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Kaip Vokiečių Komunistų Vadas Buvo 
Nuviliotas į Maskvą Ir Ten Nudaigotas
Buvęs Vokiečių Komunistų Laikraščio Redakto

rius Paskelbė Sensacingu Istorija Apie Pa
salų Nužudymą Maskvoje Antro Vokiečių 
Komunistu Laikraščio Redaktoriaus, Nepa- 
tikusio Kitiems Komunistų Vadams

norė-BERLYNAS, birž. 17.—Evakl | Duesseldorfo komunistė 
Achel, Duesseldorfo komunis- jo matytis su sužeistuoju 
tų laikraščio redaktorius, pa-'čiau jie nebuvo prileisti, 
skelbė vokiečių spaudoj sensa-1 dienai nepraslinkus, Leitneris 
cingą pranešimą, 
kaltina vokiečių komunistus dėl 
nugalabijimo savo partijos dr^j- 
go, taipjau komunistų laikraščio 
redaktoriaus, Fr. Leitnerio.

Achel’io pasakojimu, istorija 
tokia.

Leitneris, kaip sakyta, buvo 
Duesseldorfo leidžiamo komu
nistų laikraščio redaktorius- 
Reino krašto darbininkuose jis 
buvo populerus ir mylimas žmo
gus.

Vieną dieną Leitneris 
telegrafu 
Tai buvo tuo laiku, kai Leitne
ris karštai užsistojo už išmestą 
iš komunistų partijos Meinber-1 
gį, Dortmundo komunistų laik-! 
raščio redaktorių. Leitneris 
grūmojo pats rezignuoti iš vie- , 
tos, jei Meinbergis nebus priim
tas atgal į partiją.

Iš Maskvos Leitneris turėjo! 
grjžti namo kartu su kitais vo
kiečių komunistais, kurie taip-I 
jau buvo pašaukti į Maskvą. 
Bet prieš pat išvažiavimą išI 
Maskvos, Leitneriui buvo pra-| 
nešta, kad jis dar turįs palauk-, 
ti, kadangi greitajame traukiny 
visos vietos jau esą užimtos.

Nežiūrint tad, kad jis norėjo, 
juo greičiau grjžti Vokietijon, 
Leitneris buvo 
likti. Ir toliau 
buvo iš dienos 
dėlioj amas.

Vieną dieną 
nistų atstovas 
Leitnerj kalbėti viename fab
riko darbininkų susirinkime. Jis 
sutiko. Vakare atėjo pas jį du 
kareiviai 
'tačiau į 
nuvykti, 
gatvėj su 
gyvas. Kai kurie vokiečių ko- na komunistus dėl Leitnerio nu 
munistai, jų tarpe ir viena j galabi jimo.

kuriame jis mirė.
I •Duesseldorfiškė komunistė 
netrukus po to sužinojo, kad 
fabrike, kuriame Leitneris bu
vo pakviestas kalbėti, jokio dar
bininkų mitingo nebuvo rengta-

Kai Leilnerio našlė po to 
kreipėsi į vokiečių ikomunistų 
partiją dėl paramos, jai buvo 
atsakyta. Partijos vadai jai 
pareiškė, kad niekas nesąs kal
ias dėl jos vyro mirties: ko, 
girdi, taip neprotingai elgęsis,

buvo ko bastęsis Maskvos gatvėmis 
pašauktas į Maskvą, be jokios tinkamos apsaugos.

Achel’is pareiškia, kad Leit
neris buvęs nugalabintas tam 

! tikrų komunistų sferų įsakymu. 
Jis dagi žinąs, kas tos “sferos” 

i buvusios.
|- Evaldas Achel, kuris kaltina ■ 
komunistus šitokia biauria gal- 

, važudybe, yra Duesse I d o r f o 
mjesto tarybos narys ir kartu 
buvo komunistų laikraščio re

daktorius. Praeito gegužės mė
nesio pradžioj jis betgi iš ko
munistų partijos pasitraukė, 
laišku pranešęs rajono komite
tui, kad jis nebegalįs sutikti su 
komunistų partijos politika, su 
jos draskymu darbininkų sąjun
gų (unijų) ir jos vartojamais 
juodašimtiškais fašistiškais ko
vos metodais.

Charlestono burmist
ras traukinio užmuštas

GHiARLESTON, III., birž. 17.
Netoli nuo čia traukiniui už

gavus jo sunkųjį motorinį veži
mą, buvo užmuštas vietos bu r-

Prohibicijos agentai 
dar du nušovė

Įtūžę žmones bandė šoviką, de
puty šerifą, atimti iš policijos 
ir linčiuoti

priverstas pasi
jo išvažiavimas 
i dieną vis ati- ♦ c

žinomas komu-
Herle pakvietė

Duesseldorfo 
laikrašty pasirodė 

apie buvusį organo

Veikiai po to 
komunistų 
straipsnis 
redaktorių
Straipsny Achel, komunistų pa
pročiu, buvo tauriausiais žo- 

! džiais iškoliotas, apšauktas iš
daviku, niekšu, oportunistu elc-

Atsakydamas į tą straipsnį,
Achel ir paskelbė savo sensa-i

Lietuvos Naujienos
Uždaryta lenkų darbi-j Lietuvos užsienio pre- 

ninkų organizacija kybą balandžio mėn.
“O. K.” praneša, k 

vėžio apskr. viršininko 

cijos'komisijos posėdy nutarta 132.6 mil. lity, importas 30.4 
uždaryti kuku darbo žmonių 
sąjungos Panevėžio skyrius. 
Priežastys uždarymo esą nežino
mos.

portas m en.

mil. litų. Tokiu budo, ekspor
tas buvo didesnis už importą 22 
milionu litų.

Balandžio mėn. išvežimas pa
lyginti su kovo mėn. padidėjo 
15,0 mil. II. Padidėjo beveik vi
sų svarbesnių prekių išvežimas.

Seattle, Wash. 
lio karo veteranas. 

! rio, kuris bal. 6 d.
gerai pažino prez. Lincolną.

(Atlantic and Pacific Photo J

— William II. Berry, 86 metų amžiaus civi- 
Tai vienatinis gyvas narys to liuosnorių bu- 
1866 m. susirinko mieste Decatur, III. Berry

Laivas sudužo per 
audrą; 24 įgulos žmo

nės išgelbėti

SSSR viltis greitai 
atsteigti santykius 

su Anglija

NENVPORT, Ark., birž. 17. 
čia lapo suimtas ir kalėjime 
padėtas deputy šerifas George. 
Johnson, kaitinamas dėl žmog- 
žudyibės. Johnson nušovė jau
ną vaikiną, Mickey Dillonę, 22, 
pas kurį jis buvo radęs degti- 
nęs.

Įtūžę vietos gyventojai ban
dė atimti iš policijos Johnso- 
ną ir jį linčiuoti, bet nepavyko. 
Del atsargubo, Johnson tapo iš
gabentas i kitą kauntę.
Prohibicininkas nušovė jauną 

farmerj; areštuotas
BUCHANiAN, Ga-, birž. 17.

Del to, kad jaunas farmerys, 
Grady Phillips, 23, nesuskubo 
sustabdyti savo automobilį, kai 
jam buvo liepta, kauntės beili- 

, fas Luther Ballenger šovė jam 
į nugarą. Phillips netrukus 

| mirė. Beilifas buvo įtaręs jau- 
1 ną farmerį gabenant degtinę, 
I bet jo automobily jokios deg
tinės nerado. įBallenger suim
tas, 
bes.

Suėmė profesorių, kai- ,„M F,vni(, 
tinamą dėl nužudymo Iišskiriant kiaules, kiaušinius, ja-

studentės
GOLUlMBUS, Ohio, birž-
Čia tapo suimtas ir kalėjime 13.8 mil. lt. 

padėtas James W. Snook, Ohio 
Valstijos Universiteto profeso
rius. Jį kaltina dėl užmušimo 
Miss Theoros Hix, 24 metų am
žiaus medicinos studentės, ku
ri, sako, buvus jo meilužė.

Smarkus žemės drėbė 
jimas Naujojoj Ze

landijoj

i vus ir linų sėmenis. t 
Balandžio mėn. įvežimas, pa- 

17. lyginti su kovo mėn- padidėjo 
Padidėjo taip pat 

beveik visų svarbesnių prekių
įvežimas, išskiriant rugius, sil
kes ir stiklą.

Palyginti šių melų 4 mėnesių 
išvežimą su pereitų melų tuo 
pat išvežimu, jis yra padidėjęs 
6.5 mil. litų.

Palyginti šių metų I mėnesių 
įvežimą su pereitų

'pat įvežimu, jis yra 14-7 mil. 
litų mažesnis.

Kai kurių prekių
ir įvežimas yra pasikeitęs 
tiek dėl struktūrinių musų ūkio
priežasčių, kiek dėl ypatingų 
šių metų žiemos ir pavasario są-

metų tuo

Vienas jurininkų žuvo katastro
foje, o aštuonių kitų pasigen
dama

Atvirtęs trockininkas Kamene- 
vas numatomas sovietų am
basadorium Londonui Ir

nuvesti jį j fabriką. ■
fabriką jam neteko

Leitneris buvo rastas
žaizda galvoj, bet dar cingą laišką, kuriuo jis apkalti- Zl,vo»

.... _ _ * . . • zL~i i x > ii

PORTLAND, Ore., birž. 17- 
— Vakar per smarkią audrą 
juroj, ties Kohnn'bijos upės žio
timis sudužo medžių gabenamas 
garlaivis Laurel. Nežiūrint, 
kad dėl audringų jūrių pagal
bos teikimo darbas buvo labai 
sunkus, dauguma įgulos žmo
nių, viso dvidešimt keturi bu- 
vo išgelbėti. Vienas jurininkų 

, o aštuonių kitų pasigen- 
I dama.

MASKVA, birž. 17. — Mas
kviškėse valdžios sferose pa
reiškiama viltis, kad netrukus 
bus pradėtos pert ra k t aci jos tarp 
Anglijos darbiečių valdžios ir 
sovietų sąjungos dėl diplomati
nių santykių atsteigimo.

Jau dabar kalbama, kad so
vietų ambasadorium Anglijai 
veikiausia busiąs paskirtas Le
onas Kamenevas, atvirtęs troc
kininkas.

Paryžius triukšmui- Didelė Anglų aero 
gal sveikina “Yellowi plano katastrofa

Bird” lakūnus

Du žvejai prigėrė
Per audrą žuvo, tur būt, ju

roj du žvejai, broliai P. ir H. 
Andersonai. Apviertusi jų val
tis buvo vilnių išnešta kran
tam

Dawes patenkintas 
pasikalbėjimu su 
britų premjeru

\VELL1NIGI()NAS, 
Zelandija, birž. 17. 
Naujoj Zelandijoj šiandie buvo 

Į jaustas stiprus žemės drebėji
mas. Kai kuriose vielose, kaip 
Nelsone ir Westporte, padaryta 

‘didelės žalos. Pačiame Welling- 
tone daugelio namų sienos 

' plaišiojo. Westlande kalnui 
|griuvus, keturi žmonės buvo 
mušti.

Visoj

išvežimas
ne

kaltinamas dėl galvažudy-

Anglija atsisako 
įsileisti Trockį

sū
ri u-
už- j

Katastrofingas a u t o- 
busų susidūrimas

KLAIPĖDA. Netoli nuo 
, Klaipėdos įvyko didelė nelaime

Coolldgeo zmoga gavoisu autobusu,’ kuris važiavo iš 
i teisių daktaro laipsni r< Išių į Klai|>ėdos mugę ir ve- 

| žė apie 30 keleivių, daugiausia 
moksleivių. Vingiuotoj kelio 
vietoj autobusas, susitikęs su 
krovinių automobiliu, norėjo 
pasukti i šalį ir atsimušė į me
dį. Autobusas sudužo. 4 moks
leiviai sunkiai sužeisti ir nuga
benti j Klaipėdos ligoninę.

NORTHAMiPTON, Mass., birž. 
17. — Smitho Kolegija šiandie 
suteikė Grace’i Goodnue Coolid- 
ge, buvusio prezidento Gaivino 
Coolidge’o žmonai, teisių dak- 

jtaro laipsnį.Ncvijęs socialistus sovietijoj 
buvęs b&lševikų vadas neran- ..

da užuojautos angių darbie- [Motina ir 4 vaikai ŽUVO, _   i 1 —    1
čiuose

rem-

autui nusiritus j kanalų T , . v .Indusų mokslininkas 
lankosi KlaipėdojTILBI ’KY, Ont., Kanada, birž. 

17. Automobiliui išlaužus 
tvorą ir nusiritus Į kanalą ne
toli nuo Tilbury, prigėrė mote
riškė, Mrs. Bernard ir keturi 
jos vaikai.

LONDONAS, birž. 17.
jeras Ramsay MacDonald ir vi
daus reikalų ministeris .1. iR. 
Clynes nugina kaip neteisingus 
vietos laikraščių pranešimus iš 
Konstantinopolio, busią Leonui 
Trockini, Stalino išguitam iš 
Rusijos bolševikų vadui, duotas 
leidimas atvykti į Angliją gy- r- gar|ajvjs Carmania su (k S. [ 
ve,,lL linijos garlaiviu American Ban-

ker. Abudu lengvai nukentėjo.

PLYMOUTH, Anglija, birž. 
i 17. Cawsand įlankoj susidu-

indusų 
veikėjas dr.

Sim- 
apie 
prie

J Klaipėdą atvyko 
mokslininkas ir 
ISUmha. 'lą pat dieną dr. 
Jia vakare skaitė paskaitą 
indusų tautos prisidėjimą 
pasaulinės kultūros.

venti.

Septyni pasažieriai žuvo, lėktu
vui nukritus į Anglų kanalą;

PARYŽIUS, birž. 17. — Pa-1 šeši išgelbėti 
ryžius su didžiausiomis ovaci
jomis pasitiko tris franeuzų la
kūnus, Jeaną Assolantą, Rene 
Lefevre ir Armėno Lotti, taip
jau ir jų “slapuką” pasažierių 
Arthurą Schreiberj, kurie “Yel- 
lo\v Bird” monoplanu perskri
do iš Amerikos Atlanto van
denyną, bet pristigę gazolino 
buvo priversti nusileisti Ispani
jos krante.

Iš Ispanijos jie atskrido į 
Paryžiaus Le Bourget aerodro
mą vakar 8:47 vakafo.

LONDONAS, birž. 17. — Į 
Angių kanalą, ties Dungeness, 
šiandie nukrito pasažierinis Im- 
perial Ainvay aeroplanas “City 
of Ottawa,” skridęs iš Londono 
i Paryžių. Katastrofoje, iš try
likos jgulos žmonių septyni žu
vo, likusieji šeši buvo išgelbė
ti ir pargabenti i ligoninę. Tarp 
išgelbėtų buvo aeroplano pilo
tas, kap. Barill, ir mechanikas 
Barnett, taip pat trys ameri- 

Ikiečiai pasažieriai, Aliau Fle
ming, Miss Marjorie Fleming iri 
Homer Tai'tham.

Atstovu butas pasky
rė $151,500,000 fer

meriams remti
WASlHINiGT()NAS, birž. 17- 

— Nusilenkdamas pivzidento 
Hoover’io norui, kongreso atsto
vų butas šiandie dauguma bal
su priėmė bilių, kuriuo, iš au
torizuotų išleisti farmerių rei- 
aklams $500,000,000, skiriama 
pradžios darbui $151,500,000.

LONDONAS, birž. 17. — 
Jungtinių Valstybių -ambasado
rius GI taries G- Da\ves šiandie 
grįžo į Londoną iš Forres, Ško
tijoj, kur jis buvo nuvykęs ma
tytis su premjeru Kamsay Mac- 
Donaldu ir pasikalbėti nusigin
klavimo ir Anglijos-Amerikos 
santykių klausimais. Korespon
dentų klausinėjamas, Dawes 
apie savo vizitą MacDonaldui 
pasakė tik tiek, kad jis esąs la
bai labai patenkintas pasikalbė
jimais su premjeru.

Anglijos Darbo partijai lai
mėjus pastaruosius rinkimus į! 
parlamentą ir krašto valdžią pa
ėmus į savo rankas, Trockis, 
kaip jau buvo pranešta, tuojau 
kreipėsi į premjerą MacDonal- 
dą, prašydamas, kad jam leistų 
iš Turkijos atvykti į Angliją 
ir apsigyventi Londone.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 17. 
Į Briuselį atvyko Dr. Ritber, vo
kiečių finansinis ekspertas, pra
dėti tartis dėl atlyginimo Bel
gijai už vokiečių karo markes,

■O1 Katastrotingi

Dirižablis “Graf Zeppe- 
lin” žada skristi ap

link pasaulį

Lietuvon atvažiuoja 
lenkų rašytojai

“D. K.” praneša, kad už po
ros savaičių Lietuvon atvažiuos 
lenkų rašytojai Tu vi m ir Le- 
chon susipažinti su Lietuvos ra
šytojais ir lietuvių literatūra.

Vienos miestas statys 
30,000 butų gyvento

joms patenkinti
Badas Lietuvoje

Piliečiai pasipiktinę pri
ėmimu negrų Balta

me Name
TALLAHASSEE, Fla., birž. 

17. Floridos atstovų butas
, | šiandie 71 balsu prieš 13 priėmė

Ugnia-.rezoliucij ą, kuria jis pasmerkia 
2T2.5 j “tam tikrą administracijos

I draugovinę politiką, kur Bal- 
____ ! 'tajame Name negrai keliami ly- 

Nenusistojęs oras: kartais ga- HAKODATE, Japonija, birž. giomis su baltomis poniomis.” 
ii būt lietaus ir perkūnijų; vė- 17. — Komagatake ugniakalnis, 
siau apie vakarą; stiprus pietų dvidešimt penkios mylios į žie-' 
vakarų vėjai. mius nuo šio miesto, pradėjo piktinasi, kam andai preziden-

Vakar temperatūra įvairavo smarkiai veikti ir mesti lavą. Iš- to Hoover’io žmona priėmė Bal- 
siveržunus lydi žemės drebėji- tajame Name, kaip viešnią, chi- 

Honbetsu ir Tomesava cagišįk/io kongtresmaipo, negro 
leidžiasi įkainiai beveik visai sunaikinti. De Priest, žmoną. Pietuose neg

rai tebelaikomi kaip vergai.

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

kalnio išsiveržimai 
Japonijoj

Pietų valstijų baltieji, mat,

tarp 68° ir 86° F.
šiandie saulė teka 5:14, lei-lmai.

džiasi 8:28. Mėnuo 
2:57 ryto. [Kelių žmonių pasigendama.

FR4EDRICHSHAFEN, Vokie
tija, birž. 17. — Dirižablis 
“Graf Zeppelin” atideda savo 
projektuotą kelionę per Atlan
tą į Jungtines Valstybes. Di
rižablio vadas, Dr. liūgo Ecke- 
ner, ’žada pirma Zeppelinu ke
liauti aplink pasaulį
Maskvą, Kinus, Japoniją ir Ka
liforniją. Kelionėn oru aplink 
pasaulį Zeppelinas žada išlėkti 
liepos 15 dieną. x

VIENA, Austrija, birž. 17.
Vienos miesto administracija 
nutarė išleisti Gb’/ž miliono do
lerių naujų gyvenamų namų 
statymui. Didėjančiam sostinės 
gyventojų skaičiui aprūpinti 
butais, numatoma pastatyti 30,- 
OOO patogių butų.

Du žymus vokiečių skri- 
dikai užsimušė

per

KALAMAZOO, Mich., birž. 17. 
— Jo valtelei apvirtus, Three 
Mile ežere prigėrė Charles Gar- 
boden, 54, iš Mishavvakos, Ind.

STUIHM, Vakarų Prusai, birž. 
17. — Vakar, per atidengimą 

' čią paminklo didžiajam kare 
žuvusiems kareiviams, užsimu- ■ 
še du žymiausi vokiečių skri- 
dikai, Ferdinandas Schultz ir 
Bruno Kaiser. Nelaimė atsiti
ko jų bemotoriniam lėktuvui su- 
lužus ore.

Lietinga pereita vasara ir salta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.
' Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl

-r



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

didžiausios pa- dienai kitaikad viso

Sprinfffield, 111

apie

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Rooscvelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

ir Noskės 
neprasikal- 
Vok tėti jos 

Lietuvon

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Piknikas ir bolševikiškos 
prakalbos

Antradienis, birž 18, 1929

Tarybą ir red. Vitaitį. Kleri
kalus, socialistus, sandariečius, 
—viską į vieną daiktą supynė

maloniai pri- sekančią die- nenudumę i

tams 
tiktai 
ir 
laikraščius, girdi, gali

kad 
nai- 

b i nu
matomai,

jo yra* dievų naikinimas, 
parapijonams-komunis- 

liepė laikraščius skaityti 
komunistiškus, --“Laisvę”

Vilnį”. Kitokių pažiūrų 
skaityti 

žmonės tik gerai apsiskaitę, ge-

Ir kiek malonumo yra jau

KORESPONDENCIJOS
11 UI . ...........................■■■■■■■ ———

ir labai griaudžiai Bimbelis 
skundėsi, kad šie visi išvien su
sitarę laiko užgrobę SLA. ir 
Baltimorės seime juos, komu
nistai, labai nuskriaudę. Men- 

i ševikas Bagočius seime ant 
j steičiaus pabučiavo chuliganą 

į- Vitaitį į vieną veidą, o Jurge-Sekmadienį, birželio 9 d
vyko ALDLD. 7-tos kp. pikni- liūtę norėjęs pabučiuoti į abu. 
kas ir prakalbos. Kalbėtojai Tačiaus tik apkabinęs Jurgeliu- 
buvo iš Chicagos,—Andriulis ir tę ir pasakęs, sese brangi! Ak, 
Bimba. Pirmuoju kalbėtojum kaip aš tave labai myliu ir jei- 
buvo Andriulis, kursai tik pra-igu nebūtum mergina, tai pabu- 
dėjęs kalbėti, pasigyrė, kad ir I eiliočiau tave į abu veidus.
jjs buvęs mainieris, 2 metus | Nuo SLA. Bimba išdūmė į 
dirbęs rytinės Pensylvanijos! Europą ir atsimušė į Anglijos 
mainose ir labai daug žinąs apie i Darbininkų partiją. Visaip iš
mainą darbus, todėl ir kalbėsiąs plūdo darbiečius, ypač jų vadą 
tik apie mainierių reikalus. Na, I J. Ramsay MacDonaldą. Išva- 
ir tuoj pradėjo mainierių uniją dino socialburžujais, kapitalis- 
U. M. W. of America niekinti, j tų uodegomis ir kitokiais ir kad 
o girti naująją komunistų or- j MacDonaldas pabučiavęs supu- 
ganizuojamą ir ragino lietu- vusiam ir baigiančiam stipti 
vius prie jos priklausyti. Pas- karaliui rankas. Už darbiečius 
kui ėmė girti savuosius orga- balsavę tik konservatoriai ir 
nūs “Laisvę” ir “Vilnį”, ir ki-1 nesusipratę darbininkai ir t.t. 
tus visus peikti. Labiausia! Palikęs Angliją, Bimba nulėkė 
išpeikė “Vienybę” ir “Darbą”, I į Kinus ir ten atrado savo vien- 
Anot, jo tai juodžiausi fašisti-j minčių sušaudytą visą tukstan- 
niai šlamštai. Apie “Naujienas” tį. Pasibiaurėjęs Azijos men- 
sakė, kad įsikūrė užvogtoje į-1 ševikais, vėl grįžo Europon į 
staigoje. Iškalbėjęs 35 minu- Berlyną, čia irgi atrado saviš- 
tes, Andriulis savo kalbą užbai-1 kių tarpe padarytas dideles sky- 
gė. Po jo kalbos buvo daryta. les. Scheidemannai 
kolekta. Kiek jie pinigų su-1 sušaudę 47 niekum 
rinko, niekam nepasakė. tusias ypatas. Iš

žmonių ant pikniko galėjo Bimba nužingsniavo
būti kokis 100 ypatų. Potam iš-' ir ten susitiko dabartinę krauja- 

gerių fašistų Smetonos ir Vol
demaro valdžią. Pilnus kalėji
mus politinių kalinių, nuo Ura-, 
lo atvykusį Sibirą į lietuviškus Į 
Varnius; pulkus 
žmonių ir tiems 
šelpti komitetą, 
dviejų kunigų ir 
sios didžiausios visoje Lietuvo-i šių ir pradėjo visiems savo ta- 
j-3 moters paleistuvės-Smetonie- vorą siūlyti. Vieni prenumera- 
nės. Ir dar pridūrė,—kad kur tą renka, kiti knygeles parda- 
tik boba ten ir klebonas. Au-ivoja, o dar kiti veltui “Vilnį” 
kas badaujantiems liepė siųsti dalina ir t.t. Vienur, žiūriu, 
tik per komunistiškus komite-J stovi apie 4 ar 5,n)^terys; pri-

tus, tai pasieksią savo tikslą.
Sugrįžęs Bimba Dėdės Šamo 

šalin, užsipuolė ant laikraščių: 
| “Naujienų”, “Tėvynės”, “Kelei- 
! vio” ir “Sandaros”, kad jie pa- 
i dėję iš Vilniaus atvykusiai kle- 
■ rikalų atstovei Vileišienei au
kas rinkti. Ji surinkusi net 
$7,000. Šituos laikraščius iš
vadino fašistų organais. Viską 
ir visus apšmeižęs ir apmeta- 

| vęs, Bimba ėmė skųstis ir sa
vomis bėdomis, būtent, fašis
tų šnipai visus juos skundžia 
ir valdžiai ir darbdaviams ir 
kad fašistai atėję nakties laike 
į “Vilnies” namą dženitorių su
rišę, prie sienos pristatę, o na
mą uždegę. Na, ir dabar jie 
esą vargšais padegėliais, žalos 
padaryta už $5,000. Prašė, kad 
springfieldiečiai nors vieną ply
tą jiems paaukotų. Anais me
tais ir “Laisvę” buvo nelaimė 
ištikusi. Kunigas Petkus ap
skundė į valdžios tesimą. Bet 
ten, girdi, mes laimėjome ir da
bar apie tą kunigą niekas ne
prisimena nei tiek, kaip 
pastipusį šunį.

Taipgi Bimba pasigyrė, 
jis ir dievus mokąs gerai 
kinti. Kunigams pusėtinai 
biškai sudrožė, tai, 
toki s

ėjo kalbėti Bimba, kuris irgi 
nuo mainierių pradėjo, visaip 
išplūdo mainierių uniją, jos va
dovus, ypač prezidentą Lewis. 
Ragino visus lietuvius dėtis 
prie naujos. Ksą šitos unijos 
vadais yra smarkiausi bolševi
kai, o unija, yra revoliucinė-mi- 
litaristinė. Apsidirbęs su mai
nierių unija, Bimba puolėsi ant

eina prie jų krepšelninkas agen- paėmė valdžią
1 tas ir siūlo joms “Vilnį”. Už- šaulyje imperijos į savo rankas, 

^įrašykite “Vilnį”. Viena drą- Komunistai keikiasi, _  __
sesnių užklausia: O kas tu pasaulio darbininkai ir šiaip su
teks ?
aš geras žemaitis, 
ministratorius. ■ Tuoj 
teris jam ir atšauna: 
kalakutas! Ir aš 
laikraštį nuo tokio 
kad tu nesulauktum, 
tu man dolerį, — ir tai neskai
tysiu tavo šlamšto”.

Dabar pažiūrėkime, ką teisin
go yra pasakę šitie bolševikiški 
misinonieriai. Andriulio pasa
kyta, kad “Naujienos” įsigyve
no užvogtoje spaustuvėje. Bet; 
tikrenybėje yra kaip tik priešin
gai. Paties Andrulio “Vilnis” 
išsiperėjo už vogtoj spaustuvėj. 
Jie pasigrobė Liet. Socialistų 
Sąjungos organo “Kovos” spau
stuvę, visas knygas ir $20,000 
“Kovos” namui pirkti fondą. 
Antra, jeigu lietuviai paklausy- j 
tų Andrulio ir Bimbos patari- į 
mų,mestų mainierių U. M. W.: 
uniją, ir dėtųsi prie naujosios1 
komunistų organizuojamos, tai ■ 
visi pataptų iš darbo išmesti 
kaip tik greit U. M. W. senoji 
unija apie tai patirtų. Trečia, 
komunistų puolimas ant SLA. 1 
Už tai jie ten skverbiasi, kad 
pinigų daug ten randasi. Balti
morės seime komunistai patys * 
save nusiskriaudė savo triukš
mingumu. Jie ten pasirodė pil
niausioje savo kvailybėje kaipo i 
organizuoti triukšmadariai su i 

rai prasilavinę, kurie supranta tuščiomis galvomis. Atsistoda-
O jus esą skaitykite vo koks 100 ypatų ir visas šim

tas reikalaudavo balso. Kalbė
davo irgi visas šimtas sykiu, i 
Ne jų pažiūrų žmogus, jeigu ■ 
ima kalbėti, jie irgi visi kaip J 
nesutvėrimai šaukia: U-u-u-u-u.' 
Na, ir kaipgi galima butų pa- į 
vesti tokiems gaivalams SLA.' 
Toliaus, advokatas Bagočius nei! 
Vitaitį bučiavo, nė Jurgeliutę’ 
siekė bučiuoti.

užklausia:
Krepšelninkas atsako, o 

Vilnies” ad- 
viena mo- 
“O tai tu 
rašysiuosi 
kalakuto, 
Duok dar

sipratę, apsišvietę žmonės džiau
giasi. O rankas karaliams bu
čiuoti nieks komunistų nesuby- 
tis. Jie rankas bučiuoja ne 
tik karaliams, bet ir kapitalis
tams. Jie dar moka ir didžiau
sias iškilmes karaliams sureng
ti. Pavyzdžiui, Maskvoje buvo 
surengta Afganistano despotui- 
Ammanulai. Kas link Berlynyo 
riaušių,tai patys komunistų va
dai išsidavė, kaip ten tikrai bu
vo. Komunistų jau senai buvo 

i nusitarta policiją sumušti ir 
Berlyną užkariauti. O kad ne
pasisekė, tai kam dar aimanuo
ti. Lietuvos dabartinė fašisti
ne valdžia juk turi diktatūrą, 
cenzūrą ir terorą. Ten viskas 
taip, kaip matiuškoj Rosejoje. 
Tai ko da čia Bimba tiek daug 
sielojasi. Klerikalų pasiuntiniui 
Vileišienei aukas rinkti ne tal- 

i kininkavio nei “Naujienos” nei 
’ i “Keleivis”, nei “Tėvynė”, nei 
*!“Sandara”.

žiūrint iš šalies, kaip bolše
vikiški vadai sielojasi, keikiasi, 
meluoja atvažiavę iš “Vilnies” 

i raudondvario; kaip visas jo šta
bas ir redaktoriai ir manadžie- 
riai į tokį mažą ir mizerną 
springfieldiečių piknikėlį bru
kasi,—stačiai atrodo juokinga, 
ir ne vienas gali, kad ir neno
romis, pamislyti, kad musų ta- 

; vorščiams Chicagoj e jau visai 
lx)m biznis.—Gerulių Ainis.

ros savaičių p. Bachunienė sake 
iškespsianti šviežių vyšnių pa
jų.

Užtikome čia ir p. M. Yuoza- 
vitą, Chicagos gabų pianistą ato
stogaujant. Jis yra p. Bachuno 
pavaduotojas. Onkulis įsikin
kęs porą arklių i mašiną, važi
nėjasi IX) golfo lauką ir renka 
boles. Roveris ir dar gyvas ir 
linksmas. Tečiaus visi- pasigen
da Antano Vanago-Vanagaičio. 
Laukia jo parvažiuojant. Jis 
žada parvykti iš gastrolių ryti
nėse valstijose apie pradžią lie
pos mėnesio.

P-ai Augustai irgi priima alo- 
stogininkus, kurie norėtų pra
leisti čia savo atostogas. Be to, 
jie turi puikią vaisių ir uogų 
farmą ir to visko atostoginin- 
kai gali—“help your self”.

Gerai pavaišinti pp. Augustų 
grįžome nedėlios

liūs Indianos ir Michigan so
dais ir uogomis apsodintus lau
kus. Norisi nors 
pamiršti Chicagą.

P-nų Augustų 
imti ir pavaišinti 
ną neiškentėme
gražųjį pp. Bachunų resortą. 
Tabor Farm. Buvęs Michigane, 
o neatlankęs Tabor Farm tiek 
reikštų, kai Ryme būti ir ne
matyti popiežiaus.

Maloniai mus priėmė pp. Ba- 
chunai. Pufkiai pavaišino. Gol
fo lauko irgi neužmiršome at
lankyti. Golfo aikštė vietomis 
kaip verške nukrėsta, baltais 
dobiliukais apaugus. Visas lau
kas pakvipęs medus, o bitės 
skuba, dirba, ima medų iš do
bilėlių. Tai vaizdas, kurį tik 
Lietuvoj būdavo galima maty
ti.

P-as Bachunas pastatė dar ir Bachunų 
keletą gražių naujų vasarna- vakare namo, 
mių savo resorte . Taip kad -----------------
vietos pasidarė keletui desėtkų \Te.JO žurnalas “Kultūra 
žmonių.

Iki šiol čia atostogas leidžia jienose”. Kaina 45c. 
daugiausiai amerikonai. Lietu- ------------------------------

viai, daugiausia pradeda ato-1 Skelbimai Naujienose 
stogas liepos mėnesy. Bet da- duoda naudą dėlto, 
bar ten pats gražiausias laikas, j kad pačios Naujienos 
žemuogės jau prinokę, o už po- yra naudingos.

No. 5. Galima gauti “Nau-

ka skaito, 
tik savuosius.

Bimba žino, kad jo pavaldi
niai nieko nesupranta. Jo pasa- 

badaujančių kyta tikrai kunigiškai. . Užbai- 
badaujantiems į gė savo prakalbas, nors geriau 
susitvėrusį iš! tiktų sakyti pliovones, šitie 

vienos didžiau- humbugieriai stvėrėsi už krep-

Pas Augustus ir 
Tabor Farm 

svečiuose
penktadienio vakarą 

I susėdę p. J. Čeponio Auburnan 
'pasileidom iš Chicagos Benton 
; Harbor, Mich., link. Už trij'ų 
; su viršum valandų jau buvome 

Bimba plūstasi, kad Anglijos vietoj—p.p. Augustų farmoj. 
darbininkai nugalėjo atžagarei- 
višką konservatorių partiją, ir vien kelionėje .važiuojant per ža-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, iždGRAŽUOLIU KONTESTAS
įvyks

“Naujienų” Piknike Rugpiučio-August 4 d
ČernausKo Darže

1929

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

Kontesto dalyvės privalo kaip galima greičiau prisiųsti savo paveikslus
Tėmykite platesnius pranešimus apie kontestą



Antradienis, birž 18, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
------ — ^*^ -- - * *>—I

Tarp Chicagos
Lietuvių

labai bijosi, kad jie neliktų vi
sai pašalinti iš kliubo, kadangi 
jie turi iš savo centro įsakymą 
kliubą užkariauti. Jie todėl 
dabar prikandę liežuvius ken
čia, daugiau kliubo nebešmei- 
žia, o kai kada net prielankiai

dauja. Tai, žinoma, yra labai 
bloga. Bet ar negerai, jei ta- 
voršiai, delei to bado uždirbs 
keletą tūkstančių dolerių Jiems 
badas išeis ant naudos.

Ot, ar ne teisingas yra obal- 
sis: kuo blogiau, tuo geriau?

Juk patys matot, kąd Chicago- 
je negalima be overkoto vaik
ščioti, tai ką jau kalbėti apie 
Wisconsiną: ten ir nosis painė- 
linuos kaip girtuoklio.

Lietuvoj yra du žmones, ku-

23618—Marijonai Užienei 
23622—Juozui Ančiuliui 
15474—Zofijai Stončienei 
15468—Klemensui Riškui 
15459—Aniek Ambrosevičienei 
22753—Antanui Kvedarui 
23620—Salomijai Stakienei

24926—Onai Pyragničia
24939—Agotai Ginčiauskaitei
24962—Marijonai (motina) 

Kasmauskienei
24964—Pranui Kasmauskui
56592—Jonui Lileikiui
15365- Kazimierui Paplauskui

24997 Antanui Milošiui 
24999—Jonui čepinškui 
25001—Petrui Tarviaovičiui 
25003—Kazimierui Bagdonui 
25007—Onai šeškauckienei 
15423 Andrejui Norbutui 
23623—Anelei Kodaitei

Baigė mokslą

Roseland
Fašistai aptilo

(PASIRAŠO)

Čompany, Incorporated

Nei Jokio Kosulio

Po truputį

RADIO KAIP

Budrik, Ine
Noted Ortoonist

Tel. Boulevard 4705

TUBBY

lucku

23621
15454
23616
15078—Mar. Baranauskienei

•Elenai Cukurienei 
■Zofijai Butkuvienei 
Onai Miknaitei

25139
15475
15441
15461
25141
15449
14363
25143
15447
15450
15453
15476
22754-
25140—Justinui Zvibui

© 1829, The 
American

Co., Ine., 
Mfrs.
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< TO UHMP ME .X

Iškraipyti įrodinėjimai

VOU 8ETTER. TBIMK
OP A PO.ETTV GOGO 
EXCUSE BEFORE ^OO

GO HOME. >

It's toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo .

24987—Antanui Sarafinui 
249881—Jonui Piliui

('VE trvec> 
'TUKT ~XOO
OPIEM TO 
GET AWAV 
V)IT H IT

, AGAIA) >

Jeigu kas nugalabija kunigą, 
tai sako, kad žmogžudys buvęs 
cicilikas. Bet jeigu kunigas nu
galabijo žmogų, tai sako, kad 
jam galvoj buvę negerai. Ar 
ne geriau butų sakyti, kad ku
nigą velnias apsėdo?

Specialistai
Jo ima- 

kiekvienam 
lė prie* 

•er- 
•avo

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

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

10 augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

žinau, kuri tau 
ir tai su geromis pa

Vou'fcE GOa)A)A GE-T (T 1 
VT% PA€T SEVEM CCLOCK 
AkA your. (‘S

-V0UR- MOTU E R.
\k)A^ lookim'foo. 

k VOU EVEB'VOHERE

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Aš noriu duoti gerą patari
mą toms leidėms, kurios nori 
pares rengti. Žinote, kad labai 
nepatogu yra pares rengti, jei 
vyras po kojų painiojasi. Kad 
atsikratyti vyro tai štai ką pa
darykit: vyrą stipriai nugirdikit 
ir paskui paduokit j beprotna
mį. Tada tikrai galėsite kelti 
parę ibe jokių kliūčių. Aš jau 
vieną mainę 
padar 
sėkmėmis. Tai ištikrųjų 
stebėtinai geras sumanymas

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks ne
gali užginčyti tei
singumą to pata
rimo:

Milk of Magnesia..
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tąnkus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš- i 
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAl Rašykit 
Thę Phillips Co., 117 Hudsonl 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of i 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

dar jaunutė, vos 17 metų am
žiaus sulaukusi, bet jau baigė 
aukštuosius prekybos kursus ir 
vakar gavo diplomą. Baigė ji 
mokslus Metropolitan Business 
Kolegijoj.

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag

nesia

rie nepaiso amerikoniškų dole
rių. Tai Kipras Petrauskas ir 
Marė Rakauskaitė. Nors ame
rikiečiai senai jų laukia ir la
bai norėtų juos pamatyti ir už
girsti, bet jie nė kam ko. O 
tokių žomnių, kurių amerikie
čiai visai nei*ageidauja, tai nė 
su pagaliu negali atg'inti — per 
mažinusį plyšį lenda į Dėdės 
Šamo žemę. —Pustapėdis.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Naujas Modelis 71, 8 tūbos, Dynamic Speakeris, $129.00
Su viskuo, su tūbomis, nieko daugiau nereikia pirkti. Dykai pa
taisome per vienus metus. Tik $10.00 tereikia įmokėti.

23607—Kazimierui Barisui 
15413 Adomui Janušaičiui 
15420—Kaziui Gedvilui 
25138—Adomui Barzdų i 
15429 Juozui, Domiuiko, 

Matiukui 
-Franciškai Kančienei 
-Jonui Zamoksliui 
-Adomui Sasnauskui 
Jonui Mažeikjui 
-Kazimierai Bružaitei 
-Franciškai Liutikienei 
-Onai Augienienei 
-Mamertui Andrešiunui 
Kazimierui Keruliui 
Onai Stulginskaitei 
Antanui Baltaragiui 
Juozapui Medeniui 
Stanislavai Zakarienei

< V0HV DOMTCHA > 
SDEAK AK)' GET
IMTO '<'0013 Vou
COULD P0.ETEMD
Voo'b 8EEMASLEEP 

Kali tP time- A

*Čia paduodamai 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino L YBR AND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, ofi
cialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

apie jį parašo, tikėdamies, kad 
kitais metais jiems pasiseks pa
tekti į k Ii ubo valdybą.

kliubrečiai neturėtų už- 
jų žygius pereitais me- 
Kliu'bas tada nebepakęs- 
šmeižtų, buvo nutaręs į

Vėllauil ir geriami 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo. Odos. Inkstų. 
Puslčs, Slapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. Dr. Koše 30 m«tq 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai bus gydo
mi veiksmingai ir sėkmingai 
ma mokestis yra žema ir 
prieinama. Lengvi išmokėjimai 
žasties jo imamos žemos mokesties, 
gančiam nebėra reikalo nepaisyti 
nesv*'!tumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš 
laikoma. Tai- neuždeda jokių 
sės prievolių. Neatidėliokit

‘SIEK LUCKY 
VIETOJ 

SALDUMYNO

Aš patarčiau visiems chica- 
giečiams ,kurie mano važiuoti 
atostogoms, kad jie visi važiuo
tų ne į Wisconsiną, o į Florida.

Sako, kad čerepokas gali gy
venti ir šimtą metų. Bet kas 
iš to? Jis ir po šimto metų vis- 
tiek bus tik čerepokas, tik jau, 
žinoma, senas. Bet žiūrėkitr i 
musų komunistus: jie nė pen
kiolikos metų dar neišgyveno, 
o jau į čigonus pavirto: atki
šę rankas ir bėga praeiviams už 
akiu.

SERGANTYS 
ŽMONES!

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

ligos ar silpnumo.

iš jU8U PU- 
bet atsi

kreipki! šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe __
kit elevatorių iki penkto 
barys 506 dėl vyrų, 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME 

Ofiso valandos: Kaadie 
Komis 10 iki 
liais. Seredotnli 
yra prailgintos 
karo.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Ualsted St.
Tel. Rooeevelt 9500

Jokie statistiniai įrodinėjimai, iškraipyti, kad suklaidint pub
liką, negali sumušti valdžios skaitlines, parodančias, kad Lucky 
Strike paaugimas yra didesnis, negu krūvon sudėtas pakilimas 
visų kitų cigaretų. Publikai turi būt patarnaujama, ir tai yra 
įrodymas, ištikrųjų, kad, nežiūrint kainos, jus daugiau gaunate 
iš Lucky Strike, negu galėtų pasiūlyti bile koks kitas cigaretas. 
Jų tobulas suderinimas puikiųjų tabakų suteikia tyrą rūkymo 
malonumą. Jų išimtinas, slaptas apkepinimo procesas užtikrina 
tabakus, liuosus nuo erzinančių medžiagų ir nešvarumų ir, pagal 
manymą 20.679* daktarų, padaro Lucky Strike mažiau erzinan
čiais, nekaip kiti cigaretai.

Raudonieji fašistai 
aptilo ir dabar savo 
gazietoj nebesinerkia 
den Star kliubą, kiek jie smerk
davo pereitais metais. Kai ku
rie mano, kad kliubas dabar pa
sitaisęs. Bet kliubas kokis bu
vo, tokis ir tebėra. Pasakysiu 
atvirai, kad raudonuosius faši
stus nutildė ta naujoji konstitu
cija .kuri draudžia šmeižti kliu
bą ir jo valdybą ir kad už 
šmeižtus narys gali būti paša
lintas iš kliubo. Komunistai gi

jau kiek 
komisarų 
tiek Crol-

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Noroms nneoronis reikia pri
pažinti, kad bolševikų Pbalsis: 
kuo blogiau, tuo geriau, yra tei
singas ir bent jiems naudingas.

Štai bolševikams sudegė krū
va knygų. Tai, žinoma, yra 
bloga. Bet tos knygos galbūt 
įbuvo parašytos Trockio, kuris 
dabar bolševikams yra nekošer 
ir kad todėl galbūt butų reikė
ję tas knygas išmesti elėn, ar 
parduoti “reksalaišapiui.” O 
tuo tarpu tapo aukomis surink
ta keliasdešimt kartų daugiau, 
negu visos apsvilusios knygos 
buvo vertos- Tai blogumas iš
ėjo bolševikams ant naudos.

Arba štai Lietuvoj badas. 
Žmonės neturi ko valgyli, ba-

lucky.
STRIKE
\ "iT’S TOASTED /

miršti 
tais, 
damas 
tuos Pusžemaičio šmeižtus at
sakyti. Bet tai nieko negelbė
jo, nes po to jie dar smarkiau 
ėmė kliubą šmeižti. Jeigu jie 
dabar tiek nešmeižia, kiek šmei
žė praeity, tai ne todėl, kad jie 
pasitaisė, bet tik kad laikinai 
a| tilo, permainė .’avo taktiką, 
tikėdamies, kad šiuo budu jiems 
pasiseks kliubą užkariauti. Bet 
jeigu jie nori pasirodyti nuo
širdžiais, jie putniausia turi at
šaukti pirmesnius šmeižtus ko
misarų gazietoj. Kol |ie to ne
padarys, skaitytis su jais ne
galima. ‘

Pereitame kliubo susirinkime 
komisija pridavė atspausdintą 
naują konstituciją. Reiškia, 
komisija jau užbaigė savo dar
bą, spaustuvė irgi gerai atliko 
savo darbą. Tie nariai, kurie 
buvo susirinkime, jau gavo 
naująją konstituciją. Kol pri
rengė ir atspausdino konstitu
ciją ėmė ilgokai laiko, bet nau
jąja konstitucija nariai yra pa
tenkinti.

šia vasara kliubo boosteriai 
yra užimti besbohi. Kliubo jauk
tas lošia 
madieniais 
žus

Crilly Building. Im- 
augėto, kam* 

kambarys 508 dėl

SIAME 
NAME 
10 iki 6. Nedė- 
po piet. Panedė* 

Subatomia valandos 
nuo 10 ryto iki 8 va-

šeštadieniais ir sek 
, kada tik būna gra- 

oras —žmogus

15470—Juzefai Balmonavitienei 
15462—Franciškai Mažeikienei 

24995—Marcijonai Ašmontienei 15444—Marijonai Fabijonienei 
24996—Jonui Davidoniui 15448 Adomui Grigaravičiui
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SUSTIPRĖJO TARPTAUTINĖS TAIKOS JĖGOS

Nuo to laiko, kai Anglijoje paėmė valdžią į savo 
rankas socialistai, Amerikos laikraščiai kasdien deda 
ilgas telegramas apie tos valdžios ir Jungtinių Valstijų 
administracijos daromus žinksnius linkui tarptautinio 
nusiginklavimo ir pasaulio taikos.

Naujasis Amerikos ambasadorius Anglijoje, gen. 
Dawes, tik-ką nuvykęs Anglijon, tuojaus leidosi kelio
nėn į premjero MacDonaldo gimtąjį kraštą, Škotiją, 
ir tenai laikė su juo konferenciją. Šitam dviejų valdžių 
atstovų pasimatymui dedama didžiausios reikšmės. 
Pranešama, kad juodu savo pasikalbėjime jau nustatę 
pagrindines linijas nusiginklavimui jurose ir nutarę ar
timiausioje ateityje šaukti naują tarptautinę jurų nu
siginklavimo konferenciją. Smulkiaus painformuoti pa
saulį apie šiuos savo sumanymus premjeras MacDonal- 
das ir ambasadorius Dawes ketina šiandie viešose pra
kalbose, vienas — Škotijos miestelyje Lossiemouth, ant
ras — Londone. Ir pasaulis nekantriai laukia, ką juodu 
pasakys taip svarbiu visai žmonijai reikalu.

Taigi tarptautinės taikos judėjimas staigu tapo be 
galo sustiprintas. Konservatoriams valdant Angliją, 
tarptautinė taika nepažengė nė vieno žinksnio priekyn, 
nors taikos konferencijų buvo laikoma daug. Bet kai 
valdžion atėjo socialistai, tai susyk Europoje ir Ameri
koje atgijo viltis, kad taikos jėgos paims viršų ant mi- 
litarizmo jėgų. Jau vien už tai pasaulis gali būt dėkin
gas, kad Anglijoje laimėjo pergalę darbininkų partija.

FRANCUOS SOCIALISTAI IR VALDŽIOS 
KLAUSIMAS

Darbininkų laimėjimas Anglijoje padarė didelio 
įspūdžio į Francijos socialistus. Vienas stambiausiųjų 
Franci jos socialistų vadų, Renaudel, viešoje prakalboje 
pareiškė, kad jisai dabar dės visas pastangas įtikinti 
savo partiją, kad ji sutiktų dalyvauti kairiųjų partijų 
valdžioje. Šitą klausimą turės galutinai išspręsti socia
listų suvažiavimas Nancy mieste.

Iki šiol Francijos socialistai buvo principialiai prie
šingi dalyvavimui koalicinėje valdžioje. Kai prieš pen
ketą metų nacionalistai pralaimėjo rinkimus ir valdžia 
buvo sudaryta iš radikalų su Herriot priešakyje, tai so
cialistai sutiko tą valdžią remti, bet atsisakė eiti į mi- 
nisterių kabinetą. Tai buvo svarbiausia priežastis, dėl 
ko Herriot valdžia negalėjo ilgai laikytis ir atžagarei
vis Poincarė vėl patapo premjeru.

Socialistai ir radikalai Franci joje turi daugumą. 
Jeigu jie veiktų sutartinai, tai atžagareiviams nebūtų 
jokios progos valdyti kraštą.

Kada dabar Angliją valdo darbininkų partija, 
Vokietijos valdžios priešakyje irgi stovi socialistai, tai 
susidarymas koalicinės radikalų ir socialistų valdžios 
Francijoje žymiai prisidėtų prie demokratijos laimėji
mo visoje Europoje.

Apžvalga
f PROF. V. ČEPINSKIS V EI 

LIETUVOS UNIVERSITETO 
REKTORIUS

---- ------ ------ i Lietuvos laikraščiuose prane- 
BULOTAI UŽDARYTI KON- ; šarna, kad birželio 2 d. Lietuvos 
CENTRACIJOS STOVYKLOJE j universiteto profesoriai rinkosi 

rektorių, prorektorių ir sekre
torių. LThiversiteto rektorium 

L. žiniose” įdė- tapo išrinktas prof. V. Čepins
kis, prorektorium prof. B. Čes
nys ir sekretorium prof. Raudo
nikis.

Prof. Čepinskis jau ir pirmiau 
kartą buvo universiteto rekto
rius.

Demokratinėje Lietuvos val
džioje, kuri buvo sudaryta 
1926 m., prof. Čepinskis užėmė 
švietimo ministerio vietą. Jisai 
yra

Kauniškėse 
ta tokia žinia:

“ ‘Idiše Štimme’ praneša, 
kad žinomas advokatas ir vi
suomenės veikėjas buv. II-ios 
ir 111-sios Durnos atstovas 
Andrius Bulota ir jo žmona 
Aleksandra Bulotienė birže
lio 1 d. ištremti į Varnius.” 
Bulotus gerai pažįsta ir ame

rikiečiai. nes 1916 ir 1917 m. socialdemokratas.

apie p. Vileišio pasitraukimą iš 
vai. liaudininkų sąjungos, bet 
liaudininkų spauda kolkas tų 
žinių nepatvirtina.

GABRYS ŠVEICARIJOJE

“L. Aidas” rašo, kad žinomas 
amerikiečiams “veikėjas” p. 
Juozas Gabrys dabar gyvenąs 
Šveicarijoje ir leidžiąs laikrašti. 
“Tautos Sargas”, kuris esąs už
draustas Lietuvoje kartif 
“plečkaitininkų” raštais.

DAR BLOGIAU

šų

Manchester Guardian” rašo, 
kad rinkimuose į Anglijos par
lamentų komunistai statė kan- 
didatus 24 apygardose, bet tik 
dviejose apygardose jie gavo 
daugiau kaip vieną aštuntadalį 
balsų. Todėl 22 apygardose jie 
prakišo savo užstatus, po $750 
kiekvienas kandidatas.
• Stebėtina, kaip Anglijos ko
munistai atiduoda gerus Mask
vos pinigėlius “imperialistiškai” 
valstybei.

“A1DIEČIAI” PASMERKĖ
STALINO DIKTATŪRĄ i

Cle- 
Jas 
dis- 
bal-

: Apie įvairius Dalykusd
I !■■■■■■■ i.......-.ii ........ ........................................................ ....

Bertrand Russell 
apie katalikų 

bažnyčią

Garsus anglų filosofas ir 
kslininkas, Bertrand Russell, 
sako, jog reakcija politikoj ir 
reakcija religijoj visuomet ei
na ranka už rankos. — Eu
ropos radikalai yra nusistatę 
prieš klerikalizmą. •— Kova 
su kunigais ir su jų palaiko
mais prietarais yra neišven
giama.

mo

žę Lietuvon, juodu politika ne
užsiėmė.

Oficiozinis “L. Aidas” sako, 
kad Andrius Bulota ir jo žmo-1 
na esą ištremti į 
centracijos 
polės komendanto 
“visam karo stovio laikui.”

VIETOJE VILEIŠIO
SLEŽEVIČIUS

Jonui Vileišiui pasitraukus iš
Varnių kon-1 Lietuvos vai. liaudininkų sąjun- 

stovyklą “Mariam-1 gos pirmininko vietos, ton vie- 
nutarimu' ton, sakoma, esąs išrinktas M. 

Sleževičius. Kalbama taip pat

Vadinamų kairių komunistų, 
arba “apšvietiečių”, laikraštėlis 
aprašo viešas diskusijas troc- 
kizmo klausimu, įvykusias 
velande gegužės m. 19 d. 
rengė “apšvietiečiai” ir po 
kusijų susirinkimas visais
sais prieš 3 priėmė šitokią “Re
zoliuciją Rusijos Kompartijos 
Opozicijos Klapsimu”*:

“Mes, Clevelande gyvenan
ti Lietuviai darbininkai, lai
kytame susirinkime Gegužės 
19 d., 1929 m., Gardino svetai
nėje, 6021 St. Clair Avė., 
nuodugniai išdiskusavę Rusi
jos Kompartijos ir jos opozi
cijos — trockizmo nusistaty
mą, padarėm sekantį pareiš
kimą:

“Kadangi Stalino grupė, 
Sovietų Rusijoj, krypsta da
bar prie kapitalizmo, auklėja 
kulakus, nepamonus ir leidžia 
jiems išnaudoti Rusijos pro
letariatą; ir tuom pačiu sy
kiu Stalino grupė visiškai pa
naikino darbininkišką demo
kratiją ir su pagelba teroro ir 
spėkos, kovoja prieš opozici
ją (trockizmą), kuri kritikuo
ja ir nurodo jų (Stalino gru
pės) klaidingą taktiką, ir t. t.

“Todėl mes užgiriam Rusi
jos Kompartijos nusistatymą 
svarbiausiais politiniais ir 
ekonominiais klausimais, ku
rie yra paremti Markso (! 
“N.” Red.) ir Lenino princi
pais;

“Mes nesutinkam šu Stali
no grupe, kuri terorizuoja ir 
deportuoja pasišventusius re
voliucionierius ir geriausius 
karžygius Spalio Revoliucijos 
Rusijoj;

“Mes smerkiame Stalino 
grupę už skaldymą Komunis
tų Partijų ir internacionalo, 
kas reiškia silpninimą revo
liucinio judėjimo visam pa
saulyje ;

“Mes reikalaujame vieny
bes visą komunistinių grupių 
ir vieno komunistų interna
cionalo, kuris butų tikras pa
saulio darbininkų avangardas 
ir eitų tuo keliu, kurį nuro
dė Marksas (!), Engelsas (!) 
ir Leninas (ir Pugačovas su 
Stenka Razinų! “N.” Red.).

“Taipgi mes reikalaujame 
tikros Leninistinės (!) Ko
munistų Partijos Amerikoj.” 
Skaitant šią rezoliuciją, puo

la į akį jos kūdikiškas naivu
mas. Jos autoriai, pav. “reika
lauja” tikros leninistinės parti
jos, tarytum partiją gali kas 
iškepti, kaip blyną, ir atnešti 
tiems, kurie jos “reikalauja”.

Bet ši rezoliucija rodo ir šio- 
kį-tokį protini progresą apšvie- 
tiečiuose. Per 11 su viršum me
tų jie aklai garbino Maskvą, o 
dabar jau jie smerkia ir Mask
vos diktatorius, jų terorą ir jų 
smurtą.

Bet, smerkdami teroristinę 
Stalino valdžią, jie kartu len
kiasi prieš “leninizmą”, nesu
prasdami to, kad Leninas įstei-

Konkordatas tarp Mussolini 
' ir popiežiaus tapo pasirašytas 

ir ratifikuotas. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, tatai pagimdė 
nemažą sąjūdį. Ryšyj su tuo 
prisimenama Napoleonas I ir 
Napoleonas III. Rusijoj taip 
pat dedama pastangų padaryti 
su bažnyčia konkordatą. Nėra 
abejonės, kad anksčiau ar vė
liau ir ten valdžia susitaikys su 
bažnyčia. Tačiau Rusijoj yra 
kiek skirtingos sąlygos. Ten 
stačiatikių bažnyčia niekuomet 
neparodė tokio didelio pasiprie
šinimo valdžiai, kaip katalikų 
bažnyčia. Kitais žodžiais sa
kant, stačiatikių bažnyčia yra 
daug silpnesnė, negu katalikų.

Mussolini, kaip ir kiekvie
nas, kam tik teko daryti su
tartis su popiežium, turėjo nu
sileisti visuose svarbesniuose 
punktuose. Pakaks čia pami
nėti švietimo ir vedybų klausi
mus. Francijoj valdžios anti
klerikalizmas nuolat mažėja. 
Svarstoma net sumanymas at
šaukti anti-religinius įstatymus, 
kuriuos savo laiku buvo pri
ėmusi Cotnbes’o valdžia. Angli
joj taip pat silpnėja pasiprie
šinimas Romai.

Amerikoj, sakoma, protestonų 
netolerantiškumas- žymiai prisi
dėjo prie to, kad prezidento 
rinkimuose gubernatorius Smith 
pralaimėjo. Bet ir ten valdžia 
nedrįsta užgauti katalikų, ir 
sunku yra surasti leidėją, kuris 
spausdintų katalikams priešin
gą literatūrą. Vargu yra pa
grindo abejoti, kad šiandien ka
talikų bažnyčios politine jėga 
yra didesnė, negu ji buvo prieš 
50 metų. Tuo laiku Franci ja ir 
Italija buvo griežtai nusistačiu- 
sios prieš klerikalizmą. Vokieti
joj Bismarcko valdžia irgi ve
dė kovą su katalikų bažnyčia, 
o Anglija ir Amerika buvo la
biau protestoniškos nei dabar.

Didėjanti bažnyčios jėga yra 
geriausias pavyzdys to, kaip 
reakcininkai, kuomet jiems .gre-l 
šia pavojus, stengiasi koncen
truoti savo spėkas. Anglijoj ka
raliaus Jono laikais aristokrati
ja buvo nusistačiusi prieš mo
narchą. Bet Charles I kartu' 
su aristokratija vedė kovą prieš j 
dvarponius, 
likto šimtmečio pradžioj 
karaliaus, aristokratijos ir 
ponių įvyko susitarimas, 
trilype sąjunga pradėjo priešin
tis naujai atsiradusiai plutokra- 
tijai. Dabartiniu laiku kara
lius, aristokratija, dvarponiai 
ir plutokratija yra sudarę ben
drą frontą prieš darbininkus. 
Taip atsitiko Anglijoj. Istori
ja rodo, jog panašiai buvo ir 
kitose šalyse.

Tą pat galima pasakyti ir 
apie religiją. šešioliktame 
šimtmetyj tarp katalikų ir pro
testonų ėjo smarki kova. Sep
tynioliktame šimtmetyj tarp į- 
vairių protestoniškų sektų pa
sireiškė tarpusavė kova. Bet 
laipsniškai visos krikščioniškos 
sektos sudarė bendrą frontą 
prieš laisvamanius. Denveryj 
katalikai susivienijo su Ku 
Klux Klanu, -kad pašalinti tei-

gilumoj jaučia kaip tik priešin
gai. Vieni jų jaučia, kad pa
saulis butų visai neįdomus, jei
gu niekas nebūtų kankinamas, 
o kiti—proto tinginiai— jaučia, 
kad jie nežinotų ką daryti su 
laiku, jeigu jų niekas nekamuo
tų. Tokiu budu sukuriama į- 
vairiausios kankinimo sistemoj 
ir skambiomis frazėmis bando
ma paslėpti tų sistemų psicho
loginį tikslą. Senosios religijos 
(pavyzdžiui, Egipto, Indijos ir 
Meksikos) naudojo grubias 
žiaurumo formas, kurių moder
niško žmogaus nervai negalėtų 
pakelti. To dabar nėra. Vie
nok ir musų laikų tradicines 
religijos toli gražu nėra Kuo
sos nuo žiaurumo. Del tos prie
žasties taika su kunigais ir or- 
ganizuota religija yra neįma
noma. Tą faktą privalo supras
ti kiekvienas, kuriam rupi žmo
nijos laimė ir gerovė.—K. A.

—K. A.

Vienok devynio- 
tarp

Ta

gė tą žiaurų smurto režimą, ku
ris šiandie gyvuoja Rusijoje.

Kai praeis dar 11 metų, tai 
gal jie supras, kad ir Leninas 
buvo despotas, o ne darbininkų 
vaduotojas.

“nauda”, nėra abe- 
labai didelė. Jeigu 
pramonės centruose

Sveikatos Dalykai 

Mikčiojimas
Rašo Dr. A. Montvidas

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius A. Kegel rašo, kad šio 
miesto mokyklose galima butų 
surasti 6,000 mikčiojančių vai
kų. Jis taip pat stengiasi įro
dyti, kad mikčiojimas nėra liga, 
o nemokėjimas tvarkiai kalbėti.:

žodžiai susideda iš garsų, ku
rių vieni skamba balsingai ir 
tariasi atdara burna, kiti skam
ba tik pusbalsiai ir reikalauja 
koserės, gomurio, liežuvio, lupų

ir dantų pagelbos, kad juos iš
tarus. Balsingai kalbant, yra 
būtinas reikalas ne traukti orą7 
į save, o leisti jį laukan iš plau
čių, kad jis užgautų balso sty
gas gerklėj. Mikčiotojai bando 
kalbėti ir traukdami orą į save.

Bėda yra tamę, kad iš mik- 
čiotojų yra krečiami juokai, jie 
yra erzinami. Del šitos prie
žasties, kada prisieina kalbėti, 
jie bando viską pasakyti urmu, 
kad nereikėtų daug kalbėti ir 
kad kiti nepastebėtų jų defekto, 
todėl išeina da didesnis susi- 
maišimas. Sekanti syki mikčio- 
tojas jau visai nedrįsta kalbėti.

Mikčiojimas paprastai nėra 
niekas kita, kaip nervingumas, 
nesupratimas, kaip koordinuoti 
kalbos organus, neturėjimas 
pasitikėjimo, kad keblumas gali 
būti prašalintas. Daugeliui kal
ba neužsikerta, kada jie kalba 
pašnibždomis arba mažame bū
ryj.

Ne vaistais ar kuo kitu, o įti
kinimu, kad galima pasigydyti 
ir tinkamomis pamokomis ir į- 
pratinimu prie drąsos, netoli 
kiekviename atsitikime mikčio
jimą yra galima prašalinti, 
ypač vaikuose. Pirma prisieina 
nuodugniai išstudijuoti visas ne
laimingojo ypatybes, visus keb
lumus kalboj, tuomet jau gali
ma teikti pamokų, patarimų, 
pratinimų tinkamai kalbėti. 
Reikalingas yra pasiryžimas 
ir pasišventimas ir iš mikčioto
jo ir gydytojo puses, nes daly
kas urnai neapsikeičia, vienok 
pasilikti visą amžių mikčiotoji! 
yra didelis socialis ir neretai 
ekonominis kentėjimas.

sėją Ben Lindsey, kuris rūpi
nosi žmonių laime, o ne baudi
mu “griešninkų”. Praeityj 
Anglijos valdžia ėjo net toliau. 
Tarp necivilizuotų ir pusiau ci
vilizuotų žmonių savo kolonijo
se ji stengėsi palaikyti jų bar
barišką religiją. Tą savo poli
tiką ji rūme tuo, kad žmonėms 
yra reikalinga religija, nežiū
rint to, kaip bloga ji nebūtų.

Reakcija politikoj ir reakcija 
religijoj eina ranka už rankos. 
Tačiau į tą faktą Anglijos ir 
Amerikos radikalai mažai te
kreipia dėmesio. Kontinentalėj 
Europoj į tai žiūrima rimčiau, 
ką patvirtina konkordatas tarp 
popiežiaus ir Mussolini. Kol 
Italija turėjo šiek tiek pažan
gią valdžią, tai popiežius su ja 
negalėjo susidraugauti. Tačiau 
su Mussolini, kurip panaikino 
parlamentą, įkalino socialistus 
ir įsteigė militarišką diktatūrą, 
katalikų bažnyčios galva be di
delio vargo susilaikė. Franci- 
joj bažnyčia yra susivienijusi 
su nacionalistais; tą pat mes 
matome ir Vokietijoj. Bendrai 
galima pasakyti, kad religija 
remia nacionalizmą ir karą. Ka
talikų bažnyčia yra savo rųšies 
paradoksas: esmėj ji yra inter
nacionale, bet nežiūrint į tai, ji 

i negali pakęsti politinio interna
cionalizmo.

.Religijos 
jonės, yra 
darbininkai
butų laisvamaniai, tai kapita
listų dividendai žymiai sumažė
tų. Religija dažnai prisideda 
prie to, kad rinkimuose darbi
ninkai remia savo priešus.

Tam tikrose sąlygose tarp 
kapitalistų ir bažnyčios kyla 
nesusipratimų. Tatai pasitaiko 
ten, kur aukštesnę klasę suda
ro 'protestonai, o biednuomenę 
katalikai. Pavyzdžiui, Airijoj, 
kur dvarponiai yra protestonai, 
katalikų bažnyčia palaikė bied- 
nuomenės pusę. Ačiū tam, dau
gelis anglų mano, kad katalikų 
bažnyčia yra gana demokratiš
ka.

Ta nuomone, žinoma, yra 
klaidinga. Kad suprasti tik
ruosius bažnyčios siekius, rei
kia susiupažinli su jos veiki
mu tose šalyse, kur kunigai tu
ri didelę įtaką, pavyzdžiui, su 
Lenkija ir VengVija.

Kur bažnyčia yra įsigalėjusi, 
ten kiekvienas pažangus judė
jimas turi tuo pačiu laiku bū
ti ir antiklerikališkas. Franci
jos įr Italijos socialistai, Ispa
nijos respublikonai, kaipo tai
syklė, yra griežtai nusistatę 
prieš klerikalizmą. Tačiau tose 

i šalyse, kur katalikai sudaro ma
žumą, jie stengiasi įgyti pro
gresyvių žmonių simpatijas, 
reikalaudami, kad su jais butų 
apsieinama tolerantiškai. To
lerantiškumo, žinoma, jie reika
lauja tik sau. Apie tai, kad 
visi nekatalikaieturėtų būti per
sekiojami, jie nedrįsta prisimin- 

kuomel 
jie tatai

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

jų pusėj yra jėga, 
kuopuikiausiai phrodo. Progre
syviai, kurie nėra tinkamai su
sipažinę su katalikų bažnyčios 
veikimu kitose šalyse, lengvai 
tampa suklaidinti. Amerikos 
žmones nėra tinkamai susipaži
nę su Meksikos reikalais. Ta
čiau kiekvienas žmogus, kuris 
tik atidžiai skaito laikraščius, 
negalėjo nepastebėti, kad Mek
sikoj bažnyčia remia reakciją ir 
užgiria žudymą tų, kurie sten
giasi pagerinti žmonių būklę.

Dvi stambiausios žmogaus 
prigimties ydos yra sadizmas ir 
mazochizmas. Bile senovės į- 
sigyvenusių prietarų sistema 
patraukia tuos, kurie nori ki
tus kankinti, ir tuos, kurie pa
tys nori būti kankiniais. Kiek
viename judėjime, kuris prieši
nasi sveikam protavimui, pir
mieji yra vadai, o antrieji jų 
sekėjai. Kad skausmas ir ken
tėjimas yra nepageidaujamas 
dalykas,—beveik kiekvienas su 
tuo sutinka. Bet randasi nema
žai žmonių, kurie savo širdies

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

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kylių Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra ^vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, čia radusi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tą garsią šalį ir nuSų vietinių kaimynų — 
airišių praeitį.

No. 8 DVI KEL1ONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai j kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtoju, kurių < 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25

Šios knygos autorius, Dr. Jonas Šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir geirtes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuviu pūdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina OOc.

Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spauda? Kaip vistėsi laikraštininkystč? Kokia rolę 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitu žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąjoa eunjj ‘Ūbauji soujuas sappip nuA rej, •aloAiBąBd opąiuiuuę 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ ......................................................................... $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
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Rado nušautą butlegerį
Griovyje už Chicago lleights 

ūkininkas rado nušautą žmogų, 
kaip manoma, Ralph Servą, ar 
Gera butlegerį iš Michigano. 
Manoma, kad jis liko nušautas 
dėlto, kad jis bandė užsiimti 
butlegeryste ir Chicagoje.

Pašovė savo šeimininką

Pašovė savo patėvį
Thomas Lehman, 18 m., pa

šovė savo patėvį Ignatius Ban- 
brys, 42 m., kuris buvo atėjęs 
pas jo motiną Josephine Leh
man Banbrys, 706 Gardner St., 
susitaikymui. Jis buvo pasiųstas 
savo pačios 30 dienų kalėj i man 
už netvarkų elgimąsi. Sugryžęs 
rado pačiu gavusią perskiras. 
Jis nuėjęs į jos namus susitai
kinti, bet ėmęs reikalauti pini
gų ir pačią mušti. Tada posūnis 
• ir sove.

Žaibas užmušė žu
vauto ją

Užpykęs, kad burdingierius 
meilinasi prie jo pačios, Peter 
Salvatilli, 1700 Austin Avė., 
bandė išperti kailį savo burti i n- 
gieriui Alibcrt Politi, 12 m. Ki
lo muštynės, kuriose Politi pra
dėjo imti viršų. Tada Salvatilli 
išsitraukė sevolverį, bet Politi 
atėmė ginklą ir patį Salvatilli 
pašovė dviem kulkom. Salvatil
li randasi kritiškoj padėty ligo
ninėj, o Politi slapstosi nuo po
licijos.

Sugavo 11 m. plėšiką
Joseph Dovvling, 1025 Šast 

791h St., yra tik H metų am
žiaus, nedidelio ūgio, rudais 
plaukais. Bet sugautas apiplė
šiant vieną namą, jis prisipaži
no policijai, kad plėšimais jis 
užsiima jau tris melus ir kad 
per tą laiką jis apiplėšė apie 
150 namų.

lai jis darė be tėvų žinios ir 
pinigus praleisdavo muviams ir 
kiliems smagumams. .Jis taip
jau nurodė ir du savo vogtų 
daiktų sandėlius. Vienas — po 
dideliu akmeniu Rainbow mati- 

. dyklose, o kitas — ant Shore 
teatro stogo. Nurodytose vieto
se rasta nemažai vogtų daiktų. 
Jis veikęs vienas. Jis paskam
bindavęs iš priekio ir jei niekas 
neatsiliepdavo, tai jis įsigau- 
davęs į namą per užpakalini 
langą, ar per ledaunę, kur le
das dedamas iš lauko. Sugavo 
jį vieno namo dženitoriaus pa
ti. Ji užtiko jį lendant lauk 
per langą. Jis pasisakė, kad 
buvęs pas savo dėdienę, bet 
neradęs jos namie. Paklaustas 
kaip vadinasi jo dėdienė, jis at
sakė “Męs. Smith.” Niekas ta 
pavarde tame name negyveno 
ir jis tapo suimtas.

Sekmadienio ryte laike smar
kios perkūnijos audros žuvo vie
nas jaunuolis, kuris buvo išvy
kęs kempinti ir žuvauti.

John Morley, 20 m., 3829 S. 
Albany Avė., kartu su kitais ke
turiais jaunuoliais išvyko kem- 
pinti ir žuvauti Desplaines upėj, 
ties Willow Springs. Naktį jie 
pabudo išgąsdinti smarkios per
kūnijos ir audros. Du jų išėjo 
pažiūrėti, ar sumestos upėn 
meškerės tebėra tvarkoje. Vie
nas jų sugryžo tuojau, o Morley 
nebegryžo. Išaušus jo draugai 
rado Morley negyvą ant upės 
kranto, nutrenktą žaibo. Visi jo 
drabužiai sudeginti.

Perkūnija buvo tiek smarki, 
kad daugelis manė, jog žaibas 
įtrenkė į jų namus. Todėl ug
niagesiai gavo virš šimto pašau
kimų gesinti “gaisrus” neva 
žaibo įtrenktų namų. Tečiaus 
žaibas įtrenkė į Philip Mosick 
namus ir užgavęs gaso dūdas 
pagimdė eksplioziją ir gaisrą. 
Pats Mosick, jo žmona ir jo mo
čiutė liko skaudžiai apdeginti.

Tos nakties audra pridarė gy
ventojams nemažai nuostolių. 
Daugelio namų rūsiai liko už
lieti vandens, gatvekarių vaikš
čiojimas buvo sutrukdytas ilgo
ka laika, v

nes. Jis pašiepi ė savo žmoną, 
seną motiną ir švogerj. Pasta
rojo žmona su trimis vaikais 
yra karantinuoti ir todėl turė
jo pasilikti namie. Pasiekus 
Midlothian priemiestį, prie 147 
gatves, ant jų užbėgo traukinis 
ir trys jų — Allie, jo motina ir 
švogeris liko užmušti ant vietos, 
o žmona Alfrieda gal mirtinai 
sužeista. Turbut Allie, kaip ne
patyręs važiuotojas, susimaišė, 
nes kryžkelėj skambino signa
las, taipjau vienas žmogus mo
damas rankomis bandė juos su
stabdyti, bet vistiek jie užva
žiavo ant bėgių ir pakliuvo po 
sunkiais pasažierinio traukinio 
ratais.

Trys draugai, mūrininkai, iš
važiavo į Eagle Lake, Wis., pra- 
leisti sekmadienį. Ties Kansas- 
ville, Wis., jų automobilius nuė
jo nuo kelio ir atsimušė i me
di. Nelaimėj Helmar Jacobson, 
5717 Kimbark Avė., liko už
muštas ant vietos. Gus Bergren, 
844 E. 87 St., pasimirė Racine 
ligoninėj, o Richard Anderson, 
453 E. 87 St., gal mirtinai su
žeistas.

Kiti penki žmonės liko už
mušti Chicagoje. Visi jie buvo 
pėstieji ir liko suvažinėti au
tomobilių.

Paslydo ir užsimušė
August Stenman, 81 m., 2615 

Lincoln Avė., besiskusdamas 
barzdą maudynės kambary pa
šildo ant liuoso kauro ir par
krito. Krisdamas jis persilaužo 
sprandą ir po kiek laiko pasi
mirė pavieto ligoninėj.

PRANEŠIMAI
X

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8t£XH colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

----- o-----

Pilna Fizinė
ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5

Teguį 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
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisoa 0156

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

O

JOE SMILGIS

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

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

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-—

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 i’ri 12.

——O------ -

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.
-------O-------

Ofiso ir R«z. Te L Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
S464 Soatli Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare

Rex. 8201 South Wallace Street 
------ O

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VlfiiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So* Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:88 ir nuo 7 iki 10
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880 
—.......o--------

Išgelbėjo
Jackson parke nuo tilto įkri

to į ežerėlį kokių 10 metų vai
kas ir ėmė skęsti. Benny Rup- 
lankas (Ruplauskas?), 12 m., 
1515 Lowe St. įšoko. į vandenį 
ir skęstanti vaiką išgelbėjo.

Vaiką bomba vieną už
mušė, kitą sužeidė

Keturi vyresni vaikai, iš Hins- 
dale, besirengdami prie liepos 

I dienos šventimo, pasidarė iš 
kaikurių chemikalų naminę 
bombą ir norėjo ją išbandyti. 
Jie nusinešė bombą garažiun, 
pridėjo knatą ir jį uždegė. Pa
laukę keletą minučių ir nesu
laukdami eksplozijos du vaikai 
įėjo į garažių pasižiūrėti kas 
atsitiko. Vos spėjo paimti bom
bą į ranką, kaip ji eksplodavo, 
vieną tų jaunuolių užmušdama 
ant vietos, o kitą sunkiai su- 
žeisdama. Garažiaus siena taip
jau liko išnešta.

Užmuštasis yra OI i ve r S. 
Theobald, 15 m., o sužeistasis 
yra \Valter Regnery, to paties 
amžiaus. Abu yra sunai pasitu
rinčių Chicagos fabrikantų.

Subadė gatvėje
Henry Bossow, 73 m., 20 E. 

Chicago Avė., išėjo pasivaikš
čioti gatvėje. Už pusvalandžio 
jis sugryžo namo klupdamas 
nuo penkių peilio žaizdų nuga
roje. Jis nuvežtas ligoninėn, bet 
negali pasakyti kaip viskas įvy
ko ir kas jį užpuolė. Jis tik su
kniubęs ir pajutęs aštrų skau-i 
dėjimą nugaroje Spėjama, kad - 
jį buvo užpuolęs plėšikas.

10 žmonių žuvo auto
mobilių nelaimėse

l ..........-... ■■ »■■■

3 žmonės užmušti traukinio, 5 
suvažinėti automobilių

Dešimt žmonių žuvo nelaimė
se su automobiliais pereitą sek
madienį. Be to daug žmonių 
sužeista kai kurie gal mirtinai.

Delno Allie, 40 m., 4502 So. 
Kedzie Avė., mėnuo atgal nu
sipirko automobilį ir nusitarė 
važiuoti į Kankakee pas gimi-

{stokit Dabar
1. Veltui legalis patarimas visuo

se reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai rcn- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit sau apdraudą pigesne 

kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kai

na.
9. Grupė advokatu visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av.
KUPONAS’

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės teises už $2.
Vardas ...........................................................

Adresas ..................................................
/ City of Chicago Landlords 

Association
4650-52 So. Ashland Avė.

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

Ii

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros Ir kopūstai C/į 
primena mamytė! -5

valgiui y /
A. A. NORKUS, Bav.B^/jj 

750 West

31st St.

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Va).: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL. X

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 6852

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
M u s ą patarnavimu 
laidotuvėse ir kokli1* 
me reikale vi»uomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą uilak 
kymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborias 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vė
lokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3198 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag
netu blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospoct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

O tiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą

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

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

Advokatai

K. GUG1S i
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus kentvergą 
Nedėlio™>c "yo 9 iki 12 ryto

Retas ir nepaprastai pilnas 
apyniu kvapas ruginėj Belgų 
ūkininku duonoj yra užtikrin
tas su Wennersten’s, kadangi 
musų patentuotas procesas už
laiko kožnam kene šį grynų 
selyklo ekstraktų.

^ENNERSTB^
Grynas Selyklo Ekstraktas

rydyma cbronllkų Ir aauji) li
rų, Jei kiti neyaJfljo jumia ISjydytl, atsilan
kyki t pm mane. Mano pilnu iaersamlnarl- 
<na» atidengti Jubu tikra liga ir X ai *P"i- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums aurryl. Ei
kit pas tikrą specialistą. kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
įsiutino Iteffsamiuavimo—-kas jums yra.

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

Kambarya 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos t nuo 10 ryto iki 1 po, 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 wkaro. Nedalioj 

nuo 10 rrtn Uc* 1 po pintu-

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

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589 
------ O-------

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W ėst erų Avenue

Tai. 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.

ADVOKATAS
H S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 0331-0332 
Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

VaI.|7-9 Utaminko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

ANELIJĄ MATIKAITIENfi 
po tėvais Petravičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dienų, 8:10 valan
dų ryto, 1929 m., sulaukus 44 
metų amžiaus, gimus Kemenų 
kaime, Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr. Paliko/di
deliame nuliudime vyrų Mate- 
ušų Matekaitj. sumj Kazimie
rų, dukterį Bronislavų, švogerj 
Shatų, švogerkų Shatiene, bro-v 
H Petrų Petraiti, švogerj Jonų 
Matekaitj. Kūnas pašarvotas 
randasi 1725 W. 16th St., Chi
cago, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, birželio 17 dienų, 8 vai. ry
to iš namų i Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. >.

Visi A. A. Anelės Motekai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų..

Nuliude liekame, 
Vyras, Sūnūs, Brolis 
ir švogeriai.

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

S. D. LACHA VICZ Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Graboriug Ir 

Balsjunaotojas
1814 W. 28rd PI. 

Chicago. III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2615-2616

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 

" Patarnavimas,
J. F. Eudeikis Konip.

’ PAGRABŲ VEDIMAI
Didysis Ofisas: 

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tai. Cicero 8794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avense, Room 209
Kampas North Ava. ir Robey St.

Vai.: 1 airi 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tek Bruns^ick 4983

Namų telefonas Brunsvnck 0697 i 
Ultravioletine iviesa ir diathermia

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. ferunswick 0624
DR. a; J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

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

127 N. Dearborn St, 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashinElon Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3396

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1926 W. 18th SL, netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietą ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaru 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN / 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117s 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk SL Koum 780 
Tel. Central 6390. Vai. »- 4.

Kezidencija 6158 S. Talinan At, 
TeL Prospect 2526.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diers 2 iki 3 nn nk-t.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plazu H20U

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikclonis

Advokatas
10 So. La Sali3 Street 1
Vs k arai s nuo 6 ;ki 9 raL 
Phone Boulevord 3697

1 B315 So. Halsted Street

i



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Vilnies” pikniko

Naujienų Spulka

Birželio 14 d. tapo išsiunti
nėti visiems Naujienų Spulkos 
nariams pakvietimai į 
šeri ninku susirinkimą, 
įvyks birželio 26 
Naujienų name,

, 7:30
kuris 
v. v.,

pridėta meti-Laiškuose yra 
nė spulkos atskaita ir proxy.

Į susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujų direkto
rių, kurių terminas išsibaigęs. 
Kurie negalėtų atsilankyti ypa- 
tiškai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryt susirinkimą teisė
tu. Nauja seriją prasideda lie
pos 1 dieną-

—Lithuanian News Loan & 
Building Association.

Naujienų spulkos sekretorius,
A. Rypkevičia.

Manau sau, kad 
bijosi sėstis, nes 
ant tos vietos, 

stovėjo, tai butų 
Bet i vakarą ma-

DVI KNYGOS

sapnų

sapnuoja, 
žinoti ką 

jo vakarikštis sapnas.

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui 

reikšmės
Kiekvienas žmogus 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mjslių
Jei nori būt mėgiamas drau

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Pabudau nedėlios ryte ir 
klausau. Girdisi baso balsas, 
maniau, kad šaliapinas dainuo
ja. Pažiūriu per langą: gi bro
leli, ant purvinos žemės krinta 
iš dangaus šventųjų ašaros. 
Gaila, manau sau,* gal neteks 
nė tavorščių pikniką pamatyt. 
Bet dievulis susimylėjo ant pro
letariato, debesiai pradėjo skirs
tytis ir apie pietus jau buvo 
gražu.

Nutariau važiuoti. Įsilipau į 
kapitalistų karą, užsimokėjau 7 
c. ir važiuoju į proletarijušų jo- 
marką. Nuvežė prie buržujaus 
černausko daržo. Išsiėmau 50c 
ir duodu, kad įleistų į daržą. 
Maniau, kad neims, nes Lenino 
supratimu pinigų nereikia, bet 
kas tau—paėmė.

Kaip kunigas, einu į daržą.. 
Darže matosi visokių žmonių, 
tik toli gražu ne tiek, kiek manė 
busią. Ant žolės nemačiau nė I
vieno sėdint, 
gal bolševikai 
gali pataikyti 
kur Grigaitis 
trefna vieta,
čiau jau ir tokių, kurie sėdo. O 
kai sėdintį prikėlė jo draugai, 
tai toj vietoj buvo nemažas 
klanas vandens. Mat diena bu
vo šilta, tai sušilęs žmogus bile 
kur sėdasi ii- gal užmiršo, kad 
ryte smarkiai lijo.

Antra, kas man labiausia 
puolė į akį, tai kad nors tavorš- 
čiai ir sako, kad kapitalistai 
darbininkus išnaudoja, bet ma
čiau, kad ir komunistai irgi už 
šaukštą alaus ėmė visą kvoterį. 
O jau aukų rinkėjų, tai kaip 
nuo musių, negalima buvo atsi
ginti. Vieni rinko neva strei- 
kieriams, kiti neva langų įdėji
mui, dar kiti gal kokiems ba
daujantiems komisarams. Eina 
ir eina kolektorkos ir kolekto
riai vienas paskui kitą. Jau no
rėjau vienai kolektorkai pasa
kyti, kad čia ne streikieriams, 
ne langui, ir ne badaujantiems 
komisarams eina, bet vien už
kariavimui Susivienijimo, te- 
čiaus susilaikiau-—tuščia jos.

Girdėjau ir keletą chorų dai
nuojant. Mačiau ir kaip Bim
ba užsirioglino spičių sakyti — 
kaip šventas Antanas prie jurų 
atsistojęs drožė spičių žuvims. 
Bet kai anasis, šventasis, Anta
nas kalbėjo, tai žuvys nors ty
lėjo, bet kai musų Antanas kal
bėjo, tai niekas netylėjo: kiek
vienas kalbėjo apie savus rei
kalus.

Pradedant temti mačiau daug 
vyrų, kurie vaikštinėjo tartum 
pasisamdę svetimas kojas. Taip
jau mačiau, kaip vienas gavo 
akimi į kumščių. Kumščia nieko 
nenukentėjo, bet akis tai pa
juodo.

Tai 
namų

tiek aš žinau apie vadi- 
kolektorių pikniką.

—Pustapedifi.
AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku-| B-vės “Rūbas” akci 
riuos turi žinoti kiekvienas no-, ancirinlrimac
rintis tapti Amerikos piliečiu. SUBUlllIMlUdB

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

14 d., Mildos svetai- 
skaitlingas b-vės 

” akcininkų susirinki- 
Susirinkimą atidarė p.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Birželio 
nė j, įvyko 
“Rūbas 
mas.
J. Stungis kaip 8:30 v. v., pra
nešdamas žinią iš Lietuvos, ku
ri nudžiugino visus Amerikoje 
gyvenančius akcininkus, būtent, 
kad bendrovė laimėjo bylą ir 
kad buvusieji b-vės valdybos 
nariai, A. Karsokils, Jurgis Gu- 
džiunas-Strazdas ir Kuosaitis 
liko rasti kalti ir nuteisti ke
liems metams sunkiųjų darbų 

i kalėjimai! už eikvojimą ir ne
teisėtą pasisavinimą savo nau
dai bendrovės turto. Tie šmu- 
gelninkai netik gavo kalėjimo, 
bet ir turės sugrąžinti bendro
vei apie $24,000 išeikvoto tur
to. Taipgi valdžia akcininkų 
naudai konfiskavo Tauragėj j- 
rengtą elektros gaminimo stotį 
(kuri buvo tų šmugelninkų ne
teisėtai parduota) ir kitus su
rastus bendrovės turtus.

Šį pranešimą akcininkai suti
ko su didžiausiu džiaugsmu ir 
dėkingumu tiems veikėjams 
Lietuvoje, kurie rūpinas b-vės 
turtą atimti iš šmugelninkų ir

sugrąžinti jį akcininkams, kiek 
dar jo liko. Ant vietos liko 
nutarta pasiųsti Lietuvon tele
gramą su pasveikinimu bylos 
laimėjimo ir išreiškimu ameri
kiečių akcininkų dėkingumo už 
tos bylos vedimą, ypatingai 
universiteto profesoriui Mačiui, 
p. Gesui, adv. Talušiui ir ki
tiems.

Taigi akcininkai ant vietos 
sumetė $52, kurie bus pasiųsti 
į Lietuvą laikinai b-vės “Rū
bas” valdybai dėl bylos lėšų pa
dengimo ir sutvarkymui atgau
to b-vės turto. Butų labai ma
lonu, kad ir visi kiti b-vės “Rū
bas” akcininkai, kurie nedaly
vavo susirinkime, prisidėtų»su 
keliais centais padengimų Ifšų, 
kurios pasidarė vedant bylą Lie
tuvoje.

Susirinkę akcininkai taipjau 
išrinko laikinį b-vės “Rūbas” 
akcininkų komitetą Amerikoje. 
Komitetai! įeina pirmininkas J. 
Stungis, sekretorius K. J. Ma
čiukas, iždininkas V. Račkaus
kas. Šio komiteto užduotis bus 
susižinoti su b-vės valdyba Lie
tuvoj apie esantį b-vės turtą ir 
kas bus toliau daroma, kad tą 
turtą sutvarkius akcininkų nau
dai. Taipgi laiks nuo laiko bus 
daromi pranešimai per spaudą 
ar susirinkimuose apie gautas 
svarbesnes žinias iš Lieuvos. 
Komiteto sekretoriaus adresas 
yra K. J. Mačiukas, 2436 W. : 
59th St., Chicago, III. 1

—K. J. M.

Kensington
K. ir D. S. susirinkimas.

Birželio 14 <1. įvyko Boselan- 
do Lietuvių Kliu'bų ir Draugijų 
iSlavitarpinės Pašalpos Susivie
nijimo susirinkimas. Narių at
silankė vidutiniai. Išklausyta 
sekami raportai ir pranešimai. 
Serga P. Žakis, ligonis yra ap
rūpintas lankytojais. Susivieni
jimas rengia išvažiavimą liepos 
28 d., Wildwood miškuose, su 
dovanomis. Tikietus platinti 
sekasi vidutiniai. Paimta gera 
muzika ir sakoma, bus labai 
šaunus išvažiavimas. Kiekvie
nas narys-rė turėtų nepamiršti 
atsilankyti išvažiaviman. Prisi
rašė sekantys nariai: M. Iva
nauskienė, M. Gustienė, P. Nor
kus, A. Austys, L Ivanauskas, 
M. Verbylienė. Paėmė po apli
kaciją ir po konstituciją A. Al
donienė, P. Razmas ir M. Kal- 
nikas. Susi vieni j imjo yra to
kios taisyklės, kad viename 
susi/rinkiime kandidatas paima 
aplikaciją ir konstituciją, o se
kančiame susirinkime yra pri
imamas. Išrinkta komisija per
žiūrėjimui knygų. Atmokėta li-

Plugin

aliejavimo ir 
elek- 

laikrodis be springsų, 
Observatorijos

tik reikia sujungti

Obtenatory
Tnu

Be užsukimo, 
reguliavimo, Telechron, 
trinia 
parodys jums 
Laiką;
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai.. Plonutis, 
tykus etektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laikų, 
kuriuo galit pasitikėti.

Yra 
kančių 
bariui 
na.
šiandie.

dailių Telechronų, tin- 
kiekvienam jūsų kam-

— visi prieinama kai- 
Atsilankykit ir išsirinkit

Jos. F. Budrik,
Ine.

Krautuvė Radio, 
Pianų

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

OEM

NAUJIENOS. Chicago. III.—ui—,i -V i—x 
: goniui pašalpa. Nupirkta Su- 
> sivienijimui šėpa, šiaip susi

rinkimas buvo ramus.
Priminsiu dar, kol tebėra va

jus šį mėnesį kandidatai, gali 
įstoti už pusę įstojimo kainos. 
Sekantis susirinkimas bus pus
metinis, jis bus šaukiamas at
virutėmis ir įvyks liepos 12 d., 
M. Kaltuko svet., 341 Kensing
ton Avė. Visi nąriai ir narės 
nepamirškite atsilankyti. Per šį 
pusmetį Susivienijimas auga 
nariais. Kaip nauji, taip ir seni 
nariai yra patenkinti susivieni
jimo įstatais ir Susivienijimo 
susirinkimuose tvarka. Tvar
ka patenkinti todėl, kad Susi
vienijimas turi pirmininką be- 
partyvj. Taip ir kitos draugijos 
turėtų sekti Susivienijimo pė
domis. —'Korespondentas.

Town of Lake

Patarnavimas.

Didesnė reikšmė priduoda žo
džiui “patarnavimas,” kuomet 
tą patarnavimą teikia namų sa
vininkams The City of Chicago 
Landlords Association.

Tie namų savininkai, kurie 
jau priguli prie šios organizaci
jos sako, kad jie gauna dykai 
įvairius legalius patarimus. Gau
na nurodymus kaip gauti pa
skolą, apdraudę, notos išpildo
mos dykai, taipgi dykai notary 
public ir kiti naudingi patari
mai.

Tokia organizacija namų sa
vininkams yra naudinga ir pri
gulėjimas kainuoja tik $3 j me
lus. ----Z
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Republic 7869

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialis Pasiūlymas 

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

TIK Už $20
Kiekviena pataisa atskirai 
5,000 myliu garantija.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 So. Peoria Tel. Normai 2635

$7.—

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DEL1AVIMO DARBĄ 

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

kaip 
mus

CO.
1633

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

R. JORGENSEN
2825 N. Francisco. Alb. 1649

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
trūbelius f

Kol ponas Lawrence Nelce, M t. Union, 
La., nepradėjo vartoti Nuga-Tone, jis tu
rėjo silpnus inkstus ir suirusĮ skilvį, Šir
dis darė jam trubelių ir nervai buvo silpni. 
Nuga-Tone jam suteikė tikrą palaimą ir 
tie trubeliai pražuvo, ponas Lawrence sa- , = .
ko, kad jos suteikė jam sveikatą ir stipru- valandai, 
mą ir jis vėl galėjo dirbti. Tas patvirtina, 
kad Nmra-Tone yra tikros sveikatos ir stip
rumo budavotojos.

Jei esi silpnas, sergantis, nervuotas arba 
turi neveiklius organus, tikrai turi vartoti 
Nuga-Tone. Jos yra pagelbėjusios virė nii- 
liono vyrų ir moterų ir gražinusios jiems, n j o
sveikatą. Nuga-Tone yra puikios dėl pras- MES DAROME 1, 2 IT 3 morgl- 
to apetito, nevirškinimo, silpnų nervij ir ki- XJliq Eip-hteen Bond & Mortcaire Co tų organų, gasų viduriuose arba žarnose, 1 !<> ;., Y lt c. Y
raugėjimo, silpnų kepenų, inkstų arba pus- Ibio West lotn btreet
lės trubelių, chroniško užkietėjimo, galvos , .
skaudėjimo, svaigulio, prasto miego, jauti- I. F. Dankowski, prez.
mo silpnumo ir nuovargio ir panaSių tru- p m P<inUnwclri v/dbelių dėl menkos sveikatos. Visi gyduolių A vvbni, iz,u.
vurtelgoH pardavinėja Nuga-Tone, arba gali ............... •   .......- — . ■ —. ■■  .........-■
jų gauti dėl jūsų is olselio vaistinės,

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30( 
už 2% nuošimčio ir lengvai* išmo 
kčjimais. Paskolas suteikiam į 24 

Be jokio komišo.
S. OSGOOD,

2231 West Division St.. “upstairs’ 
Tel. Armitage 1199

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

(classified APS
Skolinant Jums Pinigus 

$100 IKI $2,000 
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Riidin^aa I Mes taipjau perkame morgičiusBusiness Service Real Eatate kontraktus.

_______ Biznio^Patarnavimas_______
ATLIEKU abelną darbą prie na- 1 ctEZllek BfOS. 

mų pentinimo ir popieriavimo. Dar- 1 H /1h ba garantuoju. JAM l VV. i LI1 OI.
I Arti Marshfield Avė. 

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719 --o——

ir

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

arba $800, imame legali nuoiimti. 
Pinigus gausite i 12 Talandų.

GENERALINIS I Indus^ į^an Service 
KONTRAKTORIUS | i£Ik

Statau namus matus ir didelius.
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

HANDY STORE

Paskolos suteikiamai 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

224 W. 47th Street

BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

RĖX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St.. Lafayette 7150

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taišom 

senus namus. 
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Teh Ęernloek 5967

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotą aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 19 v. v., nedčliomis iki 
6 vai, v.

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

BARGENAS
I Parduodu buČerne ir groserne, 
North Side, gera vieta daryti bizni 
ten pat arba galima išnešti. Fikče
riai vieni yra verti $2000, mano 
praisas $1000 su staku, $500 cash, 
kitus ant išmokėjimo. Matykite sa
vininką,

JOHN PAKEL (PAKALNI) 
General Building Contractor 

2621 W. 71 St.
Telephone Heinlock 0367

budų juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

iš

REIKALINGAS stako selsmanas. 
7534 West Madison Street. Forest 
Park, III.

Help Wanted—Female
r ,, - _ - - _______________

REIKALINGA veiterka i restora
ną, dienomis. Atsišaukit: Universal 
Restaurant. 750 West 31.st Street.

----- 0-------
________ i------------- .

MERGAITĖ ar moteris bendriems 
namų darbams. Turi mylėti vaikus. 
Geri namai. Atskiras rūmas, puiki 
alga. Atsinešk geras rekomendacijas. 
7642 So. May St.

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

REIKALINGA 4 patyrusios mote
ris prie sortavimo skudurų. Harry 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

Furnished Rooms

Exchange—Mainai ~~
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalow pa- 

' statom ant jūsų- loto už $5475 — 
pilnai įrengta, karštu vandeniu šil
domą, uždarytu porčiu, artistiniais 

i stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
' kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
avė., tel. New 3136.

PASIRENDUOJA fornišiuoti 1 
arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
vienai ypatai privatiškoj šeimynoj. 
Namas moderniškai įrengtas, su vi
sais šeimynai parankuipais. gaMma 
ir maistą gamintis. T' . 
narna. Kreipkitės ypatiškai nuo 5 
vai. vakare, 5604 So. Mozart St., ar 
per telefoną. Prospect 2233. Šau
kite Mrs. Oshell.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

VVilmette, III.
Telephone 364

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

2 karų garažas; gražus me- 
i Parduosiu 

įmokėti tik $500, li- 
mėnesį — mažiau 

prie pat 95th St., 
Įmokėti $75 ir po

6 
das;

Kaina priei- džiai aplinkui, krūmai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

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

Kadios

6136

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek 
trikinio Radio Crosley Show Box 
piląai įrengto $95.00 su A. 
Tūbais. ‘‘

$2.00 -| savaite $2.00 
FROST-RADIO STUDIO

•4184Elston Avė. Ind. X)329

C

Automobiles
•28
•27
•20
’2«
•27
•29
'26

Hudson Brougham—custora bullt 
Chandler coach  
lato Hudson coach ____ ________  l
Pontiac coach ...................................
Hudson Brougham, geram stovy 
Essex __ ___ :

Dodge Sedan  
Pontiac sedan ...................................

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St.. Trianrle 9330

$796 
$396 
$296 
$426 
$496 
$660 
$175 
$450

tik už $5500.
kusius $35 per 
netru renda.

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

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 610 

State 5048 arba 7275

PARDUODA savininkas 2 aukštų 
medini namą. 6-6 kambariu, naujai 

į dekoruotą, pečium šildoma, 2 karam 
i garažas. 7431 Engleside Avė.

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 3714x125 pėdų.

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

Taipgi parduodu 2-jų flatų muri
ni namą 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininką, namų budavo-

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, ^JONIKAS, 6628 South

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

Automobilių sales ruimis atdaras bizniui. West Sidės puikiausioj vie- 
vakarais ir šventadieniais. toj — prie upių, mišku, gražiu bul

varų, strytkariu ir gelžkelio i 
2*^ arba 5 akerius žemės už 
čią kainą ką mokėtumei už 
lotuką. 

Del platesniu informacijų 
tuojaus pas:

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

Phone Riverside 5851-J

vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI soft drinks par- 
lor, Chile ir sendvičių. 2125 \Vest 
63rd St., Republic 1711. 

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

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
rą su 5 kambariais, bargenas, 
žiuoju i Lietuvą.

4426 So. Western Avė.

što
va

PARDAVIMUI barbernė su 
kambariais, biznis senas, išdirbtas, 
renda $30.203 W. 57th Street.

Maplevvood Avė.

Retas Pasiūlymas
Apsigyvenimui, investavimui, arba

stoties, 
tą pa- 

vieną

kis

216

kreip

8 RUIMŲ muro rezidencija, mo
derniška, 2 maudynės, garadžius, ge
ras privažiavimas, arti mokyklos ir 
bažnyčios. 5815 S. Maplevvood Ave<į 
Prospect 3411.

NEJUDINAMAS turtas parduoda
mas. Mes priversti esame tuojaus 

i parduoti gražų 2 flatu murini narna, 
, 5 ir 5 kamb., arti Halsted St., ir 
61mos gatvės. Garu Šildomi, elek
triški ice boxes. 2 karų medinis ga
ražas, šono įvažiavimas, lotas 33x 

‘ . Brukuota alėja. Greitam par
davimui $16,000, cash $2000. Liku
si kaip rendą. Priimsiu lotą kaipo 
jmokėjimą. Matyk Nordlander United 
States Bank, 6000 S. Halsted St.

3 125.

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

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

I Street.
ANT PARDAVIMO groserne su i 

namu ar be namo. Naujoj kolionijo.i. 
Biznis išdirbtas per 3 metus. W. 
Urban, 7359 S. Paulina St.

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

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

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




