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Franeuzai Evakuoja 
Antrą Reino Zoną

Per ateinančias dvi savaites bus ištraukti 
vienas infanterijos ir vienas artilerijos 
regimentai

trąją Reinlando zoną francu- 
zai turi evakuoti iki 1930 me
tų sausio 10 dienos.

BERLYNAN, liepos L —;
Koelnische Zeitung- šiandie pra
nešė, kad šj rytų franeuzai pra
dėjo evakuoti antrųjų Reinlan
do zoną. Laikraštis sako, kad 
per dvi savaites laiko Į Fran
ci jų grįš vienas franeuzų pės
tininkų ir vienas artilerijos re
gimentai.

Franeuzai pradėję evakuavi- teritorija. Laikraštis priduria, 
mą dabar tikslu išvengti tų sun- kad jei armija urnai Reino kra- 
kumų, su kuriais tektų susitik- što neevakuosianti, 
ti, jei kareivių ištraukimas bu- kus ji 
tų atidėliojamas iki ateinančios bloc, o nebe dalimis, kaip kad 
žiemos. Einant sutartimi, an- projektuota.

ANGLAI PASIBENGĘ ŪMAI 
PALIKTI REINO KRAŠTĄ
LONDONAS, liepos 1. — 

Daily Mail praneša, kad oku
pacinė britų armija esanti pa-j

įsirengus tuojau palikti Reino i

tai netru- 
busianti ištraukta en

Maskviečiai kursto 
D. Britanijos karo 

laivų jūreivius
Per Norvegų komunistus ragi 

na 
vo 
k ų

anglų matrosus 
laivus ir pereiti 
laivynų

mesti sa 
i bolševi

liepos 1. j 
re i ka

[Atlantic and Pacific Photo]

Kap. Christian Gross iš Chicagos ir jo žmona Virginia. Virginia praeitais metais Paryžiuj buvo 
pavedusi savo vyrui $830,000 fondų, kad jis jos neapleistų. Bet tai nieko nepagelbėjo, — kap. 
Gross ją visvien apleido. Dabar ji reikalauja iš vyro $250,000, kuriuos jis esu paėmęs iš fondo.

Lietuvos Naujienos
Naujas viršininkas — “Bulių mušis” Kauno 

naujos reformos Laisvės Alėjoj
VILKAVIŠKIS. — Naujo ap

skrities viršininko p. Giedrai
čio atvykimu ir Policijos Vado 
p. Bytauto pastangomis, pasta
ruoju laiku apskrities viršinin
ko Įstaigoje padaryta nemaža 
reformų tarnautojų srityje, ši 
Įstaiga buvo nuo senai pasižy
mėjusi daugumoje sergančiais 
tarnautojais “alkoholinėmis li
gomis”. Dažnai nekurie tar
nautojai neišsigydydavo ištisas 
savaites.

. \
Du pasažieriai žuvo ae

roplano liepsnose

Civilizacijos padariniai, išduki- 
no karvę. Pėsti ir motocik
lais važiuoti “toroidorai”. 
Laisvės Alėja kaip po aud
ros.

KAUNAS. — Birželio 13 die
nų apie 15 vai. 30 min. karvė, 
paprasčiausia -karvė, Laisves 
Alėjoj sukėlė didžiausj triuk
šmą. »

Ūkininkas ją vedėsi L. Alė
ja, o čia visą laikų šalia žie
bia automobiliai, tarška auto
busai. Kaip žmones 
vei galva apsisuko 
dūko.

sako, kar- 
ir ji pa-

OSLO, Norvegija, 
— Norvegų komunistai 
lauja iš Anglų jūreivių vieno 
mažmožio: kad ateinančio rug
pjūčio 1 dienų jie paliktų savo 
laivus ir kartu su Rusų komu
nistais švęstų “revoliucininkų 
šventę.”

Norvegų komunistai pasklei
dė Anglijos karo laivų jūrei
viuose proklamacijų, kurių vi
sas tonas yra aiškiai maskviš
kis, — vadinas Maskvos dik- i dienas 1 aline, 
tatorių, kalbančių visados 
šaulio proletariato” 
“pasaulio revoliuciją, 
macijose be kita sakoma, kad, 
gtrdi, “visas darbininkų pasau
lis rugpiučio pirmą dieną eina 
išvien padėti sovietų Rusijai 
pravesti revoliucininkų šventę 
kaip protestą prieš kapitalistinį 
pasaulį”

Tolia us Anglijos karo laivų 
jūreiviai įspėjami, kad jie vis 
dar esą tik Įnagis kapitalisti
nės Anglijos valdžios rankose 
ir kad jų vieta esanti — bent 
rugpiučio pirma dieną — so
vietų Rusijos laivyne.

ra-B u v e s Sacco-Van- SaS iSTaSstultz, Atlanto la 
brikuotojas teisme zeftj prokllfOraS 1111 '

bitynas, liepos i -| baustas už grafta 
Šiandie čia prasidėjo byla VIa-' ° c
dimiro Orlovo, kuris kartu su i 
Petru Pavlonovskiu ir keliais | 
kitais asmenimis buvo apkaltin
ti dėl fabrikavimo sovietų do
kumentų, jų tarpe tokių, kurie 
turėjo parodyti, buk Jungtinių 
Valstybių senatorius Borah bu
vęs sovietų valdžios papirktas.

Arthur Reading, kuris tuodu 
darbininku pasiuntė elektros 
kėdėn, išmestas iš advoka-j 
t u ros

ji išsitrau-Ties miesto sodu 
kė virvę iš ją vedusio šeimi
ninko rankų ir pirmąjį jį par
bloškė žemėn ir ragais gero
kai prispaudė. Po to puolė ša
lia stovėjusių moterį, bet ši 
spėjo pasislėpti už medžių. Pa
mačiusi L. Alėja einančią kitų 
moterį (pil. Tainulienę), tuč 
tuojau jų pasivijo, pagriebė ant 
ragų ir bloškė į žemę. (Mote
ris labai sutrenkta ir nugaben
ta ligoninėn).

Taip puldama ir badydama 
besislapstančius ir bėgančius 
nuo jos piliečius, karvė pama
tė važiuojantį motociklą ir lei
dosi jį vytis. Motociklistas, ta
tai pastebėjęs, paleido visus 

garus ir paspruko, o padūku
si karvė sustojo ties L. Al. ir 
Ožeškienės gatvės kampu.

Atsargiai pradėjo rinktis pu
blika, atėjo du policininkai. 
Karvė, matyti, visai “nesiorien- 
tavo”, visur malte priešus ir il
gai nelaukusi puolė prašmat
nesnį jų — su raudonais žen
klais policininką. Kilstelėjusi 
ant ragų, bloškė jį žemėn ir 
ėmė risti.

SAGRAMENTO, Cal., liepos 
1. Netoli nuo čia vakar nu
krito iš 300 pėdų aukštumo ae
roplanas, kuris, užsigavęs į že
mę, tuojau užsidegė. Du pasa
žieriai, Ira Wūlkinson ir jo gi
minaitis Charles Wilson, žuvo 
liepsnose. Aeroplano 
Ross Martin, taip pat 
bet nepavojingai.

Z

kūnas, žuvo aero 
plano katastrofoj

pilotas, 
apdegė,

COLUMBUS, Ohio, liepos 1- 
Per tirštų miglą vakar vie

nas oro pašto aeroplanas atsi
mušė j netolimą radio WAIU 

i stoties 200 pėdų aukštumo stie
bų. Aeroplanas apsivertęs nu
krito žemen, prislėgdamas pilo
tų Waldo Robey, 24 metų am
žiaus. JĮ rado nebegyvų.

Kartu užsimušė ir du ji drau
gai, jų aeroplanui nukritus 
iš 300 pėdų aukštumo Evangelikai prašo reli

ginės laisvės Ispanijoj
ROOSEVELT FIELD, N. 

liepos 1. — Wilmer Stultz, 
sižymėjęs aviatorius, kuris per
nai kartu su IMiss Amelija Ear- 
hart aeroplanu perskrido Atlan
to vandenyną, šiandie užsimu
šė, jo aeroiplanui nukritus že
mėn iš 3(M> pėdų aukštumo ir 
susikūlus. Du jo draugai, Pat- 
rick Costiluchi ir Charles Har- 
wood, kurie buvo jo pasažie
riai, taip pat užsimušė.

Nelaime atsitiko netoli 
Mineolos, Long Islande.

Stultz buvo 29 metų am
žiaus, kilęs iš Williamsburgo, 
Pa. z

HAVANA, Kuba, liepas 1.
Laikomas čia Evangelikų 

kongresas, kuriame dalyvauja 
delegatai iš keturiolikos valsty
bių, priėmė rezoliuciją prašy
ti Ispanijos valdžių suteikti re
liginę laisvę^ taip kad ir evan
gelikų bažnyčia Ispanijoje 
tų

BOSTON, Mass., liepos 1, — 
Aithur Reading, buvęs Massa- 
chusetts valstijos attorney ge- 
ncral, dabar yra ne tik prara
dęs generalinio prokuroro vie
tą, bet tapo išmestas dagi iš 

jos.
Arthur Reading buvo apkal

tintas dėl kyšių ėmimo, ir Auk
ščiausias teismas dėl to atėmė 
iš jo teisę praktikuoti advoka
tūra.

Arthur Reading buvo, kaip 
žinia, prokuroras, persekiojęs 
Sacco ir Vanzetti. Jis kovojo 
prieš kiekvieną bandymą išgel
bėti tuodu darbininku nuo elek
tros kėdės. Jis buvo vienas 
svarbiausių politikierių valsti
joje, kol pagaliau buvo susek
tas kaip kyšininkas. Jis buvo 
apkaltintas valstijos legisla ta
roje, kad, būdamas generaliniu 
prokuroru, jis ėmė kyšius by
lose, kurias jis turėjo perse
kioti, ir užuot kaltinamuosius 
persekiojęs, jis juos gynė. Jis 
buvo rastas kaltas, ir dėl to iš 
savo aukštos vietos pašalintas. 
Pagaliau dabar Aukščiausias 
teismas išsprendė, kad Read
ing negali būt daugiau nei pa
prastu advokatu, ir jis tapo 
“disbarred.”

Estai ir Latviai pa 
tenkinti Švedų ka- advokatų profesij

A iii 1-? na4 11 n n

raliaus vizitu
li YG A, liepos 1. — Po ketu

rių dienų svečiavimo Raitijos 
valstybėse, — pabuvojęs

Estijoj, ir dvi
* į “pa- i dienas Rygoje, Latvijoj, — šve- 

vardu už dų karalius Gustavas vakar 
” Prokla-1 karų karo laivu išplaukė iš 

gos namo į Stokholmą.
Tiek estai, tiek latviai 

labai patenkinti tuo švedų 
raliaus vizitu.

va-
Ry-

v ra 
ka-

Chicago Daily Naws kores
pondentas Rygoj, pranešdamas 
savo laikraščiui apie Švedijos 
karaliaus vizitų Estams ir Lat
viams, sako, kad ir Lietuvos 
laikraščiai, “kurie yra nusista
tę prieš Lenkus ir retai kada 

| pritaria savo krašto kaimynų 
: darbams,” rodą didelio pasiten- 
I kinimo karaliaus Gustavo vi- 

An«rliioq k ir<ilm« Tiir.lzi,u’ kadan«1 Jis ved«s i «11UI’ Anglijos Karalius Jur-i(lcsnius BaUijOS valstybių 
gis grjzo Į Londoną , tvkillit su Skandinavais.

sau-

pa-

LONIMINAS, liepos 1. - 
Kiek pasveikęs, Anglijos kara 
liūs Jurgis šiandie grjžo ii 
Windsor pilies į Londono Bu-' 
ckinghamo rūmus.

Kinai pasirašė su 
tarti su Anglija

Penki šeimynos na 
riai žuvo automo

bilio liepsnose

BERLIN, N. J., liepos 1.
Netoli nuo čia vakar nukrito 
aeroplanas. Jaunas "lakūnas Ni- 

cliolas Engleman užsimušė. Ne
laimę matė daugelis automobi
lininkų.

BORAS

NANKINAS, Kinai, liepos L 
— Tautinė Kinų valdžia ir Di- 

į tižioji Britanija vakar pasirašė 
, sutartį, 'kuria einant Kinų ju- 

ros .kadetai bus mokomi Ang
lijoje, o pastaroji atsiųs britų 
laivyno misiją padėti Kinams 
savo laivynų išrutūloti.

Kinai ypačiai yra reikalingi 
mažų kreiserių ir armotlaivių 
pakraščių sargybos reikalams, 
vyriausiai kovai su juros plė
šikais ir kontrabanda.

ANGOLA, Ind., liepos 1. — 
Vieškely netoli nuo Lake George 
susidūrė du iš priešingų pusių 
lėkv automobiliai. Vienas jų, 
parmuštas, tuojau užsitlojje ir 
važiavusieji juo penki asmens, 
visi vienos šeimos nariai, žuvo 
liepsnose.

žuvusieji yra Detroito . gy
ventojai, Mrs. N. Trosper, trys 
jos vaikai ir jos vyro tėvas.

Hernian Scott, 22 metų ber
niokas, lėkęs antru automobi
liu, buvo sužalotas.

Šiandie atidaromas 
naujasis Anglijos 

parlamentas
LONDONAS, liepos 1. — 

Skaitymu karaliaus kalbos iš 
sosto, rytoj [šiandie] bus for
maliai atidarytas naujasis An
glijos parlamentas, kuriame 
darbiečiai sudaro didžiausių 
frakciją. Manoma, kad kalba iš 
sosto, kuri yra pačios danbie- 
čių valdžios sutaisyta, bus vie
na ilgiausių parlamento isto
rijoje.

Nors karalius Jurgis V bus 
Londone, tačiau, dėl blogos 
vo sveikatos, parlamento 
daryme nedalyvaus, dėl to 
bus nei paprastų oficialių
remonijų. Bendrame atstovų 
rūmų ir lordų rūmų posėdy kal
bą iš sosto skaitys naujasis 
lordas kancleris, lordas 
Sankey.

nuo

Iš Darbo Lauko
8 kasyklos uždarytos anglia

kasiu nutarimu

bu-
visai legalizuota.

4 žmonės užsimušė 
/tomobilio nelaimėje

au-

na- 
ati- 
ne- 
ce-

John

Estų socialistų ka 
binetas pasitraukė
TALINAS, Estija, liepos 1. 

— Estijos ministerių kabinetas 
su premjeru A. Rei, socialistu, 
priešaky šiandie rezignavo.

Rei kabinetas gyvavo 
praeitų metų gruodžio 4 nos.

nuo 
die

Trockis sakosi nesi 
prašęs Amerikon

LANSEORD, Pa., liepos 1. 
— Del to, kad Lehigh Coal and 
Navigation kompanija išleido 
Įsakymų paliauti dviejose did
žiausiose savo anglies kasyklo
se darbus ištisam mėnesiui, ki
tų astuonių kasyklų darbinin
kai laikė masinius mitingus ir 
nutarė nebeeiti dirbti tol, kol 
anglies rinka pagerės ir pra
dės visos

WASHIBURN, N. 
1. — Netoli nuo čia 
krito nuo viadukto 
pėdų žemyn ant geležinkelio bė
gių automobilis, kuriuo važia
vo penki *vyrai. Keturi jų vie
toj užsimušė, penktasis skau
džiai susižalojo. 

--------- g-------
Jungt. Valst. perteklius 

siekia $200 milijonų

!>., liepos 
vakar nu- 
trisdešinit

kasyklos operuoti.

Chicagos
5

kailiasiuviai laimėjo 
dienų savaitę

Chicagos kailiasiuvių (fur 
vvorkers) unija išsikovojo iš 
Fur Manufacturers asociacijos 
penkių dienų darbo savaitę..

Einant padaryta sutartimi, 
penkių dienų darbo savaitė ga
lios betgi tik nuo sausio mė- 
uosio 1 <1 i o uos i<lci rup,|>i ličio 1 f> 
dienos kas metai. Nuo rugpiu- «
čio 15 iki gruodžio 21 bus dir
bama puslšeštos dienos savaitė
je. Kailiasiuvių unijos priklau
so apie 1,2(K> darbininkų.

WASHINGTON, liepos 1. — 
šiandien pabaigti J. V. biznio 
operacijos metai, kur suvesti 
su virš 200 milionų dolerių per
teklių, kaip aiškinama dėlto taip 
pakilo perteklius, kad income 
mokesniai pakelti. Pernai tuo 
pačiu laiku buvo $94,000,000 
deficito.

Čia atsirado karvės šeiminin
kas, kuris, norėdamas suval
dyti jų, stvėrė už virvės, tačiau 
karvė ir jį parvlrtė ant žemės 
ir pradėjo maigyti.

Tuomet prie karvės pribėgo 
kaž koks pilietis, nutvėrė už 
ragų, užsuko galvų. Karvė ne
pajėgė priešintis. Kiti piliečiai 
užrišo jai akis ir nuvedė kie
man.

Laisvės Alėja, karvei pasi- 
trasius, buvo kaip po kokios 
bombos sprogimo: sujaudinta, 
bruzdanti, nerami, ypač susi
jaudino moterys, kurias karvė 
turėjo progos nors biskį pa
vyti.

Badas Lietuvoje

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

Iš viso gražu ir vidutiniškai 
šilta; lengvi ir vidutiniai žie
mių ir žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 80° F.

Šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 1:46 
ryto.

Rado nušautą policijos 
viršininką

ASHLAND, Va., liepos 1. — 
Žolėse už vienos vaistinės va
kar čia rado negyvų Ashlando 
policijos viršininkų Harry jS'mee- 
manų. Jo galva buvo peršauta. 
Matyt, jis buvo piktadarių nu
žudytas.

Banditas atėmė iš ban 
ko tarnautojo $10,000
AKRON, Ohio, liepos L — 

Ginkluotas banditas šiandie 
dienos metu puolė Industrial 
Savings and Ix>an kompanijos

000, pabėgo.

BERLYNAS, liepos 1. — 
Kųiblegrama iš Konstantinopo
lio United Press biurui Troc
kis praneša, kad jis niekados 
nesikreipęs į Amerikos Darbo 
Federacijų ir neprašęs, kad ji 
darytų žingsnių, idant Wash- 
ingtono valdžia leistų jam at- 
vykti į Jungtines Valstybes.

Trockis sako, kad jis tik An
glijos valdžios prašęs leidimo 
atvykti j Londonu ir kad dar 
laukius atsakymo.

Vokietijos kancleris 
Mueller išvyko pa

sigydyti
BERLYNAS, liepos 1. — Vo

kietijos kancleris Mueller šian
die išvyko j Bad Mergengheim, 
kur jis nori keturis ar šešis 
mėnesius pasigydyti. Jis per 
pastaras kelias savaites sirgo.

Užsienio reikalų ministeris 
Stresemann taipjau šiandie iš
vyksta trumpoms vakacijoms į 
Baden-Badenų.

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
Kad iŠ daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažų atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 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, m



NAUJIENOS, Chicago', UI.

V argo ir Ašarų Salos
(Tęsinys)

Kaltininkai tuojaus prisipaži
no. Juos išvedė laukan. Dar 
nepraėjo nė pusvalandžio, o jau 
mus išvarė kieman ir parode 
tris lavonus su perskeltomis šu 
viu kaktomis. Visus tris su
šaudė pats Kaluginas. Toje pa
čioje vietoje, kur- dar tebegulėjo 
šilti lavonai, suskirstė mus į 
dvi kuopas. Mano kuopa buvo 
nuvaryta prie juros kranto į ne-| 
didelį uostą, kuriame 
garlaivis. Turėjome 
jį anglies. Mano pareiga buvo I 
suskaityti kiek maišų anglies' 
buvo prikrauta. Baigėme dar-! 
bą apie 11 vai. nakties. Vienas] 
dirbusių su mumis kalinių taip 
nusilpo, kad staiga pasimirė.. 
Apie vidunaktį sugrįžome į ba
rakus, sušlapę ir juodi nuo ang
lies dulkių tuojau gulome savo* 
guoliuosna ir saldžiai užmigome, 
nežiūrint kad kūną paukščai j 
mus kapojo, ir barake švilpė 
šaltas vėjas. Pažadino šešiomis 
ryto. Atsikėliau pagautas škor
buto ligos. Mane nuvarė į li
goninę ir priskyrė prie lengves
nių darbų: turėjau nešioti mal
kas ir vandenį į barakus ir Į
kuopti kiemą.

Vakarą prieš einant gulti, 
paskaitė mums mirtimi nubaus
tųjų i>avardes ir paaiškino, ko
dėl taip, o ne kitaip buvo su 
jais pasielgta. Po to kasdien 
turėjome tokių skaitymų klau-

lik savo daiktus pasidėjome ant 
lovų, tuojaųs tuvo pranešta, 
kad turime eiti į darbą j durpi
nes, penki kilometraf nuo kalė
jimo. Artinosi žiema. Reikėjo 
nuimti siaurasis geležinkelis, 
kuriuo buvo gabenamos durpes 
į kalėjimą. Pora sukaltų gele
žinkelio reikų svėre apie 180 
kilo, o kiekviena vagonetė apie 
200 kilo. Vagonečių buvo 23.

Per 18 valandų 43 kaliniai, 
. kuriu tarpe ir man teko būti, 

irikr iuti' ureJomc nurin*c“ nuo pelkių ki- putia 1 |omeįr{^ geležinkelio ir visas 
.. i vagonėtas su nuimtomis reiko- anglies ,fo . ... , . .. .. ;- . mis sustumti i palapinę. Kalimų 

| tarpe buvo daug ligotų ir per 
i ištisą parą nieko nevalgiusių.
Šaltis buvo jau nemažas, ir su- 

idregusios rankos tuojaus pri
šaldavo prie reikų. Porai reikų 

i pakelti reikėjo trijų žmonių. 
Taigi jei vienas suklupdavo, ki
ti du irgi turėjo suklysti. Vie
nas musų draugų, buvęs kariš
kis, pritrukęs jėgų, atsigulė že
mėje ir sako čekistams:

—Verčiau mane užmuškite. 
Aš jau nebegaliu išturėti.

Čekistas Sartis, latvis, pasta
tė jį ant kojų ir ėmė drąsinti: 

Nebūk kvailas. Kiti dirba, 
ir tu dirbk. Turėsi dar laiko nu
mirti.

Per kiekvieną vakarienę vis bū
davo paskaityti tą. dieną nu
baustieji mirtimi.

Mano drabužiai virto skarma
lais. Naktimis ėdė utėlęs ir 
kratė Šaltis, nes tokioje didžiu
lėje cerkvėje dvi iš plytų kros
nys buvo grynu pasityčiojimu 
iš kalinių. Daugybė kalinių 
mirdavo nuo tifo ir škorbuto. 
Juos pakasdavo, kaip gyvulius, 
bendroje duobėje be jokių kars
tų (rakščių).

Drauge su manim Solovecko 
kalėjime kalėjo 8,500 kalinių, į- 
vairiems rakams pasodinti: vie
ni dvejiems, kiti trejiems, o dar 
kiti net' 5-riems metams. Abe
joju, ar ir sveikiausias žmogus 
galėtų tenai gyvas išlikti dau
giau, kaip per pusmetį. Tiesa, 
ne visiems kaliniams tenka nuo
lat sunki darbai dirbti, yra ir 
lengvesnių darbų, į kuriuos pas
kui ir aš patekau. Bet tokių 
laimingų kalinių yra maža. Di
deli šalčiai, nešvarumas, skur
dus maistas šimtais sargina ir 
mažina kalinius.

padrąsinimas mažai 
Nuvargintas kalinys 

4 vai. ryto pa-
tegelbčjo.
patruko ir apk
simirė. Mes dar turėjome dar- 

Į bo ligi 6 vai. Numirėlio lavo-
,, , . ... ., nas buvo paliktas lauke, o mesPyto metą, vos tik prašvitus, . . . .v.. i- • . • • .. sugrįžome i kazarmę visiškaibuvome suvaryti i laivu, einanti * ,.. o J • / nustekenti. Pusantros parosi Solovecka. kalimu buvo 150. . . , . ,,.... . . v nieko nebuvome nei valgę neiČekistai ir jų žmonos sėdėjo i _ v. v . . .v, . r - i gėrę, račiau užmigome ir is-kajutese, o kaliniai buvo sugrūs-1 . . ... .1x1-.. . . v. f v miegojome ligi po piet. Pasiketi ant dangčio. Į mus žiurėjo , , .., . v.. . „ ..v. . lę turėjome iškuopti nuo nesva-du priruošti kulkosvaidžiai. * . , n ,c . . 1 tz • rūmu visa cerkvę. Tik 6 valan-Solovecko salos nuo Kernį vrai . " , ,

p-.., . .i m da vakara gavome pavalgyti,api-a 65 kilometrus tolumo, lu \. .. .... j-jv 1 Per vakarienę paskaito mums,salų vra penkios. Pati didžio- , . x Y > 4 □1 i--- Ikadtadienabuvosusaudytade- ji, kurioje yra garsus kalėjimas, 1 v. :j 4 -v . . 4 . simts kalinių,padarytas is vienuolyno, turi: TZ.r .oo ... . ... r> i Kitą diena pristatė mus trauk-apie 23 kilometrus ilgio. Kran-:,.- , .; , x .1 v4. . 1 . . ti rastus is vandens. Šaltyjetai neanksti ir akmeningi. V1-1, , . .. . 1 1 j n- T J turėjome braidyti vandenyje irduje salos dar daug pelkių. Is . . . . /4 . . • 1 4 , rankomis vilkti sienbjus 1 kran-tolo buvęs vienuolynas atrodo , kT . , ,. 1v . . .... . rp.. , . 1 ta. Nei kabliu nei virvių mumsgan gražiai ir didingai. Tik keis- ‘ , ,jv- 1 i-i - nedavė. las darbas taip pat to įspūdžio daro cerkvių bones,, v .V1 . , , .. 1 v ^ . . . . . , buvo nežmoniškai sunkus, kaipbe kryžių. Garlaiviui pasiekus] 
prieplauką, pamatėme grupę če
kistų odos švarkais ir kaskie-l 
tais, kuopą 
skarmaluotų 
uoste. Jų 
jau keletą 
kitų pažįstamų, kadaise užėmu-! 
šių aukštas viętas prie caro val
džios. Kaliniai atrodė taip nu
vargę ir nukankinti, kad buvo: 
panašus nebe j žmones, o i ko-1

X Moterys Turi Išmok-
jaus liepė mums lipti iš laivo ti Vartoti Magnesia 
ir rykiuotis j eiles. Susirykia- 
vę ėmėm žygiuoti kalėjimo lin
kui. Kai kurios nuvargusios 
moteriškės negalėjo suskubti ei
ti draugėje ir atsilikdavo kitų 
užpakalyje, čekistas pribėgęs] 
prie jų rėkė:

—Skubinkitės poniutės, čia
nėra automobilių.

Beeidami iš prieplaukos į ka
lėjimą užgirdome ir pamatėme] 
danguje skrendančius ir liūdnai 
klykiančius šiaurės paukščius.' 
Liūdną įspūdį dar labiau padi
dino niūrūs oras ir paniurusios 
cerkvės, paverstos kazarmėmis. 1 
Mus atvedė prie didžiausios 
cerkvės.

Kai visi formalumai, priimant 
naujus kalinius, buvo padaryti, 
suvarė mus vidun cerkvės. Vos

Jau nemaža praslinko dienų 
, .....................| naujame kalėjime. šeštą vai.kareiviu ir minia J J , . y. “ ,i r • r i v. M ryto buvau siunčiamas prie kokainui!, dirbančiu1,. , , ,4 . . _ kio sunkaus darbo, vis kitokio.

. . kiekvieną diena. Grįžęs vidu-savo draugų ir .dieniu į kalėjimą, pavalgydavau 
drauge su kitais sriubos ir žu
vies arba iš grikių, ir vėl tu
rėjau eiti j darbą ligi 6 vakaro.

žolei plaunama maSisa 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galandas. Tik 
už ............................. 0.98

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

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

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Mane užstojo Suomių vyriau
sybė, ir spalių men. 1925 metais 
buvau grąžintas atgal j Petrapi
lį. Tenai, kaip tik Kūčių dieną 
buvau paleistas iš kalėjimo ir 
kučiąs valgiau savo konsulate. 
Išvydę, mane pažįstamieji, labai 
nusigando: atrodžiau kaip iš 
numirusiųjų prisikėlęs. Pasenau 
kokia dvidešimčia metų. Bet da
bar jaučiausi laimingas ir svei
kas ir meldžiu Viešpaties, kad 
net aršiausiam mano priešinin
kui suteiktų malonę niekuomet 
neiš,vysti prakeikimo, vargo ir 
ašarų salų. —“V. A.”.

m.......  ■'»

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokiu atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunų m 
bargene visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 Se. ftalstsd St 
TeL Roosevalt 8500

Turėjo silpną nugarą ir 
negalėjo gerai miegoti

P-as W. H. Mack, St. Louis, Mo., gavo 
puikias pasekmes nuo Nuga-Tono. Jis sako: 
“Prlefi vartojimą Nuga-Tono, aš turėjau 
silpną nugarą, negalėjau naktimis gerai 
miegoti ir turėjau prastą skonį savo bur
noje. ' Dabar mano nugara nekankina ma
nęs, pasitaisė mano apetitas, aš miegu ge
rai naktimis ir neturiu to prasto skonio 
burnpjo. Man neužtenka žodžių išgyrimui 
Nuga-Tone."

Virš milionas žmonių įgavo savo sveika
tą. stiprumą vartodami Nuga-Tone. Jio tu
rėjo nesmagumo nuo prasto apetito, nevirš- 
kiniuio. kuhu viduriuoto arba skilvyje, silp
nus nervus ir kitus svarbius orga
nus. neveiklius kepenis, inkstus ir pūs
lę. chronišką užkietėjimą, galvos skaudeji- 
mą, svaiguli, nemigę naktimis, jautimą vi
suomet nuvargusiu ir pamišius nemalonu
mus. Jei jus turit vieną šių trobelių, Jus 
turėtumėt vartoti Nuga-Tone. Pasekmės yra 
geros t keletą dienų. Visi gyduolių vertel
gos pardavinėja Nuga-Tono arba jie gaus 
dėl jūsų iš olsolio vaistinės.

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

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas
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Trumpiau
sias kelias 

vandeniu 
i ir iš

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

Vežkis Canadian Pacific
— Geri Vis

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai i
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais j vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasporlai, rezervacijos, gry- 
žimo perimtai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

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

Telefonas Wabash 1904

Canadian
World’s ■TN • <*•s Pacific

Express Travellers Čekius, 
ame Pasaulyje.

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą’’, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 

užtikri-veikimas 
vidurių veikimą. į 
plovimui 
rukštims
laike nėštumo.

burnos,, 
esti ir

liuosuojantis
' na reguliarį 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of Į 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui.

, Visos aptiekos turi 25c ir 50c i 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me-i 

! tų.
“Milk of Magnesia” buvo J. i 

V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical

i Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. i 
i Phillips, nuo 1875 m.

-

Ginčuose

(PASIRASO)

The Lucky Strike šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną subatos vakarą ?klcii 
savo muziką, nuo vieno vandenyno iki 

kito, per N. B. C. radio tinklą.

Y-Gi a paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai Skait
menų Auditoriai.

© 1929,
Thq American Tobacco Co.. Manufacturers

Kad palaikyt laibų fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:

It’s toasted
Jusąg Gerklės Apsaugojimas

hderruiiiou ai Joti r na ii

Visuose ginčuose kas link cigaretų, vienas faktas aiškiai iškyla 
aikštėn: Gerai yra rūkyt Luckies, todėl kad stebėtinas jų kvapsnys 
negali būt duplikuotas jokiam kitam cigarete, kuris nėra kaitina
mas specialiu apkepinimo procesu. Gerai yra rūkyt Luckies, todėl 
kad jie mažiau teerzina gerklę, kaip kad liudija 20.679* daktarai. 
Gerai yra “Siekti Lucky vietoj sąldumyno”, kaipo priemonė pasi
laikyt labiam ir vikriam. Apkepsimas paženklina Lucky Strike 
kaipo pasižymėjimą ei garėtą.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta —................-.............. 12.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $130
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.0$
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ................................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose __________ - $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................... .........-...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. -................— 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

The American Tobacco Company, Incorporated

Gražuolių
Kontests

įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUCIO-AUGUST 4 D., 1929

“SIEK. LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

n’S toa^eo

Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

APLIKACIJA

metų amžiaus; Pėdųkonteste. Esu

svarų. Gimiaucolių ūgio; sveriu

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė.

Adresas

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

GARSINKITES “NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
_ Lietuvių
Išvažiavo atosto

goms
Praeitą sekmadienį, apie 3 

vai. ryto, išvažiavo atostogoms 
i Wisconsino miškus naujienie- 
tis .1. Lapaitis su žmona. Kartu 
su lapaičiais išvažiavo p-lė Fe
licija Kontrimai tė, “Naujienų” 
raštinės darbininkė, p-lė Jose- 
phine Lukošaičiutė ir p. F. Žu
kas.

Išvažiavo jie j Eagle River 
miestelio apylinkę ir visas ke
turias savaites atostogų žada 
praleisti Per c h ežero pakrašty, 
kame p. .Jonas Sharka ūkinin
kauja ir turi Įtaisęs vasarnamį. 
Jie žada lankytis Rhinelander, 
VVoodiboro ir kitose lietuvių ko
lonijose.

Savo atostogų įspūdžiais ir 
Wisconsino lietuvių gyvenimo 
patyrimu J. Lapaitis pažadėjo 
dalintis su “Naujienų” skaity
tojais. ,

Dr. Kasputis susi
žeidė

Dr. C. Kasputis, dentistas ir 
sportininkas, pereitą šeštadienį 
skaudžiai pažeidė koją ir dabar 
randasi Ravensrwood ligoninėj. 
Pažeidimas yra. tiek didelis, kad, 
daktarų nuomone, jis ligoninė, 
turės išbirti mažiausia dešimt 
dienų.

Važiuos atostogoms
Adomas Kateliunas liepos 3 

d. apleidžia Chicago ir išvažiuo
ja į Wisconsino valstiją, kur 
ketina praleisti visą vasarą.

Pasaulio Vergo at
sakymas “Vilnies” 

workeriams
“Vilnies” komisarai jau tre

tį kartą sumanė Pasaulio Ver
gą perkrikštyti į centristinius 
komunistus, kad ir jis, Pasau
lio Vergas, kartu su jais gar
bintų diktatorių Staliną.

Jus, komisarai, jau antru 
kartu kviečiate mane ateiti j 
“Vilnies” redakciją pasikalbė
ti. Bet aš jums viešai atsakau, 
kad aš neisiu pas jus išpažin
ties, kaip kad nuėjo už sandvi
čius, ar kitokius pažadus A. 
Bimba, B. Šidiškis, A. Aimana- 
vičia, S. Strazdas ir keletas ki
lų, kuriuos jums pavyko prisi
vilioti, ar ir stačiai nusipirkti.

Nesulaukus mano atsilanky
mo vienas Roselando komuni
stas raišo komisarų . gazieloj 
(nr. 143):

“Buvusieji ekstriniai greitai 
atkando dantis. Vienas dalykas 
ko jie atsiekė, tai susidedam! 
su menševikais taip sukom
promitavo Aušros knygyną, kad 
jie galutinai nustojo darbinin
kų paramos. Dabar jiems kito 
kelio neliko, kaip lysti į Gri
gaičio bučių ir šmeižti darbi
ninkus. Prisipažinti darę klaidą 
jie neturi sąžinės”.

Jus neturite jokių faktų, kad 
Pasaulio Vergas butų šmeižęs 
darbininkus, ar melavęs. Kai 
aš parašau tiesą apie jūsų mak- 
liorystes ir amžiną žebravoji- 
mą darbininkų centų, tai jus 
tylite kaip Baltimorės klemsai, 
nes žinote, kad Pasaulio Vergas 
iki nuėjo pas kairiuosius komu
nistus, daug patyrė apie jūsų, 
niekuriuose atsitikimuose sta
čiai chuliganiškus, darbus. Jus 
nuo jo nieko neslepėt, nes ma
nėt, kad Pasaulio Vergas grei
tai priims ADP. Liet. Sekcijos 
krikštą. Jus dagi žadėjote Pa
saulio Vergą vežti j Valparai- 
so bulvių skusti mokintis. Tai 
buvo pirmas manės traukimas 
į workerių partiją. Buvo tai 
1923 m.

Antras traukimas įvyko 1926 
m. Jus mane pasišaukėt pas 
“Vilnies” dženi torių velionį Vei- 

raitį ir tuoj užvedėt kalbą apie 
taiką, apie mano pasitraukimą 
nuo kairiųjų komunistų ir pri
sidėjimą prie ADP., žadėdami 
man už tą gerą atlyginimą. 
Bet aš griežtai pareiškiau, kad 
aš visai nesutinku su Ameri
kos Darbininkų Partijos pro
grama ir visu jos nusistatymu, 
kad pati partija yra šnipo F rai
nos išperėta ir kad aš neisiu 
darbininkų mulkinti.

Dabar jau tretį kartą ban
dote pasigauti mane į darbi
ninkų klesos pardavikų bučių. 
Bet jūsų pastangos nueis nie
kais. Aš vedžiau kovą ir toliau 
ją vesiu prieš veidmainingus 
centristus, kaip maskavau, taip 
ir toliau maskuosiu jų pasiry
žimą pakenkti darbininkų judė
jimui, taip politiniame, kaip ir 
ekonominiame lauke. Aš savo 
idėjos neparduosiu nė už pini
gus, nė už svaigalus, nė už san- 
vičius. Į jokią diktatūrą, kokia 
ji nė. butų, raudona ar juoda, 
bolševikų, ar fašistų, aš neti
kiu. Kovoju gi už demokrati
ją, už visų lygias teises, už žmo
nių laisvę.

Ateityje galite ieškotis silp
nesnių, kad juos papirkti eiti 
darbininkų pardavikų pareigas 
ir griauti darbininkų unijas, 
politines partijas ir pašelpines 
draugijas, bet Pasaulio Vergas 
savo idėjomis nepirkliauja ir 
čia jus nieko nepelnysite.

— Pasaulio Vergas.

West Side
Pranas Klikna ligoninėje.

Pranas Klikna jau dvi savai
tės kaip guli šv. Antano ligo
ninėje, kur jam buvo padary
ta operacija. Jo draugai ir pa
žystami prašomi yra jį atlan
kyti. Jis yra 327 kambary.

Bridgeport
Birž. 23 d. teko užeiti pas 

Joną VVenslamvą, kur užtikau 
bešvenčiant vardadienį. Buvo 
susirinkęs būrelis svečių, kurie 
labai gražiai linksminosi. Tarp 
svečių buvo ir viena šeimina iš 
VVauk’Cgano, p. p. Noreikai. Su
žinoję, kad p-ia Noreikienė yra 
dainos mylėtoja, paprašėm ją 
padainuoti keletą dainelių. Rei
kia pasakyti, kad ji turi labai 
gražų balsą ir jeigu ji lavintų, 
tai turėtumėm labai gerą dai
nininkę.

Jonas VVenslaus, kurio var
dadienis buvo minimas, ačiuo- 
ja visiems draugams už smagų 
pokilį, o taipjau p. p. Sble- 
kiams, p. Mikolai Vilkui ir p- 
iai Valiėnei už dovanas, o p-iai 
Noreikienei už taip gražias dai
nas. — Buvęs.

Išplėšė sankrovą.
i

Nesenai Catholic Salvage Bu- 

Liepos 4tą Išpardavimas
Firestone—- Oldfield Tires
Atsiminkite, kad vakaišinų sezonas atsidarė, žmonės važiuoja 
į laukus arba prie ežerų, pilni keliai mašinų, važiuotojas gavęs 
FLAT TAJERĮ vargiai gali rasti progą pasitaisyti tajerį. 
Kad išvengus nesmagumą kelyj reikalingi geri ir atsakanti ta- 
jerai. Mes juos kaip tik ir turime. Atvažiuokit pas mus, ap
žiūrėki! musų tajerų staką, pasirinkit tinkamą ir mes jums toj

29x4.40--$6.60 30x5.25—$10.90 
33x6.00-$ 13.55 32x4-$ 10.55

.Kitos saizos palyginamai. i
Mes vulkanizuojam tajerus, taisom ir chardžinam baterijas. Darbą gvarantojam. 
Krautuvė atvira kas vakarą iki 9 ir nedėlioms iki pietų.

Urban Tire Sales & Service 
SAVININKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avenue Tel. Virginia 0915

reau atidarė vartotų daiktų san
krovą prie 3609-11 So. Halsted 
St. Už pereitą naktį į tą san
krovą įsilaužė plėšikai ir išne
šė daug drabužių ir kitokių 
daiktų.

Lietuviai baigę aug- 
štesniąsias mo

kyklas

(Tęsinys)
Harri&sn Technical High 

School keturių metų aibelnų 
mokslų kursą baigė šie lietu- 
viai-liet u vaitos:

Virginia Bambas 
Rosalie Belitsky 
A gal ha Demikis 
Edward Demikis 
Norma n Dobi n 
Frances Globis 
Lillian Jakes 
I lėle n Karas 
Sopinę Kazakevicz 
Albert Lippis 
Helen Loukota 
William Tamkevic 
Estelle Waicis 
Ben Yanelovitz 
Ethel Barkun 
George A. Belsky 
Julia Blouzdis 
Joseph S. Erazmus 
\Villiam Gustaitis 
Alexander Kozakevvicz 
Alphonse W. Kraukles 
Emily Rose Lukas 
Julius Petrulailis 
Henry Ramazinski 
Mary L. Rasimas 
Blanche iSdkokis 
Stanley Witko.sk i

Dviejų melų kursą baigė: 
Doris Beluzis 
Julia Benuska 
Joseph 'Bocinsiky 
Bruno Daraskevich 
Marie Diuįį^ 
Frank Gavenys 
Rudolph J. Matąs 
Louis Merkin 
Veronica Janulis 
Emily Kalnes 
Helen A. Kolis 
L.hester J. Kulis 
Estelle Lokoshu.s 
Bessie M. Lūkės 
Anną Magis 
Bernice Sukis 
Leonora Petkus 
1 lelen Petrauskas 
Helen Pociūnas 
Helen Rumbauskas 
S tolia Savickis 
Emilie Triskai 
Frank Ures.

Hyde Park High School ke
turių metų kursą baigė:

Luise Barnis
Ruth O. Servis

Dviejų metų kursą baigė: 
Caroline Kalias.

Lake View High School ke
turių metų kursą baigė:

Donald Majerus 
Marie Dombroski 
Ruth Sebastian 
Edma Kolas.

Lane Technical High School 
keturių metų kursą baigė:

Casey Alonas 
George A. Barans 
Frank Barberis 
Walter R. Budviitis 
Casimer Ulbas

Dviejų metų kursą baigė: 
Samuel A. Bakus 
Alfred Rutkowski 
Wilitam Stubits

Marshall High School ketu
rių metų kursą baigė:

Lillian Brogmus 
Mariau Langis 
Nathan Chanuiss 
Bert ha Pavalon 
Frances Kutchinsky
Esther B. Yablonsky

Medill High School keturių 
metų kursą baigė:

Rose Ainis
George Margolis
Albert M inkų s
Teima Kalinsky
Sopinę Zukovvsky

Morgan Park High Scho.31 ke
turių melų kursą baigė:

Helen IM. Balęs
Mary Sturges

Dviejų metų kursą baigė: 
Helen M. Yurkas

Parker Senior High School 
keturių melų kursą baigė:

Antoinette Waitkus 
(Bus daugiau)

f ’—-----------------------------

TheEnglishColumn
..

Vlarquette Murmurs
Ali Aboard

“For a roving we will go! 
now and evermore”. Marquette 
slogan seems to imbue the 
Marquette Club members of 
the SLA. Gr. 260 with a desire 
akin to lust for travel. Having 
hardly shed the kinks from 
the Grand Rapids trip we plan 
to board the excursion boat 

ir uždėsime.
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for St. Joe, Mich. on the glo- 
rious fourth where we hope 
to spend several hours at Sil- 
ver Beach and then return late 
in the evening over the shim- 
mering waters of Lake Mich- 
igan. What ho, tuck your 
‘ūke and hard tack under the 
arm and shuffle down to the 
dock at foot of Michigan Avė., 
Link bridge, 10 A. M. Thurs- 
day morning, whisper the mag 
in words Marųuette Club and 
spend a pleasant day with the 
vvhoopee crew before the mast.

The trip to Grand Rapids 
home of the davenport and 
ardent, sociable S. L. A. breth- 
ren together with the subse- 
quent baseball vietory will live 
long in our memory for we 
were accorded a reception 
rivaling the one accorded 
Lindbergh himself.

This eozy Michigan city 
boast a record drier than the 
Sahąra būt the smiles worn 
by “Loogan” Stang, Pete 
Brown and the gaudly clad 
Walter clearly indicated that 
somewhere a leak had been 
sprung.

The ump looked puzzled at 
some of fifty Schnukas’ bat 
eluding hooks. Probably never 
seen the likę of it.

Speaking of surprises what 
about the cafė owner of Kala- 
mazoo, Mich. Sixteen Maroons 
filed in at an early hour and 
beseeched the good man for 
ham,and eggs and java. Loo
gan insisted on seeing the 
chicken which laid his order 
būt the poor thing left orders 
not to be disturbed.

The club suffered a rather 
sudden and unexpected set- 
back when President Brovvne 
Rasgis tendered his resignati-

SpeclallBtaa rydyme chronlikų Ir nauju U- 
K. Jei kiti negalėjo jumia išgydyti, ataflan- 

kit pas mane. Mano pilnas ifiegzaminari- 
thaa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aft apal- 
tmslu Jus gydyti, sveikata jums augryi. Ei
kit pae tikrą specialistą, kuria neklaus juatj 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
įsiutino ikegzatnlnavitno—kas juma yra.

Dr. Zaremba
20 W. Jackson Blvdn netoli State St, 

Kambarya 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 Ud 1 no nietv.

on at our lašt meeting. Brown 
did his work well, we admire 
him and aure hate to see him 
go.

Which‘ calamity sets us 
alongside of the Texans —a 
woman for a governor. Alice 
Benett, vice-president takes 
the helm. Her first act was 
to call a special meeting at 
her new home Tuesday July 2, 
1929. Members let us hie to 
7117 So. Rockwell St., 8 P. M. 
there to šit in solemn con- 
clave.—A. R.

Itchlng Skin
Quickly Relfeved
Don’t sulfer with Dandruff, Pitnples, 
Blemiflhefl and other annoying skin irri- 
tatioDS. Žemo antiaeptic liquid is the sale 
aure way to relief. Itching often diaappearą 
overnight. Splendid for Sunburn and Poisoa 
Ivy. Ali druggists 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATION8

Paklausk savo groceno arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

(sergantys
ŽMONĖS!

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

Ji ir o h ar silpnumo.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydymo Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Slapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Robb 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad
pacientai būt gydo- bpecialiataB 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi i&mokčjimai. 16 prie
žasties jo imamos žemos mokeaties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 16 jūsų pu
sės prievolių. Neatidčliokit. bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St.. Crill.v Huilding. Im
kit elevatorių iki penkto aug6to, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 60« dėl moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet, Panedfi- 
liais. Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki H vakaro.

Witko.sk
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JIEMS KVEPIA ITALIJA.

Lietuvos valdančioji partija, tautininkai, laikė Kau
ne suvažiavimą, kuriame valdžios atstovai, Voldemaras 
ir Aleksu, darė pranešimus apie valdžios darbus ir su
manymus. Suvažiavimas tuos pranešimus priėmė, ži
noma, be jokios kritikos.

Tautininkų partijos centro valdybos vardu tūlas 
Lapenas pareiškė tarp kitko štai ką:

“Centro valdybos santykiai su vyriausybe dėl 
ypatingos padėties yra ne tokie, kaip seimų laikais. 
Santykiams su vyriausybe palaikyti turėtų būt su
daryta tam tikra taryba (italų pavyzdžiu). Šiaip 
centro valdyba vyriausybės darbą patiki musų tau
tos vadams (o ar tauta juos rinko? “N.” Red.), 
kurie tuos dalykus puikiausiai supranta. Jei mi
nima taryba susiorganizuotų, tai ji daug kuo ga
lėtų padėti.” 
Lietuvos tautininkai, vadinasi, svajoja apie .suor

ganizavimą tokios pat tarybos, kokią turi Italijos fa
šistai.

Fašistų “didžioji taryba” yra ne tik partijos, bet 
ir valstybės įstaiga. Ji sprendžia visus svarbesnius 
valstybės klausimus, pirma negu jie būna patiekiami 
“parlamentui” arba piliečiams. Tarybos pirmininku 
yra Mussolini, kuris kartu užima ir ministerio pirmi
ninko vietą (ir dar pustuzinio kitų ministerių vietas).

Bet jeigu Lietuvos tautininkai norės sudaryti fa
šistišką tarybą, tai kas joje vaidins Mussolinio rolę? 
Į ją skverbiasi ir Smetona, ir Voldemaras. Abiejų am
bicijos lygiai didelės, bet Voldemaras yra gabesnis ir 
energingesnis už Smetoną. Tačiaus Smetona visgi yra 
“prezidentas” ir Voldemaras nedrįsta jį pašalinti!

SSSR VALSTIEČIŲ IR DARBININKŲ 
BRUZDĖJIMAS.

Del maisto trukumo ir didėjančios darbininkų prie
spaudos Sovietų Sąjungoje prasidėjo Rusijos ir kitų 
bolševikų pavergtų tautų darbininkų ir valstiečių bruz
dėjimas prieš valdžią. Berlyne einąs laikraštis “Socia- 
lističeskij Viestinik” gavo nuo savo korespondento iš 
Maskvos pranešimų apie ūkininkų sukilimą Pskovo gu
bernijoje šių metų gegužės mėn. pradžioje ir apie smar
kų ūkininkų sukilimą vienoje Gruzijos apygardoje. 
Pskovo sukilimą kariuomenė atsisakė malšint, tuomet 
valdžia turėjo siųsti prieš sukilusius ūkininkus tam tik
ras parinktas armijos dalis, susidedančias iš komunis
tų partijos narių. Sukilimas Gruzijoje (kurią bolševi
kai žiauriai malšino jau 1924 m.) tęsėsi dvi savaiti ir 
su juo Maskvos budeliai apsidirbo labai žvėriškai.

Šiuos įvykius sovietų diktatoriai.slepia ne tik nuo 
visuomenės, bet ir nuo savo partijos. Neseniai buvu
siame Rusijos komunistų partijos • praplėsto centro 
(plenumo) suvažiavime Tomskis pareiškė, kad apie 
Gruzijos ūkininkų maištą Stalinas nieko nesakė net Po
litinio Biuro nariams (vyriausiai partijos įstaigai), iki 
jisai nebuvo nuslopintas. Už šitą Stalino kritiką Tom
skis, kaip jau žinoma, buvo pašalintas iš profesinių 
sąjungų centro tarybos pirmininko vietos.

Kitas bolševikų šulas, perėjęs į opoziciją Stalinui 
(ir už tai taip pat netekęs savo vietos), Bucharinas, 
tame pačiame plenume papasakojo nuostabių faktų 
apie kylančią Rusijos ūkininkų neapykantą prieš bolše
vikų diktatūrą. Jisai nurodė, kad sodžiuje žmonės vis 
dažniau ir dažniau užpuola ir muša komunistų laik
raščių korespondentus ir kitokius viešpataujančios par
tijos veikėjus. Šių metų kovo mėnesyje tuo budu žu
vę 270 komunistų, t. y. po 9 kasdien! O skailinės už 
balandžio mėnesį esančios dar didesnės.

Maskviškis “Soc. Viestnik” korespondentas pažymi 
ir tą faktą, kad Rusijos dirbtuvėse — Sormove ir Ore- 
cho-Zujeve — kilo darbininkų streikai, kurie turėjo 
grynai politinį pobūdį ir ėjo po obalsiu: “Šalin komu
nistai !”

Šitas valstiečių ir darbininkų bruzdėjimas sovietų 
kraštuose yra pamatinė priežastis to, kad eina atkakli 
kova bolševikų diktatorių tarpe. Kol žmonės tyli ir 
kantriai velka diktatūros jungą, tol diktatoriams nėra 
reikalo tarp savęs vaidytis. Bet kai gyventojai ima 
šiauštis prieš valdžią, tai joje prasideda ginčai: vieni

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams__________________ $8.00
Pusei metų...... *....-.... ............... 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam__________ 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui_______________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų: >

Metams_____________ $7.00
Pusei metų_____________ _ 3.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviems mėnesiams______ _ 1.25
Vienam mėnesiui________ .75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

jos šulai sako, kad valstybės vairą reikia kreipti į tą 
pusę, o kiti į kitą, ir jie pradeda peštis.

Šie metai bolševikams nepaprastai sunkus, ir dau
geli jų ima baimė, 4cas bus toliau.

KOMUNISTŲ TURTAS PRI
KLAUSO MASKVAI

Kaip skaitytojai jau žino, 
Amerikos komunistų centras 
sulig įsakymu iš Maskvos pa
šalino iš partijos jos vadų, Jay 
Lovestone’ą—už tai, kad jisai 
atsisakė klausyti kominlerno 
(komunistų internacionalo) vir
šininkų, kurie liepe jam pasira
šyti po tam tikrais “teziais” 
apie Ameriką ir pasilikt Mask
voje, o ne grįžti namo, kur 
jisai, kaip jie bijojo, gali pra
dėt kelt maištų partijoje.

Dabar apie tų “kominterno 
neklausytoją” Amerikos komu
nistų centro komitetas paskel
bė spaudoje pareiškimų, ku
riame aiškinami visi Lovesto- 
ne’o griekai. Viena vieta šita
me pareiškime yra ypatingai 
įdomi. Joje kalbama apie tai, 
kaip Lovestone’as, norėdamas 
surgįžti į Amerika (prieš Sta
lino klikos valių), iš Maskvos 
mušė telegramų savo draugams 
Amerikoje ir ragino juos gel
bėti jį, o taip pat rengtis prie 
atsigynimo nuo galimų Mask
vos pasikėsinimų “sudiscipli- 
nuoti” jį ir jo šalininkus. Lo- 
vestone’o kablegramoje tarp 
kitko buvo sakoma:

“Pradėkite plačius judėji
mus vienetuose ir spaudoj už 
visos delegacijos sugrąžini
mų (iš Maskvos. “N.” Red.)...

“Atidžiai patikrinkite ir 
sužymėkite visus vienetus, 
visų nuosavybę, visus pageL 
binių (organizacijų) adresų są
rašus, visus pasarašius (? 
“N.” Red.), distriktų sąra
šus, pašalinant kai kuriuos 
ofisus (tarnautojus? “N.”) 
ir nepasitikimuosius. Peržiū
rėkite visas čekių sąskaitas, 
visas organizacijas, žiūrėki
te, kad įgaliotieji pasirašyto
jai butų vien tik pasitikimi, 
paskiriant .sekretoriatą pa
galbinėms (organizacij oms) 
ir iždui; atimkite įgaliojimus 
pasirašyt iš dabartinių pasi
rašytojų. Tuo jaus, kuo grei
čiausiai užbaigkite prisiren
gimus, parduokite namą 
(bildingą), ypač pašalinkite 
W kaipo jo globėją (trusti- 
sų). Prašalinkite Many ją 
Reiss.”
Centro komitetas, paskelbda

mas šitą Lovestone’o kalble- 
gramą, pareiškia:

“Tai yra neužginčijami ir 
tikri žinksniai, daromi tiks- 
lu išimt musų amerikinę 
partiją iš Komunistų Inter
nacionalo.”
Lovestone’o planas, žinoma, 

nepavyko, nes kuomet jisai pa
siuntė iš Maskvos tokią tele
gramą, tai Stalino žvalgyba ga
vo ją pirmiau, negu Lovesto
ne’o sėbrai Amerikoje, ir Sta
linas tuoj aus paliepė savo lei
tenantams “sudisciplinuoti” jį. 
Pirma negu Lovestone’as pa
grįžo namo, Amerikoje visas 
komunistų aparatas jau buvo 
užšriubuotas prieš jį, ir jisai, 
nespėjęs ne pasiaiškinti parti
jos nariams, kurie jį iki tol lai
kė savo vyriausiu vadu, tapo 
išdrėbtas į sąšlavyną.

Bet šis susikirtimas tarpe 
Lovestone‘o ir maskviškio in
ternacionalo viršininkų puikiai 
parodo, kaip toli siekia Mask
vos dėdžių kontrolė Amerikos 
komunistų partijoje.

Pasirodo, kad Maskvos pasi
tikimų žmonių rankose yra vi
sa Amerikos komunistų nuosa
vybė, visi partijos ir jos “pa- 
gelbinių” organizacijų (tokių, 
kaip “Tarptautinė Pagelba”' ir 
t.t.) adresų sąrašai, partijos ir 
tų organizacijų iždai ir namas; 
Maskvos pasitikimieji žmoztės, 
be to, užima atsakomingas vie
tas partijos aparate, pasirašo 
ant čekių, ir t.t. Taigi yra vi
sai klaidinga manyti, kad so

vietų diktatoriai tai— idėjiniai 
vadai Amerikos vadinamai ko
munistų partijai. Jie yra tik
ri josios “bosai”, šeimininkai, 
kurie laiko savo saujoje orga
nizacijos vadele ir jos šernolę. 
Komunistų lyderiai Amerikoje 
tai—tik Maskvos samdomi ir 
atleidžiami agentai, kurie toliai 
dirba “pasaulio revoliucijos” 
darbą, koliai Maskva moka 
jiems algas.

Kai dėl tokių arba kitokių 
priežasčių Rusijos bolševikiški 
diktatoriai nutaria kuriam nors 
Amerikos komunistų “vadui” 
duoti saktj, tai jisai automa
tiškai pavirsta iš “pasaulio re- 
voliucininko”—-“renegatu”, “iš
daviku”, “oportunistu”, “apga
viku”, ir išleikia į gatvę. Ir 
buvusieji to “proletariato liuo- 
suotojo” bendradarbiai ir vien
minčiai pasiskubina nuo jo at- 
sižegnoti, kaip nuo piktos dva
sios,—idant Maskvos dėdės ir 
jų “nenutrauktų” nuo komin
terno tešmens.

O kokias teises toje neva 
partijoje turi eiliniai nariai? 
Suprantama, kad neturi jokių 
teisių. Jie privalo tiktai mo
kėt duokles ir be paliovos dėti 
aukas visokiems “vajams” ir 
aklai klausyt tų, kuriuos Mas
kva paskiria jiems “vadais”.

PRIPRASTAS MELO IR FAL
SIFIKACIJOS KELIAS

Kai “Naujienose” buvo pa
skelbta slaptas komunistų ap
linkraštis, kuriame išdėstoma, 
kaip komunistai, prisidengę 
“progresyvių” kauke, turi 
“veikti” Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, kad jie jį užka
riautų, lai “Laisvė” sugalvojo 
šitą sąmokslą pateisinti, pa
duodama ištraukas iš straips
nių, tilpusių . “Naujienose” 
1918 m., kur buvo kritikuoja
ma to laiko SLA. viršininkų 
politika. Kritika su sąmoks
lu, žinoma, neturi nieko bendra. 
Jeigu komunistai šiandien ten
kintus! išrodinėjimu ydų, ku
rias jie mato Susivienijime, ir 
stengtųsi jas pašalinti tos or
ganizacijos įstatuose nurody
tais keliais, tai niekas jų de- 
liai to nesmerktų. Bet jie kni
sasi po SLA. pamatais, steigia 
konspiratyves “guštas” SLA. 
kuopose, veda apgavingą poli
tinę agitaciją prieš SLA. virši
ninkus, slaptai renka pinigus 
savo delegatų siuntimui į SLA. 
seimą ir^t.t.

šitokį pašalinės organizacijos 
“gręžimo” darbą Susivienijimo 
pastarasis niekuomet negali par- 
kęsti. “Laisvės” mėginimas 
nukreipti visuomenės dėmesį 
nuo tų komunistiškų konspira
cijų kiton pusėn gali suklai
dinti negut mažą vaiką.

Bet fašistuojančiai Brookly- 
no “Vienybei” tas komunistiš
kas manievras labai patiko. Ji, 
mat, gavo progos įspirti “Nau
jienoms” ir socialistams, skelb
dama kartu su komunistų or
ganu, kad socialistai, girdi, pir
ma darę “tą pat”, ką dabar da
ro Susivienijime komunistai”.

Prie šito savo ir “Laisvės” 
melo f asistuojantis tautininkų 
laikraštis prideda da ir. aiškią 
falsifikaciją. Jisai tvirtina, kad 
“Laisvės” paduotose ištrauko
se iš “Naujienų” 1918 m. strai
psnių Grigaitis raginęs socia
listus “pasigrobti S. L. A.” 
Tuo tarpu vienoje tų ištraukų 
pasakyta ve kas:.

“ ‘Katalikų vadas, pastebė
jo ‘Naujienų’ redaktoriui, 
kad socialistų reikalai Susi
vienijime ‘stovi labai silp
nai’ ir kad socialistai negali 
turėt vilties kuomet nors už
valgyt Susivienijimą. Į tą 
‘Naujienų’ redaktorius atsa
kė: ‘Mes tuo mažai tesirūpi
name; turime pakankamai 
kitokio darbo’.”
Iš šitų žodžių “Vienybė” pa

darė, kad “Grigaitis ragina so
cialistus pasigrobti SLA.”! 
SLA.”!

Kaip Tausend iš Vo
kietijos aristokratų 

$2,000,000 išviliojo

Viduramžių alchemikai. — Šar
latanai. — žmonių kvailumą 
pavertė auksu. — Tausendo 
praeitis. —Kaimiečių prigau- 
dinėjimas. —Bavarų sostinėj. 
Įdomus planas. —Aristokra
tai pakliuvo ant meškerės.— 
—“Atostogos”. —Policija iš
kėlė aikštėn Tausendo sukty
bes.—Areštas.

Prieš kiek laiko Europoj tapo 
areštuotas Frank Tausend, pa- 
skilbęs “alchemikas”. Viduram
žiais, kaip žinia, alchemikų vi
sur knibždėte knibždėjo. Už
sidarę savo laboratorijose, jie 
ieškojo būdų kaip iš paprasto 
metalo padaryti auksą. Kai ku
rie tų alchemikų buvo šarlata
nai ir sukčiai, kurie prigaudi- 
nėjo žmones. Bet toligražu ne 
visi. Jų tarpe buvo ir sąžinin
gų žmonių, kurie su didžiausiu 
pasitenkinimu ir atsidavimu 
darė įvairius eksperimentus. 
Kaip Saulis beieškodamas tėvo 
avis surado valstybę, taip 
ir tie alchemikai, be
ieškodami būdų auksui 
gaminti, surado daug svarbių 
dalykų apie medžiagos sudėtį. 
Jie padėjo pagrindą moderniš
kai chemijai, —mokslui, kuris 
dabartiniu laiku turi neįmano
mai didelės reikšmės.

šiandien apšviesti žmonės ži
no gerai, kad kol kas pagaminti 
laboratorijoj auksą nėra gali
ma. Bet šarlatanai taip pat 
žino, jog žioplių dar netrūksta. 
Pakankamai jų susirado ir Herr 
Tausend. Bėgiu dviejų metų 
jis savo Municho laboratorijoj 
“pagamino” $2,000,000 vertės 
aukso. Nuo; senovės alchemikų 
Tausend skiriasi tik tuo, kad 
auksu jis pavertė ne kokį pigų 
metalą, bet žmonių kvailumą. 
Ir reikia pasakyti, kad žmonių 
kvailumas yra daug geresnė me
džiaga auksui dirbti, negu se
novėj naudojami metalai.

Tausend’ui, sako Emery Deri, 
apie tys metai atgal atėjo į gal
vą mintis atgaivinti alchemijų 
ir užsiimti aukso “gaminimu”. 
Iš profesijos jis buvo šaltkal
vis, kuris labai mažai tenusivo- 
<ė apie chemiją. Karo metu 
jis tarnavo austrų armijoj, čia 
jam nusišypsojo laimė: jį pa
sirinko tarnu karininkas, ku
riam buvo pavesta tvarkyti 
chemijos laboratorija. Besitrin
damas po laboratoriją, Tausend 
įgijo šiek tiek žinių apie che
mijos mokslą ir išmoko keletą 
techniškų frazių. Jis taip pat 
perskaitė vieną kitą knygą apie 
senovės alchemikus.

Karui pasibaigus, Tausendo 
gyvenimas pasidarė gana sun- 
;us; Darbas gauti buvo sunku. 

Su savo žmona jis apleido Vie
ną. ir pradėjo bastytis iš kaimo 

kainui, nuolat galvodamas 
apie tai, kaip pasidaryti dau
giau pinigų.

Kartą viename kaime jis pa
reiškė kaimiečiams, kad galįs iš 
švino padaryti auksą. Visa be
da tik ta, kad neturįs pradžiai 
pinigų. Kalbėjo jis sklandžiai 
ir įtikinančiai. Kaimiečiai go
džiai klausėsi ir, ant galo, nu
tarė sukelti reikiamą kapitalų, 
kad įsteigti laboratoriją. Tau- 
sęnd surinko pinigus ir vienoj 
daržinėj pradėjo neva steigti 
aboraloriją. Po kiek laiko jis 
pranešė kaimiečiams, kad vyks
tąs į Vieną pirkti tam tikrų 
mašinų. Į kaimą jis daugiau 
nebesugrįžo. Vietoj to jis pra
dėjo panašiu budu steigti “la- 
joratorijas” kituose kaimuose 
ir miesteliuose.

į Ir juo daugiau jis steigė tų 
“laboratorijų”, tuo geriau ėjo

Bet tai yra paprastas Sirvy
dui užsiėmimas. Re melo ir fal
sifikacijos tas “literatas” apsi
eiti negali.

jo biznis, tuo jis darėsi turtin
gesnis. Jeigu Tausend butų 
pasitenkinęs prigaudinėjimu 
kaimiečių ir miestelėnų, tai gal 
ir iki šios dienos nebūtų pa
kliuvęs policijai į nagus. Bet 
jis buvo kupinas ambicijos. Ap
svaigintas pasisekimu, jis pra
dėjo svajoti apie tūkstančius ir 
milionus dolerių. Jis nuvyko į 
Munichą, kad ten ant plačios 
skalės biznį varyti.

Bavarų sostinėj Tausend ap
sigyveno geriausioj miesto da- 
lyj, taip sakant, tarp parinktų
jų aristokratų. Kad susipažin
ti su įtakingais žmonėmis, jis 
pradėjo pinigiškai remti mo- 
narchistiškai - nacionali s t i n ę 
draugiją, kurios pirmininku bu
vo ne kas kitas, kaip tik pa
garsėjęs generolas Erich von 
Ludendorff.

Per trumpą laiką Tausend į- 
gijo daug naujų pažįstamų, ku
riems jis neužmiršo parodyti 
savo “laboratoriją” ir pranešti, 
kad išradęs būdų, kaip švinu 
auksu paversti.

“Aš dirbu daug, daug metų”, 
pareiškė jis savo naujiems 
draugams, “kol suradau tą pro
cesą. Jeigu aš savo išradimą 
parduočiau kuriai nors chemiš
kų korporacijų, tai aš pasidary
čiau turtingiausias žmo
gus pasaulyje. Bet aš ne
noriu iš savo išradimo 
turėti vien tik asmenišką nau
dų. Aš trokštu, kad mano iš
radimu pasinaudotų ir tėvynė. 
Jei man pasisektų sukelti pa
kankamai kapitalo, tai tąsyk aš 
galėsiu auksą gaminti en mas- 
s:e. Per porą metų butų gali
ma tiek aukso prigaminti, kad 
atmokėti visas karo skolas.”

Tausendo pareiškimas pada
rė patriotiškiems bavarams di
delio įspūdžio. Ypač po to, kai 
jiems buvo parodyta neva dirb
tinio aukso gabalai. Jie tuoj su
bruzdo kelti kapitalą. Į porą 
dienų Tausend gavo $7,000. Mė
nesiui praslinkus investoriams 
jis išmokėjo $6,000 auksu. In- 
vestoriai, kurie gavo tokius mil
žiniškus dividendus, pasidarė 
savo rųšies agentais. Jie pra
dėjo kalbinti savo draugus ir 
pažįstamus. Tausend nesnaudė. 
Kad pagauti ant savo meškerės 
daugiau žuvyčių, jis paaukavo 
$3,000 monarchistiškai organi
zacijai, kurios pirmininku buvo 
gen. von Ludendorff. Seną ka
reivį irgi paėmė pakusa. Jis 
apžiurėjo laboratoriją, ir be 
niekur nieko investavo $10,000.

Ludendorff’o namuose tapo 
sušauktas slaptas susirinkimas, 
kur Tausend pasakė labai pat- 
riotingą kalbą. Susirinkusieji 
aristokratai buvo tiesiog suža
vėti alchemiko grandioziškais 
planais.

Pinigai dar labiau pradėjo 
plaukti j Tausendo kišenę. Prie
miesty j jis pasistatė naują la- 
boratirjų, kurią aptvėrė aukšta 
tvora. Gen. Ludendorff regu
liariai gavo didelius dividendus.

Biznis dabar tiek išsivystė, 
kad Tausend turėjo praleisti 
pusėtinai laiko pasitarimams su 
finasininkais, pramonininkais ir 
turtingais aristokratais. Apie 
pusę miliono dolerių jis surinko 
iš tokių Reino magnatų, kaip 
Alfred Mannesmann, Krupp von 
Bohlen ir Thyssens. Vienas 
Saksonijos ministerių pradėjo 
net valstybės vardu vesti su 
Tausendu derybas. Bavarija pa
skyrė jam $15,000 subsidijos, o 
ateityj prižadėjo tą subsidiją 
padidinti.

Muniche pradėjo eiti gandai, 
kad “mokslo burtininkas” su
rado, taip sakant, “filisofo ak
menį” ir šviną paverčia auksu. 
Laikraščių reporteriams Tau
send atsargiai pareiškė, jog jo 
išrastas budaą dar nėra tobulas 
ir randasi bandymų stadijoj. 
Vienok tuo pačiu laiku jis ne
paliovė mokėjęs dividendus. 
Vieno banko direktorius pano
rėjo investuoti $10,000. Tau
send kategoriškai atsisakė pi
nigus priimti Girdi, visas da

lykas tebėra eksperimentalėj 
stadijoj. Ir juo Tausend labiau 
kratėsi ,tuo su didesniu užsis
pyrimu bankininkas siūlė savo 
pinigus. Ant galo, jis sutiko 
priimti pinigus. Dviem mėne
siam praėjus bankininkas gavo 
$8,000 dividendais. Jam, kaip 
yra sakoma, net seilės pradėjo 
varvėti. Pet trumpa laiką ban
kininkas tarp savo draugų su
kėlė $35,000 ir padavė juos 
alchemikui.

Tausend pasidarė tiek drąsus, 
kad su pagelba savo aristokra
tiškų draugų bandė prieiti prie 
prezidento Hindenburgo tikslu 
gauti iš valstybės subsidiją sa
vo darbui. Tačiau prezidentas 
griežtai atsisakė turėti ką nors 
bendra su alchemiku Tausendu.

Praėjo po to keli mėnesiai. 
Tausend su savo žmona išvažia
vo iš Municho trumpoms ato
stogoms. Žadėjo grįžti už dvie
jų savaičių. Praėjo dvi, trys ir 
keturios savaitės, bet Tausend 
nebegrįžo į laboratoriją. Kai ku
rie investorių ėmė nerimauti. 
Jie kreipėsi į savo advokatus, 
kurie pradėjo atsargiai vesti 
sįvrinėjimus. Tapo patirta, kad 
prtež išvažiuosiant Tausend iš
traukei bankų visą savo auk
są Policija padarė kratą labo
ratorijoj. Pasirodė, jog labora
torija buvo įrengta tik tuo ti
kslu, kad žmonėms akis dumti. 
Auksą Tausend pirko Berlyne 
ir Hamburge surinktais iš žmo
nių pinigais, o paskui jį depo- 
zitavo Municho bankuose.

Tyrinėjimo rezultatai tapo 
paskelbti laikraščiuose. Iš visų 
Vokietijos kampų žmonės pra
dėjo raportuoti, kad Tausend 
juos prigavo. Paaiškėjo, kad 
jis prisikolektavo apie $2,000,- 
000, iš kurių $1,600,000 išmo
kėjo dividendais.

Pasprukti Tausend’ui nepasi
sekė. Jis tapo areštuotas Bo- 
zene, italų Tyrole. Pas jį bu
vo rasta $60,000 pinigais ir 
$8,000 vertės aukso.

Byla, kuri tapo iškelta “al
chemikui” Tausend, sukėlė di
džiausia sensacija. Ji parodė di
delį Vokietijos aristokratų nai- 
naivuma ir kvailumą.—K. A.

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje - Pigiai
(% dalj įmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lota Spring 

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

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

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

Phone Republic 8899

SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė. ir

Spring St.
(Yi mylios i vakarus nuo 

Kcan Avė.) I
Spring Forest, III.

(Willow Springs)
Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Phone VVillovv Springs 61

25?
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25*
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sukak tū
bus ro- 
nuo lie-

Į bar švenčia 25 metų 
' ves, dideli fejerverkai 
Į domi kiekvieną vakarą 
■ pos 3 iki liepos 10 d.

Pavojingas yra ir pasidegini- 
' mas fejerverkais, nes žaizdą 
| sunku užgydyti ir tankiai išsi- 
| vysto gangrena.

Sudegė berūkydamas 
lovoje

Albert Bindeiv 27 m

Užmušė, kad neturėjo 
pinigų

Ha r r v Green
berūkydamas cigaretę, 
■berūkydamas ir užmigo 
cigarete užsidegė lova

lovon j
Taip ’ Clark St., buvo užpultas pieši- 
Nuo kų prie Grand Avė. ir Orleans 

ir kai St. Bot kad plėšikai nieko ne
durnus pajutusi jo šeimininke pelnė, nes jis neturėjo pinigų,
Mrs. Edsvard Zam pašaukė ug-I tai iš piktumo jį taip sumušė, 
niagesius ir kai. tie Įsilaužė į Į kad už kelių dienų jis pasimi- 
jo kambarį, Binder buvo 
negyvas, stipriai apdegęs ir 
troškęs nuo durnų.

jau i rė pavieto ligoninėj 
nu- j --------------

9 žmonės užmušti

ginsi pasiūlyti miesto tarybai 
patvarkymą, draudžiantį var
toti mechaniškuose refrigera- 
toriuose (šaldytuvuose) me- 
Ihyl chloride gasą, jei tas giv- 
sas nebus sumaišytas su kitais 
chemikalais, kurie savo kvapu 
parodytų kada pratrūksta per- 
vados ir gasas pradeda sunktis 
i namus.

Susirūpinti tuo gasu priver
tė mirtis Mrs. Viola Clark, 28 
metų, 926 Eastwood Avė. Jos 
vyras Clifford, inžinierius ir 
jos motina Mrs. Margaret Hen- 
nesler, 1433 E. 
kritingoj padėty 
morial ligoninėj, 
kad ji mirė nuo 
įsigavo į butą 
sugedus.

Koroneris Dr.
tina pašaukti žymiausius gaso 
ir maisto nuodų ekspertus, kad 
išspręsti netik tos moteries 
mirtį, bet taipjau klausimą 
kaip mechaniška refrigeracija 
atsiliepia ant žmonių sveika-

67th St., yra 
Murphy Me- 

Kaltinama, 
(o gaso, kuris 
refrigeratoriui

Bundensen ke-

Eksplozija suardė 
sankrovą

Smarki eksplozija išnešė vi
są priekį Aero Tire Shop, 829 
Roosevelt Rd., pridar y d a m a

Percitą sekmadienį nelaimė
se su automobiliais žuvo 9 žmo
nės. Keli jų žuvo ištikusiuose 
susidaužimuose, bet didžiuma 
jų liko suvažinėti automobilių. 
Daug žmonių gi lengviau,

Chicagoje vartoja tą gasą ir 
jis nesą sveikatai pavojingas, 
nes esą kompanijos darbinin
kai nuolatos su tuo gasu susi
duria, bet vistiek nuo jo neser
ga. Tas gasas greitai išgaruo
ja ir todėl kenkti sveikatai ne- 
galys. Ji nematanti, kad nors 
vienas žmogus butų miręs nuo 
to gaso. Gaso išdirbėjai darę 
bandymus su pridėjimu kokio 
chemikalo, kuris pagamintų 
kvapą, bet tie eksperimentai 
nedavę geistinų pasekmių.

Visai kitokią nuomonę parei
škė Dr. Kegel. Jis sako, kad 
tai ne pirma mirtis ir ne pir
mas susirgimas nuo to gaso. 
Jis veikia pamaži ir žmogus 
tik i trečią dieną rimčiau su
serga ir greitai po to miršta 
Blogiausia, kad gasas neturi 
jokio kvapo ir todėl užuosti jį 
negalima. Pasimirus irgi sun
ku susekti, nes gasas greitai 
išgaruoja ir nepalieka žymių 
kraujyje. Todėl jis mano, kad 
nuo to gaso daug daugiau žmo-

nių yra mirę ir daug daugiau 
susirgę, negu kad žinoma.

Rado nušautą vyrą
Policija užtiko jo numų vir

tuvėje negyvą James Ulaca- 
chis, 56 m., 2625 Stark St. Jis 
buvo nušautas. Arti jo gulėjo 
revolveris. Gretimam miega
majam kambaryje rado gulin
čią stipriai Įsigėrusią p-lę Eli- 
zabelh Kocanda, 34 m., kuri 
sakosi dirbusi už šeimininkę 
dėl Ulacachis ir jo brolio Geor
ge.

Policijos kamantinėjama p-lė 
Kocanda išpradžių sakė, kad 
Ulacachis pats nusišovė. Vė
liau ji betgi prisipažino, kad 
Ulacachis jai grūmojo ir revol
veris netyčiomis išsišovė, kai 
jiedu susiėmė už tą revolverį.

Lietuviai Gydytojai
•^^•f^^^^^^^r^.^^^Vn*****1***^*^***^*****-*^-^—•«*****WB«» 

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

ištiko užsidegus

gazolinui. $250,000 gaisras

Kompanija, kuri įdėjo tų re- 
r rigeratorių sako, kad trečda
lis elektriškų refrigeratorių Graboriai

Liepos Ketvirtą Sekmadieny sudegė Englan- 
der Spriiig Bed Co. dirbtuve ir

Phone Boulevard 4139 
A' MASALSKIS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS: •

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

Telefonas Canal 0464

Švenčiant 
dieną Liepos 
žūsta daug žmonių. Pernai žu- kja $250,000. Spėjama, kad 
vo 239 žmonės, kurių 90 žuvo | S!ras kilo savaimi 
tiesioginiai nuo fejerverkų, o Į 
ki.ti netiesioginiai 
nių liko sužeista, 3,000 jų de-1 
lei fejerverku.
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Nors C.bicagoje ir uždrausta trukdė ugniagesiams darbuotis, 
yra pardavinėti visokius fejer- 
verkus, teciaus luojaus uz nue- 37 įmonės užsinuodijo 
sto rybų prK-s Lrepos Ketv.rt, | vestuvėse

Nepriklausomybės į sandelis, 3961 Lowe Avė., sker- 
Ketvirlą kasmet dyk tu distrikte. Nuostoliai šie

nai
ni a levų san- 

apėmė visą tri-
2.),000 žmo-j jy aiigštų namą.

Gaisro pažiūrėti susirinko 
! 5,000 žmonių minia, kuri labai

išdygsta šimtai budelių, kurios 
pardavinėja pavojingiausius fe
jerverkus. Miesto policija jų 
negali liesti, valstija gi parda
vimą fejerverkų nedraudžia. Te- 
čiaus dabar galvojama kaip ir 
tuosius fejerverkų pardavėjus 
suvaldyti. Tuo tikslu manoma 
pritaikinti jiems Įstatymą, ku
ris draudžia laikyti eksploduo- 
jančias medžiagas arčiau kaip 
300 pėdų nuo gyvenamų namų.

Pačiame mieste, kad ir fejer
verkų nebūtų ir kad visgi vai
kai, o ir suaugę, galėtų juos pa
matyti, be pavojaus savo gy
vasčiai, įvairuose parkuose bus 
ruošiami gražiausi fejerverkai, 
kuriuos kiekvienas galės žiūrė
ti be mažiausio sau pavojaus.

PRANEŠIMAI
Harvey, UI. S. L. A. 289 kp. pus

metinis susirinkimas įvyks liepos 5 
paprastoje svetainėje. Pradžia 7 
vak. Iš priežasties šventes lie- 
4 d., susirinkimas tampa perkel- 
j liepos 5 dienų. Taigi visi na- 

ir narės būtinai dalyvaukite, 
turime daug svarbių reikalu ap- 

L. Skirmontas, pirm.

d., 
vai.
pos 
tas 
riai 
nes
tarti.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas ivyks 
pentkadieni, liepos 5 d., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23 rd PI., lygiai 7:30 

Visi nariai kviečiami at- 
Valdyba.

Joseph Assaro namas Brook- 
field’e, kur sekmadieny buvo 
vestuvių pokilis jo sunaus 
Louis, 22 m., kuris apsivedė su- 
Edith Comara, pavirto į ligoni
nę, 37 žmonėms susirgus pa
valgius vestuvių pirago. Buvo 
du pigarai-keksai. Vieną, jų iš
kepė jaunavedžio sesuo, o ki
tas buvo pirktas Chicagoje. 
Vestuvėse dalyvavo 47 žmonės, 
bet dešimt senesnių žmonių, 
kurio nemėgsta saldumynų, pi- 
ragų nevalgė ir jie išliko svei
ki. Visi kili 37 žmones, jų tar
pe ir vaikai, palydėję jaunave- 
žius į stoti ir išleidę medaus 
mėnesį svetur praleisti, neuž
ilgo susirgo ir ėmė raitytis nuo 
skausmų. Manyta, kad greitai 
viskas praeis, bet nepraėjus ir 
naminiams vaistams negelbė- 
jus, ant rytojaus liko pašauk
tas gydytojas, kuris talkon pa
sišaukė dar tris kitus gydyto
jus ir ėmė gydyti ligonius. Li
goniai gydytojui pasiduoda ir 
nė vieno susirgusių jų gyvastis 
nėra pavojuje. Dabar tyrinė
jama pi ragus, kad sužinoti ko
kie nuodai buvo į juos patekę 
ir kokiu budu į ten jie pateko.

vai. vak.
silankyti.

Piliečių Brolybės Kliubo 
t atsibus liepos 2 dienų, 

Mark White S(|uare Parko sa- 
29 St. ir Halsted St. Pradžia 

Visi nariai esate kvie- 
Taipgi nauji, na- 

išpildę aplikacijas

Tyrinės refrižeratorių 
gaso pavojingumąLietuvių 

susirinkimas 
1929 
lėie.
8 viii. vak.
čiami būti laiku, 
riai, kurie esate 
per Kliubo išvažiavimų, būtinai bu
kite ant šio susirinkimo dėl galuti
no pristojimo prie Kliubo. Valdyba

Sveikatos komisionierius Dr. 
Kegel paskelbė, kad jis ren-

Pilna Fizinė
x ir Analitinė 

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialiu ligų, vidurių ir

Tegul 
jums; 
N ŪSE 
reitus 
nystės 
nervinio pajrimo srityse. Jusu vi-* 
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų
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VIEŠA PADĖKONĖ
KAZIMIERA AIDENTIENĖ

Su šiuo pasauliu persiskyrė 
birežlio 24, 1929, o palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse.

šiuomi norime išreikšti gi
lios padėkos žodžius visiems, 
kurie teikėsi mums patarnauti 
musų nuliudimo valandose. Dė
kojame gerb. kun. Paškauskui, 
Visų šventų parapijos klebo
nui, ir jo vikarui gerbiamam 
kun. Krušai už gedulingas pa
maldas. Dėkojame gėlių au
kotojams, grabnešiams, lankiu
siems pašarvotų velionę na
muose, dalyvavusiems pamal
dose ir Įvelėjusiems i kapines.

Ypatingai 
graboriui 
prietelinga 
tvarkų 
Taipgi švogeriui 
prietelingai 
Ačiū, ačiū 
nam.

esame dėkingi 
Lachavičiui už jo 

patarnavimų ir 
laidotuvių surėdymų. 

Lukošiui taip 
pasitarnavusiam, 

visiems ir kiekviė-

Nuliudusi:
Aidintų šeimyna.

Pranešimas Susivienijimo Lietuvių 
Namu Savininkų Bridgepprt Įvyks 
liepos 3 d., 1929, Lietuvių Auditori
joje, 3133 So. Halstcd St., 7:30 v. v. 

buvusiam musu sekretoriui 
turim rinkti naujų 

turim daug kitų 
Kviečia Valdyba.

JUOZAPAS KLIMAVIČIUS
Mirus
Bugailiškiui 
sekretorių, taipgi 
reikalų aptarti.

Ben. Sigel, mano 
antras mėnesis, 
prašau visų jam

Kadangi 
yra miręs 
nuoširdžiai 
ninku, kurie yra kalti už tavorų tuoj 
pradėti mokėti man. Daugiausia jo 
kostumerių buvo So. Chicago, pertai 
esam tikri, kad geri velionio kostu- 
meriai rūpinsis tuoj pradėti mokėti 
skolų, kad nereiklų eiti pas kiekvie
nų ieškoti skolos. Laukiu.

MRS. IREN SIGEL,
2817 E. 77 Place.

vyras 
pertat 
skoli-

Ateina tamsios ir liūdnos 
dienelės, liepos 3 d., mirtis 
musų sunaus'

BOLESLOVO

ŠIUOMI PRANEŠAME, kad Tau
tiškos parapijos nauja valdyba iš
rinkta iš sekamų ypatų: pirmininku 
Juozapas Nekrošius, 3608 S. Union 

W. Jablonskis, 
Labanauskas, 

turtų sekreto- 
iždinin-

Nekrošius, 
pagalbininkų.

rius, Leonas 
). Halsted St.

Marijona Bernotaitė, 
kas, Mrs. Zinkus. Trustisai: W. Ber
notas. 2915 S. Emerald Avė., Apalio- 
nija Nekrošienė, Adomas Jenelionis, 
Jonas Priešmontas, Petronėlė Prieš- 
montienė, P. Bernotaitienė. Su vi
sais reikalais kreipkitės šiuo adresu: 
Lietuviška Tautiška Bažnytinė Sve
tainė. 3501 So. Union Avė. Vakarais 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro.

sekret
3122 :

Užgeso žvaigždė vilties dėl 
musų, viskas ant svieto tamsu 
ir juoda. Ilsėkis sūneli šal
toj žemelėj. Musų širdys 
skaudžiai sužeistos iki gyvos 
galvelės.

Pamaldos prasidės 7:45 A. 
M. Šv. Jurgio bažnyčioj. •

Nuoširdžiai prašome visus 
prie pamaldų.

Liekame nuliude,

Bartkevičių šeimyna.
3256 S. Wallace St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 30 dienų, 3:15 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Ramigalos 
parapijos, Aukštadvario kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Onų ir 3 sūnūs, 
Jonas 14, Juozapas 13 ir Bro
nislovų 11 m., ir Lietuvoj bro
lį Antanų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 8428 South 
Vincennes Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 4 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į Visu Šventų parapijos 
bažnyčių, Roselande, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Klimavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Broliai, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

, J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St. 

Chicago, III.
Tek Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
irLietuvis Graborius 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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

dirfti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOL.P
GRABORIUS

1646 West 46th Street
Tek Boulcvard 5203

1327 South 49th Court
Tek Cicero 3724

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 St, 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
M a n d a g u s —- 

MKgM Geresnis ir Pi- 
gesriis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisus:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201 3201

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1-----3 ir 7-----8: Ned. 1O----- 12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai

DR. v AITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

''Phone Kenwood 1752

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brųnswick 0597 

Ultravioletinė' šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

’Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. AT. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 1—$ val.^vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 

x Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

■----- -- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu ncatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki S no piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 i

Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
ADVO.KATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St. *
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
- Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS %

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN , 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 1117 
Telephone Randolph 6727 1

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street y9
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< Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
aviacijos diena

Orlaivių laukuose prie

Informacijos dėl rei- 
pasakyti, kad Chicagoj sė
jau kruta vadinamas Lietu- 
Vyties Aero Kliubas, ku- 

visas iniciatorius ir siela 
jaunas lietuvis lakūnas kap.

Užvakar dieną, tai yra birž. 
30 d., praėjo mažai pastebėta— 
gana reikšminga diena Chica
gos ir. bendrai Amerikos lietu
viams.
87th St. ir Harlem Avė. Įvyko 
lietuvių orlaivių lakiojimo ati
darymas.
kia 
nai 
vos 
rio 
yra
Darius, čiagimis jaunuolis ir 
jau turis turtingą praktiką Lie
tuvoj ir Amerikoj. Kai kurie 
ji net lietuviškuoju Lindy va
dina.

Laikraščiuose tas Įvykis buvo 
paskelbta labai vėlai, tik perei
to šeštadienio numeriuose, tad 
daugelis ir norinčių nebespėjo 
persiorientuoti. Musų bončiu- 
kas, laimei, neturėjo kitokių 
“planų“, tad nuvažiavome anks
čiau net, kaip buvo skelbta. 
Sakoma, nesigailėsi anksti kė
lęs ir jaunas apsiženijęs. Kaip 
ten su 
mu, lai 
bandė, 
kėlimo,
kartą teisybę pasakė priežodis.

Išvažiavome i bekraštinius 
laukus, kur vienur ir kitur lyg 
milžiniški paukščiai tai pakjla, 
tai nusileidžia orlaiviai. Kur
tas lietuviškasis? Nei “sainų”, 
nei vėliavų, nei pasitikimo su 
muzika.

Galop žiūrime, palei vienos 
daržinės tupi keli margi paukš-

tuo ankstybu apsiženiji- 
sau atsako tie, kurie iš- 
bet kas dėl anksčiau 
reikia pasakyti, kad šį

MADOS

2846

2846 Suaugusiai moterei labai potogi 
suknelė. Lengva ir paprasta. Jų 
galima pasiūdinti į 2 valandas. Tin
ka iš bile materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 
colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
U centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..... .
Mieros ...........................per krutiną

(Vardas ir pavardi)

^Adresas)

k
(Miestas ir valit.)

NAUJIENOS, Chicago, III
čiai, ir vienas danguje narsto, j tą dangų keliauti. Paskui dar

“Ar čia?” klausiame priva
žiavę.

“Yes, sure”, atsako keli, pa
dangėse varnas ganę, jauni vy
rukai.

Jau stovėjo lauke 4 lakstytu- 
vai. Pats kaip. Darius su sa
vo raudonu paukščiu buvo dan
guj, o vienas naujas baltai mė
lynai keršas brunzgė ant že
mės, gatavas lėkti ir nekan
traudamas. Atskrido dar vie
nas svečias, koks tai orlaivio, 
savininkas, sakė lietuvis, jau
nas apsukrus lakūnas, ir lyg 
blezdinga*virš galvų kelis kar
tus pranėręs, nutupė. Bema
tant grįžo ir kap. Darius.

“Na, vyrai, jus pirmieji iš 
mašinos, tai pirmieji ir į ma
šiną”, sukamandavo kap. Da
rius, ir susisodinęs mane ir dar 
vieną mano kompanionų su 
naujuoju baltai-mėlynu orlaiviu 
pakėlė į orą.

žemes, tai 
Shreiberis 
skirtumas, 
niekas bu-

ačiū
ne

vie
ni a -
pa-

sa-

ir net
su savo
Paukštis

ne-

Boba pik- 
tyli dantis sukan- 
Tam bus vėjo, jei dar

Aš nebepasakosiu Įspūdžių 
ore, nes man jau nebenaujiena. 
Tik noriu priminti mano kom
paniono įspūdžius. Jis mat ge
ras auto važiuotojas, tai sako:

“Ale, žinai,“ sako, “aš jau 
vely padangėmis, kaip tais tra- 
fikais. Nei ten krato, nei po
licininkas areštuoja, nei tų 
šviesų reikia daboti“.

Jis tą pat norėjo pasakyti 
dar dausose būdamas, bet ten 
ne vieta kalbėtis; tik galima 
pirštais rodytis. Mes lėkėme 
daugiau pusvalandžio.

Kas iš aukšto žiūrint i apačią 
matyt ir ko visai nebematyt, 
tegul kiekvienas pats pamato. 
Tik kai nutupė ant 
jautėmės kaip tas 
Paryžiuj, tik vienas 
kad musų nepuolė
čiuoti, nors buvo keletas tokių, 
ką butų galėję pabučiuoti.

Bet vos tik išlipome, kaip 
pietuose švysterėjo žaibas v ir 

tik ra-ra-ra, perkūnas. Bet 
Perkūnui, drąsių lietuvių 
trūksta. Čia pat stovėjęs 
nas malonus vyras su dar 
lonesniu 5—6 metų vaiku
norėjo, kad juos palakiotų. Kap. 
Darius, prašom, jis visuomet 
gatavas.

Bet atsitiko mažutė scena su 
boba. Tokia pikta ir matyt, 
turinti namie diktatūros teises, 
sako: nevažiuosi.

“Tai ka jau, dušel, važiuosiu“, 
sako vyras.

“Bet vaiko neleisiu“.
“Ai vant tuuuu”, vaikas 

ko.
“Na, tik truputį”, 

sižegnojęs žmogus 
pirmgimtiniu Įsėdo,
suprunkštė ir uodegą pakėlė, 
tiek ir bepagausi, jau danguj.

Perkūnui to ir reikėjo: vos 
tik pakįlo, kaip paduks pusti 
vėjas, ir pliekti žaibais, ir pilti 
smarkus lietus, taip stačiai uru
liais. žiūrime, musų lakūnai 
bandė grįžti, bet pamatė, kad 
debesys vejasi, atsisuko ir nu
lėkė. Nebegrįžta, 
ta, 
dus
grįš,—kai kas pasijuokė.

Audrai praėjus žiūrime, mu
sų paukštis ir parlekia. Išlipo, 
tėvas malonus, vaikas juokias, 
net lašo lietaus negavę.

“Tai kaip pabėgote?” klau
siam.

“Pabėgom ir nusiliedom į 
miesto angarą. Dabar grįžtam.”

Boba capt už vaiko ir vyrui 
sako: “O dabar marš Į mašinų 
ir namo”.

Tylomis klusniai vyras už- 
krenkiavo mašiną ir paleidęs 
durno išvažiavo, net bai-bai ne
bepasakė.

Ilgai dar lijo. Laimei, yra 
pastogė, bufetas, tai nenuobo
du ir lietui ližėjus. Kai nusi
švietė, atvažiavo dar mašina. 
Išlipo du vyrai.

“Ar čia?” klausia.
“Čia”, sakom.
“O mes nei nežinojom, kad 

Chicagoj lietuviai jau padangė
se laksto. Tik šį rytą žiūrim 
‘Naujienose’ paveikslas, rašo, 
kad lietuviai lakstys, tai ir iš
važiavom ieškoti. Ar jau lėkė- 
te? Na, kaip, koks Įspūdis?

Papasakojom. Vyrai tuoj nu
ėjo patys pabandyti, kaip reiks

Antradienis, liepos 2, 1929

pora mašinų atvyko.
“Iz it de lituėnian 

klob?” klausia pro karo langą.
“It iz”, sakom.
Pasirodo, lietuviškai visai ge

rai kalba. Nutarėm, kad rei
kia vėjo už taip menką garsini
mą, nes įvykis yra reikšmin
gas. Amerikos lietuviai prade
da patys lakstyti. Rodos, dabar 
bus lakstymai kas šventadienį. 
Tad

nait

visi dar gali pabandyt.
—Ned'aJčkęs.

S. Cherry išvažiavo
Lietuvon

Pereitą sekmadieni kai 4:10 
vai. po pietų p-ia S. Cherry iš 
stoties Wentworth ir 63rd St. 
Pennsylvania geležinkelio trau
kiniu apleido Chicagą. Ji išvy
ko New Yorkan kelioms die
noms paviešėti, o iš ten Aqui- 
tania laivu naktį iš liepos 7 į 
8 d. išplauks Lietuvon atosto
goms. Pekiliui Į ten ir atgal 
ji žada apsilankyti Londone, 
Berlyne, Paryžiuj ir kituose 
žymesniuose Europos miestuo
se.

Stotin p. S. Cherry išleisti 
susirinko gražus būrelis jos 
giminių ir šiaip artimųjų jos 
draugų.—R.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai. svarjpi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. ’ 
Chicago, III.

DVI KNYGOS

se-

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės **
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
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[CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patamąvimas____ _

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967 
—On—.

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.

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

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

3230 So. Union Avė
Phone Victory 2740 

-O-------

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 

Phcne Republic 7869 
—------- o-

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendų. Neieškokit flato. 1‘irniiau 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION
3912 Elston Avė. Keystone

kain 
mus

CO.
1633

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. Kedzie 5111.

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. Įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, M r. Bartunek.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ir

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

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

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. luafayette 6738-6716

PERKAM ir parduodam pirmus ir 
antrus morgičius. Industrijinius, ko
mercinius ir visokius valdiškus bo
nus ir šėrus. Priimam kaipo pirmus 
{mokėjimus perkaht arba mainant 
namus ar lotus. J. N. ZEWERT & 
CO., 4377 Archer Avė., Tel. Lala- 
yette 5313.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žeiuė Pardavimui

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi taše Avė.

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanys vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
fiirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

“Im-
1-mo

INVESTUOK SAVO TAURINIUS 
SAUGIAI

6% geruose Cicero miesto 
provement Bonds” pasirinkime 
morgičiaus.

Sumoje $100.00, $200.00, $500.00 
ir $1000.00.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments. Town of Cicero).
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, III.
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link šitų bondsu).

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
-------o-------

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
OiL trobesy, prie \Vacker 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
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet, Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

būdų juos narda-

diena nuo 10 
pietų.

iS

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 

G kambarių Ix)tas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

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

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

krūmai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesj — mažiau

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”

Tel. Armitage 1199

Furnitūra & Fixtures
Rakimdai-Itaisai

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. 61 st St., arti 
St. Lavvrence Avė.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Ūke St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI savo $1000 
grojiklį pianų, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szvvarda, 6136 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI visai nauji pianai 
ir tvpewriteris — visai pigiai. At- 
sišaukit JOHN UKSAS. 3933 South 
Tai man Avenue.

Radi os
$55 už mano gražinusį 1929 metų 
visą elektrikinį, riešuto medžio 
radio. Dynamic kalbėtuvas, kaina
vo $150. 3937 N. Long Avė. 2-ros 
lubos.

Automobiles
’2(l
’27
’2K
’21>
’25
’2I>
’27
’20

Dodirc' Coupe ................ ...
Chandler Coaeh ....... .............................
Pontiae Coupe ........ .............................
Ehh<>x . ......... .. ........................—...........
Dodgo Sedan ....... ...;..............................
Ehsox Sedan—Didelis nuleidimas. 
Oakland LandeaU Sedan 
Ford — TuoTir 
McDERMOTT MOTOR SALES

713(1 So. Halsted St. 
Triangle l>330

PRANEŠIMAS

.. $150
. $205

... $400
. $550
. $150
naujan

. $.305
$4 50

CO.

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

VAKACIJŲ PIRKINIAI
Mažas įmokėjimas tik $20.00.

Gerėkis kelione į pajūrį, paežerėmis 
arba kalnus. 

Musų pertaisytais karais.
Chevrolet Coach .
Whippet Cabriolet 
Buick Pheaton .....
Ford Coupe ........
Overland Coach Naujai nunialevotas 
Whippet sedan —....... A snapp Job
Reo Sedan ................... A Roomy Job
Willys Knight ............. .... . Big Six

21 kitokių karų išsiskirimui.
VESELY BROS. MOTOR SALES 

3811-21 Ogden Avė.; 
Lawndale 5112 
Visada adara '

.............. 1928

.............. • 1928
Sport Modelis
... Pagerintas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į mote
riškų drapanų krautuvės biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis’išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
būt vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
3214 So. Halsted St. Tel. Victory 
2477.

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernės bizni. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 284

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie moteriškų rūbų, 190 No. State 
St. Room 408.
, -------o-------

REIKALINGAS duonkepys, pir- 
marankis. Durbas ant visados, mo
kestis gera. P. Stankus, 7053 Archer 
Avė. Hemlock 0027.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vęiterka, turi būt 
patyrusi . Darbas pastovus, 4180 
Archer Avė. 

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

REIKALINGOS 5 moterys su^pa- 
tyrimu, skirstyti skudurus, gera 
mokestis. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

----- O>—

REIKIA virėjos ir indų plovėjos, 
$20 i savaite. Naktinis darbas.

Indų plovėjos — $16 į savaitę.
• Veiterkų — $18 į savaitę.

ACCURATE EMPLOYMENT 
OFFICE

6311 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai vyrui ir mo
terys dėl senai išdirbtos naminių 
gyduolių įstaigos. Lengvas darbas, 
geras užmokestis. J). 1)., 1526 W. 
21st St.

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

PAIEŠKAU senyvos moteries ar
ba vyro prie namų darbo. Turi būt 
blaivus ir teisingas. Valgis ir 
guolis, 5530 Lake Park Avė. Tel. 
Fairfax 2619.

REIKALINGA virėja arba virėjas 
-dirbti naktimis, 1947 So. Halsted 
Street.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNAS vaikinas atvykęs nese
niai iš Lietuvos jieško bile kokio 
darbo, kad tik pragyvenimų padary
ti. Antanas Savickas, 4318 S. Her- 
mitage Avė. 1 lubos, vidurinis flatas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai arba mai
nysiu į automobilį delikatesen ir 
ice cream parlor. Biznis senai iš
dirbtas. Priežastis — liga. 4634 So. 
Fairfield Avė.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė, 
yra 5 pagyvenimui kambariai. Iš
važiuoju iš Chicagos, 816 W. 19 St,

PARDAVIMUI grosemė ir smulk
menų krautuvė. Parduosiu pigiai. 
Biznis išdirbtas, priežastis, liga, 920 
W. 37th PI.

PARDAVIMUI grosemės rakan
dai: show case, lentynos, ice baksis 
ir daug kitų arba išrenduoju štora 
su visais rakandais arba be. Pigi 
renda. 4532 Mozart St., Tel. Lafa
yette 9647.

BUČERIAUS PROGA
Parsiduoda ant kampo 2 biznia

vo gatvių štoras su bučerne ir gro- 
serne ir 3 flatai po 4 kambarius, 
naujas muro namas, 2 karų gara
džius, garu Šildomas. Parduosiu
pigiai arba mainysiu ant mažo na
mo, loto ar ko kito.

Atsišaukite pas savininka 
JUOZAPAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St. 

Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI delicattessen krau
tuvė. Seniai įsteigtas, geras biz
nis. Del ligos priverstas parduoti. 
4345 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Hardware ir Paint 
štoras. Labai pelningas biznis, ar
ba mainysiu į lotų arba bungalow. 
Tel. Hemlock 1334.

Fanns For Sale 
Ūkiai Pardavimui

TUR1U parduoti trijų storų gerai 
pastatytų muro namų 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir didelį storų 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namų.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 5762

8 KAMBARIU bungalow 
Grace Street, 
pardavimui, 
(loma, 
Garadžius, 25 pėdų lotas; 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR, 
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

4037 
Žema kaina, greitam 

Karštu vandeniu Šil- 
ledaunės, privatiŠka alėja, 

krūmai

St. 2 
lubos 

beise- 
furni- 
šiltas 

vanduo. Didelis 3. karų garažas, tin
kamas dėl trokų. ’Bargenas dėl grei
to pardavimo. Savininkas 4856 W. 
Iowa St. Tel Columbus 3980.

PARDAVIMUI 4704 W. 13 
flatų 5 ir 6 kambarių, Imos 
tile maudynė, aržuolo trimas, 
mentas 9 pėdų, cemento asla, 
su apšildomas, skalbyklos,

PARSIDUODA namas su bizniu, 
lengvų gėrimų ir užkandžių, geroj 
vietoj, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europa. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

PARDAVIMUI ar mainui, S. Ash
land Avė. nuosavybė, moderniškas 
storas, 1-4 kambarij ir 1-5 kamba
rių flatas, 2 karų garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 įmokėti.

TURTU rezidenciją—namą 12 rui
mų Chicagoj, Roselanrte, garu ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdingie- 
rių. Noriu mainyti į farmą arba ne
brangų biznj. Mainant turės pridėti 
biski cash. Morgičiai dar *hnt 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15,000. Kreipkitės laišku pas savi
ninką j knygyną “Lietuva”. J. M., 
Box 100, 3210 S. Halsted St., Chi
cago, III.

PARSIDUODA medinis namas 2 
flatų, 2 po 5 kambarius, šalę vienas 
lotas, parduosiu su lotu, ar be loto. 
1408 So. 48th Ct., Cicero, III.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė. Wilmette, III.

Telephone 364

DIDELIS BARGENAS
Didelė šeimyna reikalauja dau

giau kambarių, parduos su nuosto
liu 2 flatų rtniro ir medžio 4 ir 4 
kambarių flatų, toiletai, elektrų, ga- 
sas yra, arba mainysiu.>. Kaina 
$4600. Klauskit 2037 Canalport avė. 
bile vakarą po 6 vai., 2-ros lubos 
frontas.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namų 
prie 37 Št. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šiu: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

PARDAVlMUt mūrinis bungalovv 
5 kambarių, furnisu apšildomas. 
Parsiduoda pigiai. Savininkas gy
vena ant vietos. 4919 S. Komensky 
Avė., prie Crawfor<l ir Archer.

PARDAVIMUI trijų aukštų medi
nis namas, cemento pamatu, po ke
turis kambarius, naujos mados, 
elektriką ir maudynės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukit greitai, 
2424 W. 46 Place.

PARDAVIMUI 160 akerių farma 
su gyvuliais ir mašinom, 40 myliu 
nuo Chicagos. Visi įtaisymai pagal 
vėliausios mados, vandud, boileris, 
elektriką. Triobos geros. J. VALYS. 
Road 21, Box 262, Lake Vila, III.

PARSIDUODA 
das ant Kenneth 
gatvės. Vanduo 
dėti ir apmokėti, 
pernai. 3 blokai 
karu linijos. Nupirksi už 
kiekvienų, $200 cash ir $10 
siui.

Teisingas bargenas,

W. A. BURGESS 
5853 Kenmore Avė.

Lungbeach 6848

lotai 30x126 pė- 
Ave., ant 55tos 
ir šaligatviai su- 
Surpipės sudėtos 

nuo Archer Avė.
Nupirksi $650 

meno




