kad praeitais metais 
buvo apiplėšti 292 banku,
1921 m.—133. Pradedant nuo
1922 m. bankų apiplėšimas au
go sekamai: 145, 129, 236, 223, 
213, 227 ir 292. Apskaičiuoja
ma, kad iš miliono vyrų 68 pa
tenka i kalėjimus už plėšimus. 
Taip bent buvo praeitais metais.

riaušių laikraščių redaktorius. 
Dauguma laikraščių prisiuntė 
atsakymus. Iš atsakymų pa
aiškėjo, jog, bendrai imant, 
prasikaltimų skaičius nedidėja. 
Tačiau kriminalisto tipas šian
dien yra visai kitokis, negu jis 
buvo prieš keletą desėtkų metų. 
Senovės kriminalistas paprastai 
buvo žiaurus ir neaptašytas. Jis 
darė brutališko žmogaus įspū
dį. Kas kita dabar. Krimina
listų eilėse randasi pusėtinai 
daug apsukrių jaunuolių nuo 
18 iki 24 metų amžiaus. Pra
džioj tie jaunuoliai tik pripuo
lamai užsiima plėšimais, kad 
pasidaryti daugiau pinigų “for 
a good timė”. Laipsniškai jie 
vis labiau ir labiau klimpa j 
kriminališką gyvenimą. Kad ge- 

o i riau butų galima veikti, jie 
kuria savo organizacijas.

Laikraščiai mano, jog 
tomobiliai yra vienas 
prasikaltimo faktorių, 
automobiliai veda jaunuolius i 
pagundą; antra, jie duoda jau
nuoliams galimybės lengviau

su-

au
stam b i ų 

Viena,

V. Kapsukas savo atsiminimuose aprašė, kaip jisai 
ir kiti politiniai kaliniai Kalvarijos kalėjime paskelbė 
bado streiką, užtardami P. Grigaitį, kuris buvo karo 
teismo pasmerktas sušaudymui.

Komunistas, kuris pamini tą atsitikimą “Laisvėje”, 
sako, kad, jei dabar taip atsitiktų su Grigaičiu, tai ko
munistai neturėtų su juo nieko bendro. O “Laisvės” re
dakcija nuo savęs priduria:

“Tokių elementų (kaip Grigaitis) kapitalistai
nededa į kalėjimą.”
Bet komunistai deda! Komunistų valdomoje Rusi

joje “tokių elementų” yra pilna kalėjimuose, Soloveckų 
salų katorgoje ir Sibiro “poselenijoje”; ir labai daug 
jų yra sušaudyta..

Tą, ką pirma darydavo socialdemokratams Rusijos 
caras ir jo žandarai, tą šiandie daro “proletariato dik
tatūros” skraiste prisidengę kruvinieji komunistų dik
tatoriai. Gėda dėl to yra ne mums, bet komunistams, 
kurie tą diktatūrą garbina!

IŠKREIPIA FAKTUS

“Vienybė” rašo, kad Prūsija, 
kurios valdžioje dalyvauja so
cialistai, pasirašė “konkonrda- 
tą su popiežium”, ir daro tokią

apie jokius konkordatus su pa- 
pa.

Pagaliau, dabartines taikos 
derybas tarpe Meksikos valdžios 
ir. katalikų dvasiškijos lyginti 
su tuo vergišku konkordatu, 
kurį pasirašė Voldemaras su 
Smetona, tai reiškia stačiai ty
čiotis iš skaitančios publikos.

jis, 
yra 
bile 
lyj. 
toli 
nai
džius.

Gal tiksliausios šioj ir kitose 
šalyse statistinės žinios yra 
surinktos ryšyj su žmogžudys
tėmis. 1927 m. Cenzo Biuras ap
skaičiavo, kad Amerikoj 
nam 
ka 
pat

vie- 
ten- 
Tais

DEMONSTRACIJŲ UŽDRAUDIMAS BERLYNE 
PANAIKINTAS

Gegužės 29 d. Berlyno policijos viršininko nutari
mu tapo panaikintas draudimas rengti viešas eisenas 
(maršavimus) ir demonstracijas miesto gatvėse. Nuta
rimas yra pamatuojamas tuo, kad neramumai ir riau
šės, kurie buvo keliami pirmiau, pastaruoju laiku pasi
liovė. . .a i

Kaip žinoma, dėl policijos uždraudimo demonstruot 
Berlyno gatvėse, komunistai pirmose gegužės mėn. die
nose bandė padaryt “revoliuciją”, statė barikadas, už
puldinėjo policiją, ir tų riaušių pasėkoje buvo užmušta 
daugiau kaip dvidešimt žmonių. Kada “revoliucija” ne
pasisekė ir darbininkų masės pasmerkė komunistus už 
tą kraujo praliejimą, taip kad net daugelis komunistų 
partijos veikėjų, susigėdę ir pasipiktinę, pasitraukė iš 
partijos, tai Vokietijos sostinėje vėl pasidarė ramu.

Kai kas mano, kad, jeigu gegužės 1 d. nebūtų bu
vusios uždraustos demonstracijos, tai riaušės nebūtų 
įvykusios. Bet tokia nuomonė neatitinka faktų. Demon
stracijų uždraudimas buvo padarytas ne prieš 1-mą ge
gužės, bet pereitų metų gruodžio mėnesyje. Jisai, vadi
nasi, buvo galioje beveik pusę metų. Ir uždraudimo 
priežastis buvo ta, kad komunistai, rengdami savo de
monstracijas, nuolatos iškeldavo netvarką gatvėse; o 
kuomet demonstruodavo gatvėse kokia nors kita orga
nizacija, tai komunistai demonstrantus užpuldinėdavo. 
Fašistai (“Plieno Šalmo” sąjunga) elgdavosi taip pat. 
Po daugelio kruvinų susirėmimų gatvėse, kuriuose bū
davo sužeidžiami ir užmušami žmonės, policija ir išleido 
tą patvarkymą.

Gegužės 1-ai besiartinant, policijos viršininkas kar
tu su Prūsų ir visos Vokietijos vidaus reikalų ministe- 
riais svarstė, ar ne atšaukti demonstracijų uždraudimą, 
idant darbininkų organizacijos galėtų laisvai atšvęsti 
savo Gegužinę šventę. Bet po nuodugnių diskusijų buvo 
nutarta gruodžio mėnesio patvarkymą nekeisti. Darant 
šitą nutarimą, buvo konstatuota, kad komunistų, fašistų 
ir kitokių politinių banditų keliamos riaušės neina ma
žyn. Vienam tik Berlyne per tris mėnesius prieš gegu
žės 1-mą buvo įvykę 120 kruvinų susirėmimų, kuriuos 
iššaukė komunistai arba fašistai, užpuldinėdami vieni 
antrus arba kitų srovių žmones svetainėse, gatvėse ir 
darbo vietose.

Kituose Vokietijos miestuose, kur demonstracijos 
nebuvo uždraustos, per tą patį laiką dažnai įvykdavo

“Bet kada Lietuva (? “N.” 
Red.) užvėrė konkordatą, su 
popiežium, tai musų socialis
tų laikraščiai labai smarkiai 
rašė prieš. Tuo tarpu gi vi
sos pasaulio valstybės baigia 
panašius (? “N.” Red.) kon
kordatus pasirašyt. Net Mek
sikoje einama prie taikingo 
sutvarkymo dvasiškijos san
tykių su svietiška valdžia”.
Savo senu papročiu “Vieny

bė”, kuomet rašo apie socialis
tus, tai visuomet prasilenkia su 
faktais.

Socialistų laikraščiai rašė 
prieš Voldemaro ir Smetonos 
pasirašytą su Vatikanu kon
kordatą dėl dviejų priežasčių: 
viena, dėl jo netikusio turinio; 
antra, dėl Vatikano nedraugin- 
gumo Lietuvai jos ginčuose su 
lenkais dėl Vilniaus.

Kai Romos papa anąmet, į-

provinciją, priskyrė prie Len
kijos bažnyčios Vilniaus kraš
tą, tai protestavo net Lietuvos 
krikščionys demokratai ir nu
traukė ryšius su papa. O tau
tininkų valdžia pasirašė su Va
tikanu konkordatą, kuriuo tas 
neteisingas Vilniaus priskyri
mas prie Lenkijos patvirtina
mas, nes konkordatas įsteigia 
Lietuvos bažnytinę provinciją 
be Vilniaus.

Klausime santykių tarpe vals
tybės ir bažnyčios Lietuvoje 
konkordatas tiesiog uždėjo jun
gą Lietuvos respublikai. Jisai 
nustato, kad valstybė turi už- 
laikyt vyskupijas ir mokėt al
gas dvasiškijai; kad už nusikal
timus kunigai turi būti teisiami 
bažnytiniuose, o ne valstybės 
teismuose, jeigu to reikalauja 
dvasiškoji vyriausybė. Bet ar
šiausias dalykas konkordate, 
tai suteikimas dideles galios 
dvasiškijai mokyklų reikaluose.

Gi Prūsų valdžios padarytoje 
su Vatikano atstovu sutartyje 
(kurią dar turės patvirtinti 
seimas) nieko panašaus nėra. 
Apie mokyklas joje, pav. nėra 
užsiminta nė vienu žodžiu.

Aišku, kad “Vienybė” bando 
suklaidinti savo skaitytojus, 
nes ji sako, kad “panašius kon
kordatus” baigiančios pasirašyti 
visos pasaulio valstybės; net 
ir Meksika einanti prie dvasiš
kijos santykių sutvarkymo su 
svietiška valdžia. Juk tai yra 
grynas nonsensas. Panašių kon
kordatų, kaip tas, kurį pasira
šė Lietuvos tautininkai, nedaro 
beveik nė viena valstybė; o 
daugelis valstybių, ir tai pačių

TROCKIS JAU NORI 
MOKINTIS

Buvo pranešta, kad Anglijos 
darbininkų valdžia atmetusi 
Trockio prašymą duoti jam lei
dimą apsigyventi Anglijoje, bet 
tai, matyt, buvo neteisinga ži
nia. Dar tik dabar tapo pa
skelbtas Anglijos spaudoje 
Trockio prašymo turinys.

Buvęs sovietų karo komisa
ras ir artimiausias nabašninko 
Lenino bendradarbis savo pra
šyme naujajai Anglijos valdžiai 
nurodo, kad jisai noris Anglijo
je pataisyt savo sveikatą, tęsti 
savo mokslinius tyrinėjimus ir 
prižiūrėt savo raštų leidimą 
anglų kalba. Toliaus jisai sa
kosi turįs ir speciali interesą 
gyventi dabar Anglijoje:

“Aš nenoriu slėpti”, tęsia 
Trockis, “kad šioje valandoje 
yra man ir ypatingo interese) 
Anglijoje, kur įvyko didelė 
atmaina politikoje. Darbo 
Partija, kuri antru kartu 
ima į savo rankas valdžią Di
džioje Britanijoje, tiki, jogoi 
keblumus, kuriuos pagimdė 
privatinė nuosavybė, 
nugalėti demokratijos 
monėmis. Aš noriu 
kaip tai bus atlikta.

“Aš manau, kad demokra
tija, kuri tiki, kad ji gali iš
spręsti sunkiausias proble
mas (klausimus) demokrati
nėmis priemonėmis, gali pradė
ti savo darbą, atsisakydama 
suteikti prieglaudos teisę sa
vo priešui, kuris neketina 
kištis į Britanijos politinius 
reikalus, o tik geidžia tėmy- 
ti ir mokintis”.

galima 
prie- 

matyt,

Reikia pripažint, kad tai 
skamba gana protingai. Angli
jos darbininkų valdžia parodytų 
savo silpnumą ir nepasitikėji
mą savim, jeigu ji to politinio 
tremtinio prašymą atmestų.

Tenka pastebėt, kad Trockis 
jau ima protaut. Kol jisai sė
dėjo diktatoriškos valdžios vir
šūnėse, tai jisai tauzydavo apie 
Vakarų Europos demokratinį 
socializmą, kaip sena boba. Taip 
apie jį dar tebetauzija Maskva 
ir visi jos pakalikai; bet Troc
kis, pabuvęs paprasto piliečio 
padėtyje per keletą savaičių, 
jau pradėjo klibinti savo sme
genis. Jisai sakosi norįs tė- 
myti, kaip demokratinis socia
lizmas veikia, ir mokintis;

žmonės, kurių egoizmas yra 
stipresnis už jų protą, buvimas 
valdžioje tvirkina. Politinis ne-

svarbiausių pasaulyje (Anglija, pasisekimas jiems yra labai -ge- 
tikri mūšiai gatvėse tarp komunistų ir jų priešų, ir kar-! Amerika ir t.t.), visai negalvoja ras vaistas.

milionui gyventojų 
87 žmogžudystės, 
metais Anglija ir 
turėjo tik 15 žmog

žudysčių kiekvienam milio
nui gyventojų. Vadinasi, Ame
rikoj įvyksta beveik šešis kar
tus daugiau žmogžudysčių, ne
gu Anglijoj ir Valijoj. 1924 
m. žmogžudysčių atžvilgiu Ita- : 
lija užėmė antrą vietą su 45 
žmogžudybėmis milionui gyven- ] 
tojų. Po to sekė Kanada. Vo
kietijos rekordas buvo geriau
sias. i

Tačiau įvairių šalių paduoda
mas žinias negalima imti už ; 
gryną pinigą. Pavyzdžiui, kri- , 
minalinė statistika rodo, jog 
1927 m. Amerikoj buvo nužu
dyta 10,000 žmonių. Bet į tą ' 
skaičių įeina ir taip vadinamos 
pateisinamos žmogžudystės, 
kaip tai: nušovimas besiprieši
nančių kriminalistų, etc. Vo
kietijos paduodami skaičiai ap- ; 
ima tik teismo rastus kaltiniu- ; 
kus. Sakysime, 1924 m. ten į- 
vyko 686 žmogžudystės, bet į 
rekordus įtraukta tėra 602. ] 
Tenka dar pažymėti, kad dažnai ] 
Amęrikoj žmogžudystės nėra 
oficialiai užregistruotos. i

Anglijoj, Valijoj ir net Ita- ' 
lijoj žmogžudysčių skaičius me- ■ 
tai iš metų mažėja. 1919 m. pir
mose dviejose šalyse milionui 
gyventojų teko 25 žmogžudys
tės, 1923 m. —18, o 1924 m.— 
20. Italijoj, pradedant 1920 ir 
baigiant 1924 m., skaičiai buvo 
tokie—73, 75, 66, 49 ir 45. Tai 
rodo žymų dalykų padėties pa
gerėjimą.

Amerikoj, kiek galima spręs
ti iš ncpiįnų davinių, per tuos 
metus beveik jokių permainų 
neįvyko. Cenzo Biuras surado, 
jog 1921 m. dvidešimt vienoj 
valstijoj kiekvienam gyventojų 
milionui teko 58 žmogžudys
tės; 1927 m. tas skaičius nu
krito iki 55. Bet į tų valstijų 
skaičių neįėjo pietinė Amerikos 
dalis. ' O pietinėse valstijose 
kaip tik ir įvyksta daugiausia 
žmogžudysčių. Štai kodėl visoj 
Amerikoj gyventojų milionui 
1927 m. teko 85 žmogžudystes.

Dr. Fredrick L. Hoffmano, 
Prudential apdraudos kompani
jos statistiko, tyrinėjimai rodo, 
kad per pastaruosius keletą me
tų žmogžudystės didmiesčiuose 
beveik nei kiek nesumažėjo. Jo 
surinkti daviniai rodo, jog mies
tuose milionui gyventojų tenka 
maždaug 100 žmogžudysčių. Dr. 
Hoffman prieina išvados, kad 
nuo 1900 m. kriminališkumas 
Amerikoj nuolat augo iki 1925 
m. Po to jis lyg ir sustojo, 
vienok jokio pagerėjimo nepa
sireiškė.

Dr. Hoffman palygina įvai
rių miestų kriminališkumą. Pa-, 
sirodo, kad Memphis, Tenn., už
ima pirmą vietą. Praeitais me
tais milionui gyventojų ten te
ko 605 žmogžudystės; 1927 m. 
---- 693 ir 1926 m. ---- 678. De
šimtis miestų, kur daugiausia;

Vagystes, pasisavinimas sve-1 papildyti plėšimus ir greičiau 
timo turto, išaikvojimas sveti- i pasprukti, 
mų pinigų ir prigaudinėjimas 
irgi sparčiai auga. Prie prasi
kaltimų padidėjimo nemažai 
prisidėjo ir prohobicija. 1926 
m. iš kiekvieno milono vyrų 61 
tapo nubaustas už prohibicijos 
įstatymų laužymą.

Paskutiniais keleriais metais 
žymiai sumažėjo taip vadinami 
profesionaliai bankrutavimai, 
t. y. tokie bankrutavimai, ku- 

turi aiškų prigavystės tiks- 
1921 
buvo 
544.

Komisija bent šiuo tarpu ne
rekomenduoja kurių nors būdų 
kriminališkumo sumažinimui. 
Ji sako, jog pirmoj vietoj? rei
kalinga surinkti daugiau ir tiks- 

prasikaltimus
^Tslijose. Po to jau 

bus galima daryti išvadas ir pa
tiekti planus, kaip sėkmingiau 
vesti kovą su prasikaltėliais.

lesnių žinių ąyt 
įvairiose

rie
m. tokių bankrutavi- 
931, o 1928 m. jau 
Tai žymus pagerėji-

mų 
tik I 
mas.

Prieš trejetą metų atrodė, 
kad kriminališkumas auga ir 
sudaro nepaprastai rimtų pro
blemą. Susikūrė specialė komi
sija National Crime Commis- 
sion. Komisija surado, jog 
kriminalinė statistika Amerikoj 
neįmanomai blogai yra vedama. 
Tiesiog nėra tikslių žinių, ku
rios tinkamai nušviestų prasi
kaltimų situaciją. Todėl vienas 
komisijos narių, Charles E. 
Hughes, nutarė pirmiausia at
sakyti į sekamą, klausimą: “Ar 
skelbiamoji prasikaltimų ban
ga yra faktas, ar tik fikcija?”

Komisija bandė surinkti rei
kiamų žinių tiesioginiai iš mu- 
nicipaletų tyrinėjimo draugijos. 
Pasirodė, kad ta draugija turi 
labai mažai statistinių davinių. 
Tąsyk komisija kreipėsi į ivai-
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Keliauja apie pasaulį 
aeroplanu

Į Chicago savo nedideliu aero
planu atskrido grafas Jacųues 
de Sibour ir jo žmona, buvusi 
chicagietė Violette Selfridge, 
duktė dabar Londono pirklio 
llarry Gordon Selfridge.

Abu jie aeroplanu keliauja 
apie pasaulį. Jau veik visą Azi
ją ir Afriką jie išskraidū ir tu
rėjo daug prietikių. Kelionėje 
jie ikišiol yra išbuvę 9 mėne
sius.

Jie sako, kad tokis “trampi-1 
nimas” aeroplanu labai paran
kus. Viena, greitas, o antra pi-' 
gus. Esą jie skrisdami iš Oma- 
hos suvartoję 13 galionų gaso-

[ Pacific and Atlantic Photo 1

Įėji man. Trys mėnesiai atgal 
vėl buvo apiplėšta aptieka ir 
jis pažino, kaipo vieną plėšikų, 

| Willie Doody, kuris jau senokai 
| policijos ieškomas kaipo paštų 
plėšikas, pašovęs pašto inspek
torių ir taipjau nušovęs Berwyn 
policijos viršininką Levy. Spė
jama, kad patį aptiekininką nu
šovė kerštui ar Doody, ar pir- 
mesnieji plėšikai, kuriuos jis 

| pasiuntė kalėjimam 
i

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

' Naujienas
Pinigus gavo:

Arthur Henderson, dabartinis 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris.

lino, kas kainuoja apie $5. Bet 
esą pabandyk važiuoti trauki
niu, — kiek reikės užmokėti už 
400 mylių kelią.

Sausieji neturi teisės 
kratytyti kišenius

Federa 1 i n i s kom isio n ieri us 
\V.alkrr nusprendė, kad sausie
ji agentai neturi teisės kratyti 
žmogaus kišenius be \va ranto ir 
paliuosavo Felix Sprinzukas ir 
John Kaziukas, 2059 W. 23 SL, 
kurie buvo kaltinami už prolii- 
bicijos įstatymų peržengimą. 
Pats distrikto prokuroras Fi- 
sher patarė juos paliuosuoti.

Prokuroras sako, kad du 
agentai areštavo minėtus du 
žmones liepos 3 d. ir iškratė jų 
kišenius, nors neturėjo tam 
waranto. Kaziuko kišenini jie 
rado raktą, su kuriuo jie įėjo į 
jų butą ir ten rado galioną na
minės.

kai mirė ir todėl nežinoma kaip 
gelbėti gyvuosius. Buvo manyta, 
kad jie yra užnuodyti aršeni
ku, bet padarius skrodimą ir iš- 
egzaminavus vidurius nė arše
niko, nė gyvsidabrio, nė kitokių 
paprastų nuodų nesurasta.

Buvo manoma, kad tėvai, 
ypač patėvis, vaikus užnuodijo, 
nes nelabai mėgęs savo posū
nių. Bet kaip motina, taip ir tė
vas yra prisvaigę ir nieko ne
galima iš jų išgauti. Net juos į 
psichopatinę ligoninę pasiųsta, 
kad ištirti jų protą. Bet dabar 
ir pas juos pradėjo reikštis tie 
patys apsinuodijimo ženklai. 
Ypač stiprus apsinuodijimo 
ženklai yra pas motiną. Polici
ja ir daktarai nebežino ką ir 
manyti. Jie ima manyti, kad vi
si jie veikiausia yra neapsinuo
diję, bet susirgę kokia nors pa
slaptinga vidurių liga.

25159—Vincui Paulauskui 
25148—Barborai Plungienei 
15497—Mikolai Balčiūnui 
25150—Elzbietai, Antano, 

černeckaitei
15521 Jonui Smitui
15508—Rozalijai f*Saldukienei 
15491—Monikai Dikšienei 
15495—Elzbietai Biuišienei 
15504—Mari j onai Degutienei 
15519 Juozui Dapkui
15492—Povilui Zdanavičiui

15511—Amil. Kasparavičienei 
15522 Onai Pranckevičienei 
25151—Vikt. Valentukiniutei 
15458 Jonui Pluškevičiui 
25155 Adolpui Leipui 
15509—Barbora i G ropšti enei 
15490—Sarapinui Šukiui 
25156—Marei Statkevičieilci 
15534—Malvinai Uzienei 
23631—Zofijai Beinorienei 
15528—Kaštui Treigiui 
23634—Antanui Maskolunui 
23636—Veronikai žiaunienei 
15536 Jievai Kočiulienei 
23624—Košt. Gumuliauskienei 
23625—Pranui Gudjonui 
25158—Antanui Mikeliunui 
15531—Mortai Žilinskienei 
23632 Afemijai Rulevičiutei 
15523—Barborai Baranaitienei 
23626—Salomijai Murauskienei

Huinboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienyj, birželio 20 d., 1929 
m., at Humboldt Maccabee Temple, 
1621 N. California Avė., Chicago, 
III., 7:30 v. v. Visi nariai dalyvau
ki!, nes yra svarbių reikalu.

A. Walskis, sekr.

Woodlawn Dženitorių Kliubo Be- 
SKiu piknikas, nedėlioj birželio 23 
d., kviečiame visus dalyvauti, bus 
žaismių su praizais ir tt.

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

Lietuvių Išradėjų ir Mechanikų 
susirinkimas jvyks penktadienyj. 
7:80 vai. vakare, birželio 21, 1929 m. 
Meldžiu visus narius pribūti, nes yra 
svarbių reikalu. Susirinkimo vieta. 
2906 W. 39th Pi. S. A. Zolp, sekr.

PRANEŠIMAI
■ ............ ■■

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai   $12.98

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

— Šerno Fondo Komitetas.

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

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

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

. -- ------- ~ . Nušovė aptiekininkąJau trecias vaikas įnirę -------
--------- — Nežinomi piktadariai nušovė

Jau trečias vaikas iš Mar- ( Leon Raymond jo aptiekoje 
kowski šeimynos mirė nuo pa-j Qak Parke. Metai atgal jo ap- 
slaptingo apsinuodijimo. Pa- tieka buvo apiplėšta, jis plėši- 
skiausia mirusioji yra Lorraine, i |{US pažino ir pasiuntė juos ka- 
3 m. i

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 pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.l).
20 W. Jackson Boulcvard 

Saite 1615
Phone Harrison 0150

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

>. .................................../

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

JOE SMILGIS

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

4642 So. Western Are. 
Tel. Lafayette 4501

Univcrsal Restaurant
Musų virtieniai 
dešros ir kopustaiC 
primena mamytesĮ^ 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 Wcst £ 
31st St

Kiti du vaikai irgi yra mir
ties pavojuje. Blogiausia, kad 
nežinoma nuo kokių nuodų vai-

PIETU SLAVAI LANKYSIS 
LIETUVOJ

Partija iš tri.iu šimtu amerikonų, 
kilimo iš Jugoslavijos, organizuojasi 
Chicagoj ir žada liepos 7 dieną1 
Cunard Linijos laivu Aųvitania iš
plaukti trims mėnesiams j Europa.

Jų svarbiausias tikslas yra pla- j 
čiai aplankyti Juguslavijos resortus 
ir riveras, ypatingai Dalmatijos pa
kraščiuose ir Adriatikos salas. Ta
čiau geroka ekskursantų dalis pasi
ruošė aplankyti ir Lietuvą . Ta gru
pė yra vedama Jono R. Palandech, 
gerai žinomo Foreign Language 
Press rateliuose, kurs lydi Foreign 
Language žurnalistų partija Į pasau
line garsinimu kliubų konvenciją, 
jvykstančią Berlyne. Augusto 11 li
gi 15 d.

Po konvencijos, Mr. Palandech ir 
io partija aplankys visus žymiausius 
Lietuvos miestus ir vietas, ir grjš i 
Amerika laivu Aųuitania, spalio 
mėnesio gale. šiai partijai vado
vaus M r. ir Mrs. John Kam p, Kelio
nių po Europą ekspertai ir ekskur
sijų palydovai.

Specialistas gydyme chroniškų ir naują 11 
<ą. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas lAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
rur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralutino itogzaminaviiuo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W W. Jackson Blrd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 Iki 1 po pieta.

_______ Graboriai _
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

PADĖKAVONĖ

A. A. EMILIJA GERIKIENĖ

po tėvais Leonai t ė

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 

............... ■■■ ■' '' ■■'"7 "

Lietuves Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

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

Įvairus Gydytojai

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VYallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Runas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulcvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarhorn St., Rooin 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

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

Liko palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse, birželio 8, 1929 m. 
Ačiū visiems giminėms, kai
mynams ir draugams dalyva- 

- vusiems laidotuvėse mano my
limos moters Emilijos. Ačių 
labai graboriui Eudeikiui už 
jo mandagų patarnavimą, taip
gi ačių šv. Mykolo parapijos 
vargonininkui p. Kuliui už jo 
gražų atgiedojimą pamaldų. 
Ačių šv. Mykolo parapijos kle
bonui už Šv. Mišių atlaikymą, 
už pamokslo pasakymą.

Lieka nuliūdę,

Vyras Juozas Gėrikas, 
Broliai, Seserys ir Gimines

Kūnas pašarvotas 
W. 16th St., Chi-

AN E LIJ A M ATI K A IT IENĖ 
po tėvais Petravičiūte

i vyks ketvirtadie
ni, birželio 20 dieną, 8 vai. ry
to iš namų i Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines. 

Visi A. A. Anelės Motekai- 
tienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnus, Duktė, 
Brolis ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Victory 
4088.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dieną, 8:10 valan
dą ryto. 1929 m., sulaukus 44 
metu amžiaus, gimus Kemenų 
kaime, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Mate- 
ušą Matekaiti. sunu Kazimie
rą, dukterį Bronislavą, švoRerį 
Shatą, švogerką Shatienę, bro
lį Petrą Petraiti, švogeri Joną 
Matekaiti. 
randasi 1725 
cago, III.

Laidotuvės

CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, Ui.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 31G1

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

. dinti.
Roosevelt 2515-2516

®
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRAbU vkDklAI 
Didysis Ofisaš:

4605-07 So. Hermitage Avė.' 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

’ Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

t 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.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. HLUMENTI1AL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caltunet, 3294
Nuo 9 iki 12 > vai/ dienos ir < 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

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

Tel. Brunswrck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 t 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avc.

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

J ji ET U V1S DENTI ST A S
1579 Mihvaukce Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Teląfouas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KA11N
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

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 Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1562

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77’ West WasMngton Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Aliams S't., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS f

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin* 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos
Lietuvių i
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Naujienų Spulka

gana daug ir visi smagiai pra
leido laiką.
kvos nebuvo prisiųstų kalbėto
jų, tai viskas buvo kuopuikiau- 
siai. Programą išpildė dau
giausia Kairio choras.

Kadangi iš Mas-

Pirmyn choras rengia 
išvažiavimą

Nedėfioj, birželio 23 d., Pir- 
išvažia- 
žinoma

Birželio 14 d. tapo išsiunti- myn choras irgi rengia 
nėti visiems Naujienų Spulkos vimą Jefferson giriose, 
nariams pakvietimai į metinį ant to paties atvyro kalnelio, 
šėrininkų susirinkimą, kuris Programas, žinoma, bus su dai- 
jvyks birželio 26 d.„ 7:30 v. nomis ir šokiais, nes žada turė- 
vakare. Naujienų name, 1739 ti puikią muziką. Tad nėra abe- 
So. Halsted 'St. Į j o nes, kad visiems bus smagu

Laiškuose yra pridėta metinė pasilinksminti, o jau kas link 
spulkos atskaita ir proxy. puikumo girios, tai ir kalbėti

1 susirinkimą privalo atšilau-1 nėra ka, nes visiem yra žino- 
kyti kiekvienas spulkos narys, mą. Tik patartina visiems at- 
išklausyti valdybos raportą ir : silankyti. —X. š.
išrinkti keletą naujų direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija, prasideda lie
pos 1 dieną.

—Lithuanian News Loan &
Building Association,

Naujienų spulkos sekretorius,
T. Rypkevičia.

Roseland
nas, viena parė jau pra-

Cicero

Bolševikai savo gazietoj bub- 
nijo, kad jų armija esanti skait
linga, net tuksiančiais savo se
kėjus skaitė. Bet šiomis dieno
mis visi galėjo patirti ir savo 
akimis pamatyti kiek jų ištikrų- 
jų yra.

Pereitą sekmadienį susirinko 
būrelis viernųjų prie Strumilos 
svetainės laukti iki susirinks 
skaitlingoji armija, kurią rei
kės kil'basninko trokais vežti į 
komisarų pikniką. Laukia vier- 
nieji tos milžiniškos armijos, 
bet jokiu bildu sulaukti negali. 
Nebesulaukę armijos eina mal
dauti, kad eitų į būrį ir važiuo
tų ir tie, kurie nėra ištikimi 
komisarų gazietai. Taip jie 
kiekvieno maldauja, kaip uba
gas, kol sulaukia duonos plute-

NAUJIENOS, Chicago, III.
4—4-------- ----- --------A-  ------

sarmatijo. O ir šiaip, kur nė 
eini, tai vis duttfk ir duok.”

Sekėjas net ašarodamas skun
dėsi, kad komunistai juos išnau
doja pikčiau negu kapitalistai.

Pasakiau: kokiems velniams 
jie duodasi išnaudoti.

Atsako: ot apmulkino.
Kad mulkius apmulkino tai 

tą mes visi žinome, bet ar visa
dos 
site

tokiais mulkiais ir pasilik- 
—Matęs.

Laiškai Pašte
Eu-

Ketvirtadienis, birž. 2.0,1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service
. Biznio Patarnavimas

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA teisinga moteris 
prie namu darbo, valgis ir kambarys 
ant vietos; dėl senyvos moteries labai 
gera vieta. 5530 Lake Park Avė.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, pigi renda. biznis 
cash. Parduosiu pigiai iš priežas
ties nesutikimo su partneriu. 6530 
S. Damen Avė. buvusi Robev St.

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

North Side
jie 

kur 
bu-

va 
ėjo.

Pereitą šeštadienį, pas Lukš
tą, jo svetainėj, buvo klovanie
čių sueiga. Buvo ir kitų “tau
tų” klovaniečių draugai. Tos 

j sueigos tikslas buvo sulauktu- 
1 vės p.p. Kazlauskų, kurie visus 
melus viešėjo Lietuvoje ir ma
nė ten apsigyventi. Bet 
linkyb’ės taip susidėjo, kad 
turėjo gryšti Amerikon, 

įjuos ir pasitiko skaitlingas
I rys draugų. P-ną Kazlauską 
laukia čia ir darbas pas Hart, 
Schaffner & Marx, kur jie yra 
išdirbęs daugeli melų. Kadai- 
se p. Kazlauskas yra- mokinęsis 

Kunigas pakalbėjęs Ljįpjj į j pas dabartinį amalgamei- 
... -ij unjjos prezidentą Ilillmaną.

Laike pokilio buvo kalbų ir 
įvairių linkėjimų. Patys p.p. 
Kazlauskai patiekė Įvairių ži
nių iš tėvyškės. Jie pataria kiek
vienam, kuris tik gali, aplan
kyti savo gimtąją sali. Lietu
vą. 'Bet kai dėl apsigyvenimo, 
tai ne visi gali priprasti ir pri
sitaikinti, o be to kai darbo 
žmogui nėra geresnės šalies už 
Amerika. c

Kunigas iškoliojo bedievius

Nesenai įvyko vienos mote
ries laidotuvės su bažnytinėmis j 
apeigomis. I" 
apie velionę pridėjo ir priedą, 
iškočiodamas bedievius, kam 
jie nesižegnoja. Ta moteris bu
vo laisvų pažiūrų ir net sirgda
ma pajėgė apsisaugoti nuo juod
varnių 
naikino sveikatą ir dar laikinai 
prisiėjo pabūti pas seserį, aklą 
davatką, tai jau esant ant mir
ties patalo prievarta liko juod
varnių apgalėta. Todėl ir lai
dotuvės buvo su bažnytinėmis 
a|X‘igomis. Bet kad jos vyras 
ir jų giminėj yra daug laisva
manių, ir kad kunigas apie tai

visai su-

Sekmadienis. Visi nusimi
nę po didelės audros ir lietaus.

žinojo, tai ir mišias laikydamas i jjeĮ apje pietus pradeda blaiviu 
nuolatos žvairavo ir žiurėjo ką tis, pasiro(l() saulė. Apie pir 
tie bedieviai daro. Be to lai-|mą valandą visai 
dol u vėso <" 
ir rusų, kurie irgi nesilaikė ku
nigo ceremonialo. Tad kunigas 
po mišių visus ir iškoliojo.1 Da
bar visi juokiasi iš to man- 
draus kunigo pasielgimo, o ve
lionės vyras ketina kunigui ne
mokėti, nes jis samdys kunigą 
mišias laikyti, o ne kolioti lai
dotuvėse dalyvaujančius žmo
nes.

Taigi bedieviui mirus reikia 1 
leisti kunigui iškolioti, lai ne-1 
reikės ir mokėti.. O nauda vis- 
tiek ta pati bus: ar jis kolioja, 
ar mišias laiko, vis iš tų pačių 
murzinų lupų.

Morning Star kliubo
išvažiavimas

Apie pir- 
gražu ir visi 

dalyvavo daug laivių i |jnksmųs skubinasi į Draugys
tės Lietuvos kareivių susirinki
mą. Susirenka gana gražus bū
rys- Įstojo du nauji nariai. 
Tarimai atliekami paskuboms, 
kiti paliekami sekamam susirin-

■ kimui. Mat visi skubinasi į vie- 
; tos parapijos pikniką. Skaito
ma ir laiškas-pakvietimas į tą 
pikniką. Nutariama dalyvauti 
su $20 auka.

Susirinkimą greitai baigta ir 
visi važiuoja i pikniką. Apie 

i t :30 vai. Kareiviai susigrupuo
ja ir krūvoje linksminasi. Visi 
žiuri ir stebisi, kas čia pasida- 

i rė- Juk ta draugija buvo ap- 
i šaukta kaipo bedievių, o dabar 

dalyvauja parapijos 
Priežodis sako: san

taika geriau,, negu neapykan
ta. O antra, kaip žinote: ranka 
rankų plauna.. ----Rašejas.

: oficialiai
I piknike.

Jedėlioj, birželio 16 d- Mor-.
u Star kliubas turėjo links-

se. Žmonių buvo privažiavę

Biblijos Studentas
Turėsime gražų programą 

per Radio

Nedčlioj, 
Birželio-June 23 d. 

1929 m.
Iš stoties The Watch Tower

W-0-R-D,
Chicago, III.

202 meters, |480 kilocykles
Pradžia nuo 2 vai. iki 4 po pietų, 
(Chicago day light saving time)

Bus malonų pasiklausyti 
kiekvienam linksmos muzi
kos, giesmių ir kalbų.

Kalbės S. J. BENECKAS
Temoje — Kas Yra Dievas?

Ir bus dar pasikalbėjimas
Jurgio su Motiejum.

Kadangi šitų sykį bus įdomi 
programa, tai neužmirškite at
sukti savo atimtuvus lygiai nuo 2 
vai. po pietų ateinantį sekmadienį.

Adresas laiškams: The Watch 
Tower Radio VV-O-R-D, Webster 
Hotel, 2150 Lincoln Park West, 
Chicago, III.

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje - Pigiai
(14 dalį įmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lotų Spring 

Forest, III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namų ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuviu 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau į 
musų subdivision ofisų.

S. P. Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav.

(tai ta pati ypata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė.

Spring St.
(¥2 mylios į vakarus 

Kean Avė.)

Spring Forest,
(Willow Springs) 

Ofisas atdaras kasdie nuo 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61

ir

nuo

III
10 vai.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

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

kaip 
mus

CO.
1633

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

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

Jau buvo vidurdienis kai at
važiavo du kilbasninko trokai. 
Tada viernieji jau visa gerkle 
ėmė šaukti, kaip regsalai va
žiuodami elėmis, kad visi eitų 1901 
ii- sėstų į trekus, kurie dykai 904 
nuveš į komisarų pikniką, tik 922 
reikės įžangą užsimokėti. Nu- 923 
vežti tai nuvešite, mes tą žino- 926 
me, bet >ar parvešite atgal? — 939 
Atsiliepė balsai. 941

Palūkėję ir nesulaukę dau- 950 
gian kostumerių, Į kiekvieną 955 
treką susėdo po 12 apaštalų ir 1960 
liūdni nuvažiavo į pikniką. 

Teko su 
išsikalbėti, 
juos nebėra 
keli metai 
kodėl jie taip nusiminę. “J 
nebusime nusiminę, kad komi
sarai mus apgaudinėja,” atsakė 
jie. 

“Kaip apgaudinėja?” klausiu
JŲ-

“Ar dar nesupranti? Štai pa
sakojo mums, kad raudondva- 
rio atstatymas kainuos kelis 
tuksiančius dolerių, o dabar su
žinojome, kad kainuos tik kelis 
šimtus dolerių. Su tais pinigais, 
kuriuos jie gaus iš apdraudos, 
butų lengvai viską atstatę, bet 
dabar kiek suri.nko iš mus, tai I t>a garantuoju, 
nė patys nesako. Pradžioje dar Kreipkitės 
buvo pradėję viešai skelbti, bet g ZENKUS
paskui sustojo — turbūt susi- 4038 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 6719

šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei-1 PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
kin klausti nrie lantrelio km už 2,/Sl nuošimčio ir lengvina ilmo- Kia Kiausi prie langelio, kui kjj|maIa Paskolas suteikiam i 24 
padėta iškaba “Aavertised Win- valandas. Be jokio komilo.
dow” lobSj nuo Adams gat- mi West SDi^n00^. «up,tBi„» 
vės, pasakant laiško NUME-1 Tel. Armitaire 1199 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus

” | tam tikrą laiką, 
naikina.

I

Barauskaitei
Bergąnes Evans
Jankovic Stanislaw
Karpass Sarah '
Kudsmieni Alzbieta
Pakutaitis Marcelle
Parplies Ernst
Skrypkus Martha 2
Strimaitis A
Sveikauskis Jonas
Vigontas Franciskus 
Voranius Kazimieras 
Wainavici Jonas 
Wisotzky M.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Exchange—Mainai
Financial

Finansai-Paskolos Susilauk pasisekimo
Chevrolet

SU

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

nnXfq<- LnUc I DAROME 1, 2 ir 3 morgi-pasta. iaiK. gjus Eighteen Bond & Mortgage Co.
O paskui SU- 1618 West 18th Street

I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Bernicei
Skolinam Jums Pinigus 

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

964
niekuriais sekėjais 1965
Pasirodė, kad pas 968
to ūpo, kokis buvo 969
atgal. I aklausiau, z'”1 1 Pinigus gausite į 12 valandų.

Kaip| GERB.. Naujienų skaityto-1| Jndustrial Loan Service 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

Fclassified ads.
L ....... ....-J

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktusBusiness Service
_____ » Biznio Patarnaviinafl_______

mų pentinimo ir popieriavimo. Dar- IBNTERNATJONAL 
INVESTMENT 
CORPORATDON

Kapitalas $500,000.00

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

Naujas Stiprumas
NiiRlkratykit Jautimai 
iitbiikiislu, Severą’* K«or- 
ka, patikima* laxat.vvl* 
tonika*, pašalina konMina- 
cija, pagelbRti JiiniH geriau 
valgyti, geriau miegoti, ge
riau JaiiHtlH. Gaukit Jo sa
vo aptiekoje.

Severas 
esorka

Phigin

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 eiektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laikų, 
kuriuo galit pasitikėti.

dailių Telechronų, tin- 
kiekvienam jūsų kam- 

— visi prieinama kai- 
Atsilankykit ir išsirinkit 

šiandie.

Yra 
kančių 
bariui 
na.

Jos. F. Budrik
Ine.

Krautuvė Radio, 
Pianų

3417—21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE.

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apUrtmentinio namo

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 68rd Street

Phone Republic 7869

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

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. Hemlbck 5967

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialia Pasiūlymas 

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

TIK UŽ $20
Kiekviena pataisa atskirai $7.—
5,000 mylių garantija.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 So. Peoria Tel. Normai 2635

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

R. JORGENSEN 
2825 N. Francisco. Alb. 1649

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias ovcrstuf- 
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 19 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v.

Furnished Rooms
arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
vienai ypatai privatiškoj šeimynoj. 
Namas moderniškai įrengtas, su vi
sais šeimynai parankumais. galima 
ir maistų gamintis. Kaina priei
nama. Kreipkitės ypatiškai nuo 5 
vai. vakare, 5604 So. Mozart St., ar 
per telefonų. Prospect 2233. šau
kite Mrs. Oshell.

RENDON kambarys vyrui su val
giu arba be valgio, prie mažos šei
mynos. 3551 So. Union Avė.

RENDON kambarys, didelis, švie
sus iš fronto 2 fl. 3314 So. Auburn 
Avenue.

Personai
Asmenų Ieško

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dėl plo
vimo indų, 4169 S. Halsted St.

50 MOTERŲ REIKALINGA nak
timis j naujų kliubų valymui, 5 va
landos darbo $15.00 į savaite. Dar
bas gvarantuotas. Taipgi merginų 
j fakteres ir fandres. Vaikinai 
metu dėl lengvo fabriko darbo.

Ateikit tuojaus.
GRAHAM’S EMPLOYMENT 

AGENCY, 
833 Milwaukee Avė*

16

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

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

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

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

iš

Kcal Estate For Sale
_ _ - _____

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

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

------- O——

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

REIKALINGAS patyręs bučeris.
6332 So. Central Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus pa
galbininkas, turi būt unijistas, 1-mas 
flioras, 11146 Vernon Avė.

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

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

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

H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
Telephone 364

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai Tikras Bargenas

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

$900 Player Pianas su roliais, suo
leliu ir kabinetu už $115. Cash arba 
išmokėjimais. Julius Bohace, 
So. Halsted St.

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių luotas 50 per 125 pė- 

2 karų garažas; gražus me- 
krumai Parduosiu 
Įmokėti tik $500, li- 

mėnesį — mažiau

6136 prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

TURIU PARDUOTI SAVO $900.00 
GROJIKU PIANĄ UŽ $110.00

už pinigus arba ant išmokėjimo, 
suoleliu ir voleliais.

MTD-WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

Automobiles

SU

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

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

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

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room CIO 

State 5048 arba 7275

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
71.30 So. Halsted St.. Triamrle 0330

28 Hilduon 
'2T Chandler

Brouiriiam—cnatom 
coach _________

ouilt S7»R

’2(! lato Hudsoir coftch . ......... ____ $2I>5
'28 Pontiac eoacli ......................... ___ ..... $125
27 Hudaon 

Fhkcx
BroUffham, geram etovy M98 

$550
'25 Dodrro Sedan............. ............. ______ $175
'28 Pontiac Redan ............... . $450

PRANEŠIMAS

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

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

Automobilių sales ruirnis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

DIDELIS BARGENAS—Marcjuette 
Parko kolonijoje. Pardavimui 5-kių 
ruimų naujas mūrinis bungalow su 
užpakaliniais miegojimui porčiais, 
karštu vandeniu apšildomas, skie
pas plasteruotas, visi naujausios 
mados įrengimai.

Taipgi parduodu 2-jų flatų mūri
nį narna 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininkų, namų budavo- 
toja JOHN JONIKAS. 6G28 South 
Maplevvood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu mū
rinį namų ir biznį (rooming house) 
ant privačio namo arba cotage. 4449 
So. Halsted St.

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

BARGENAS
Parduodu bučernę ir groserne. 

North Side, gera vieta daryti biznį 
ten pat arba galima išnešti. Fikče
riai vieni yra verti $2000, mano 
praisas $1000 su staku, $500 cash, 
kitus ant išmokėjimo. Matykite 
vininkų,

JOHN PAKEL (PAKALNI) 
General Building Contractor 

2621 W. 71 St.
Telephone Hemlock 0367

sa-

PARDAVIMUI bučernė, 
biznis, ant biznio gatvės, 
duosiu labai pigiai.

45.50 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6083

cash
Par-

ANT PARDAVIMO grosernė su 
namu ar be namo. Naujoj kolioniįoį. 
Biznis išdirbtas per 3 metus. 
Urban, 7359 S. Paulina St.

PARDAVIMUI barbernė su 3 
kambariais, biznis senas, išdirbtas, 
renda $30.203 W; 57th Street*

Retas Pasiūlymas
_ ApHiKYvcnimui. investavinmi, arba 

bizniui. VVest Sides puikiausioj vie- 
to.j — prie upių, miškų, gražių bul
varų, strytkarių ir gelžkelio stoties, 
2’/£» arba 5 akerius žemės už ta pa
čių kainų kų mokėtume! už vienų 
lotuką.

Del platesnių informacijų kreip
kis tuojaus pas:

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

Phone Riverside 5851-J

8 RUIMŲ muro rezidencija, mo
derniška, 2 maudynės, garadžius, ge
ras privažiavimas, arti mokyklos ir 
bažnyčios. 5815 S. Maplewood Avė., 
Prospect 8411.

NEJUDINAMAS turtas parduoda
mas. Mes priversti esame tuojaus 
parduoti gražų 2 flatų murini narna, 
5 ir 5 kamb., arti Halsted St., ir 
61 mos gatvės. Garu Šildomi, elek
triški ice boxes. 2 karų medinis ga
ražas, šono įvažiavimas, lotas 33x 
125. Brukuota alėja. Greitam par
davimui $16,000, cash $2000. Liku
si kaip renda. Priimsiu lota kaipo 
imokėjimų. Matyk Nordlander United 
States Bank, 6000 S. Halsted St.

6 RUIMŲ namukai. — Tik $3,500, 
su mažu įmokėjimu, likusius mažais 
išmokėjimais; 48th, netoli Halsted 
Street.

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

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




