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Masiniai Studentų
Areštai Kaune

Del Įvykusio praeitą pirmadieni pasikėsi
nimo nužudyti Lietuvos diktatorių 
Voldemarą esą suimta trylika ar dau
giau Lietuvos Universiteto studentų

United Press kablegrama Lietuvos valdžios spauda puola 
iš Londono, datota gegužes 
11 dienų, praneša gautų ten 
iš Rygos žinių, kad, ryšy su 
įvykusiu Kaune praeitų pir
madienį pasikėsinimu nužu
dyti Lietuvos mini'sterį pir
mininkų Augustinų Volde
marų, policija areštavo try- 
likų Lietuvos Universitete 
studentų. krik^.ionių ir —... v .

Associated Press praneši- partijų ir Lietuvos valdžios prie
is Klaipėdos, datotas esama santykių solidarumo. į

opozicijos partiją
BYGA, geg. [Chicago Tribū

ne Press Service.] — Oficiozi- 
nė Lietuvos spauda, pabrėžda-. 
ma opozicijos partijų atstovų ' 
nedalyvavimą laidotuvėse ad-i 
jutanto Gudino, kuris buvo nu-, 
kautas pasikėsinime prieš 
nisterį 
praeitą pirmadienį, 
toks elgesys lyg parodus, jogei 

krikščionių ir socialistų ’

mi- 
pirmin.inką Voldemarą 

sako, kad K.

mas
gegužės 10 dieną, sako, kad..
gautais ten pranešimais iš besekioja Voldemaro puolikus.

! Adjutantas Verbickas, kuris bu
vo sužalotas, sakosi pažinęs 
universiteto studentą, Vo-silių, I 
kaip vieną puolikų. Oliciozinė 

kaip pasikėsinimo prieš Lie-! spauda skelbia, kad Voldema- 
tuvos premjerą Voldemarą iro šovikai priklausą revoliuci- 
dalvvis nes socialistų “Adjeninki , Aus-

. rininkų?] organizacijos, ku- 
Vosilius buvęs suimtas rjOs narių yra daug studentų.

Kauno, esąs suimtas Lietu
vos Universiteto studentas 
Vosilius. Jis esąs įtariamas

Lietuvos policija vis dar te

Vosilius buvęs suimtas r, 
geležinkelio Stoty Ligšiol yra suimta daugiau ne 

35 asmens.
vienoj
Lietuvos Lenkijos sienoj

La Guardia užtaria studentą ne
pabėgusius su grobiu sių uzsldare bapt1- 

rebeliantus
Jei suimtieji sukilėliai 

išduoti Meksikos vyriausybei, 
jie busią sušaudyti

bus’ų

lAtlantic and Pacific Photo]

Lietuvos Naujienos
Prieglaudoje pasikorė! “Šventasis” apgavo pi- 

54 metų elgeta liečius ir klebonų
Tauragės dvare “Sandoros” 

laikomoje prieglaudoje nakties 
metu prie durų pasikorė 54 me
tų globojamas neturtingas, sir
gęs reumatizmu senelis — el
geta Šulcas.

Stresemano protes 
i tas Litvinovui dėl 

sovietų elgesio

Vokiečiai atnaujins 
į reikalavimą evakuot 

Reino krašta

Aukštesnes i 
studentų streikas™Rk,0S' Pilsudskis kaltina 

! Lenkų valdininkus 
dokumentų vogimu

Tikis, kad Anglijoj laimės Dar- studentų paskelbė streiką, pro- j 
be partija, dėl to reparacijų testuodami prieš pašalinimą iš : 
konferenciją nori nutęst iki vietos George Reedo, fizinio la- 
rinkimu ' vinimo direktoriaus,

v

BERLYNAS, geg. 12. — Vie
nas užsienio reikalų departa
mento valdininkas pasakė, kad 
kai tik pasibaigs 
konferencija Paryžiuj, 

Iriu t, koki, tos 
vaisiai bus

KROKETAI KIS, Alytaus aps.
Prieš kelveris melus i Kro- 

kelaukio val.sč. atvyko iš Seinų 
apskr. žydas G. (apie 30 me
lų) ir perėjo Į katalikų tikybą. 
Gyveno neblogai, nes visos pa
rapijos davatkos jį beveik šven
tu laikė. Klebonas irgi ji labai 
mylėjo, net pia’e “Pavasario” 
kuopos prirašė. Tik žydai jam 
nedavė ramybės ir kur lik su
tikdami keikė.

Apie metus pagyvenęs ir ge
riau susipažinęs su naujuoju 
tikėjimu jis vedė lietuvaitę ir 
vėl laimingai gyveno, nes mo- 

iaip taip siūti, o taip pat 
:s nemaža gavo. Perei- 
metais Krokelaukio baž- 

įsisteigė krautuvėlę
Pas

BERLYNAS, geg. 12. Prieš 
I išvažiavimą iš Genevos j Mas
kvą, sovietų užsieno reikalų vi- 
cekomisaras Lil vi novas turėjo į/kėjo š 
ilgoką pasikalbėjimą su Voki e- pa sege 

užsienio reikalų ministe-1 tais 
Girdėt, kad i-nylkiemy 

didelio 1 ir biznis neblogai sekėsi, 
id ru- dievolesnius parapijiečius, ypač 

pas vielos kleboną, turėjo di- 
IdelĮ pasitikėjimą, todėl pinigų

Chicago.—Sanitarinio distrikto buvusieji viršininkai John J. Touhy, James M. Whalen, John dj()s 
Lav/yer, T. J. Crowe ir trustistas Frank J. Link, kurie tapo apkaltinti dėl grafto. ! riu iStresicmannu.
__________ _______ _ ____________ _ ___________________________ ______________ į S t resema n n a s pa re i šk ė 

nepasitenkinimo tuo, 
sai šaltai priėmė vokiečių pasi
skundimą dėl Rusų karo komi
saro pasakytos Gegužės pirmą-1 galėjo, net ir be vekselių, sko- 
ją kalbos, kurioj jis puolė “Vo- liūtis. Ta proga naudodamasis 

o taipjau prisiskolino pas Įvairius vietos 
gyventojus ir kleboną apie 10,-

Sausio mėn., prisi
skolinęs dar nemažą sumą, iš
važiavo su reikalais Kaunan ir 
nebegrįžo. Žmonės kalba, kad 
jau senai Argentinoj., nors, kur 
jis yra iš tikrųjų, nieks nežino. 

Skolininkai, sužinoję apie G. 
subėgo krautuvės 

net ir anstolj buvo 
parsivežę, tačiau krautuvės par
duoti negalėjo, nes krautuvė 
užrašyta žmonos vardu. Jo žmo
na nežada grąžinti niekam nė

1 cento, ramindama, kad jos Le- 
onėlis sugrįš ir apmokės.

Po tokių Įvykių net aršiau- 
davatkos pakeitė dėl jo

kiečių imperializmą,
tuo, kad Leningrado policija lei 
do govėdoms suruošti demon- 000 litų.

istraciją lies Vokietijos konsu- 
krutavusiu mergnamiu. iš ku- ;htu protestui prieš, šaudymus 
rio viską galima vogti * ! komunistų Berlyne. Stresema-
i į nnas pasakęs, kad jo vyriausy-

! be rengia stiprią nota Maskvai.
VARŠUVA, geg. 12. — Len- į ’

kų diktatorius Juozas Pilsud
skis staiga, be jokio įspėjimo, 
pašalino iš vietos gen. Minkie- 
vičių, kuris buvo pasienio ka
riuomenės vadas.

Kadangi dėl staigaus gen. 
Minkevičiaus pašalinimo Varšu- 

Sovietai leidžia užsienin mišką, voj kj]o užimąs, (aį Pilsudskis,; 
linus etc. kainomis, su ku- savo žingsniui paaiškinti, 
riomis Lietuva negal konkn- ■ keliiė pranešimą, 
ruoti

Apie tūkstantis San Mateo i
Union aukštesnės mokyklos į

Valdininkai laiką valstybę ban- j

Rusų užsienio preky-
1' 'nežiu. ba skaudžiai palietė 

konferencijos
Vokietija tuojau

• . atnaujinsianti savo reikalavimą,
stų universitetas i kad santarvininkai ūmai iš- 

----------- įtrauktų savo kariuomenę iš 
Riaušės kilo dėl pašalinimo iš į Reino krašto.

universiteto profesorių su 
moderniškomis pražvalgomis

Pabaltijo kraštus

i išvykimą,
Streikininkas reika-dl ask

lauja naujo jo by 
los tardymo

DĖS MOINES, la., geg. 12.— 
Dės Moines baptistų universi
tete jo administratorių ir pro
fesorių tarpe jau ilgokas laikas

’žsienio departamento valdi
ninkai prisipažįsta, kad vokie
čiai stengias reparacijų konfe
renciją nutęsti iki įvyksiančių 
Anglijoj gegužės 30 dieną vi
suotinių rinkimų, tikėdamies, 
kad rasit rinkimus laimės Dar
bo partija.

Pastaromis dienomis univer-j 
sitelo trustisų tarybą, kurią 
kontroliuoja aitrus fundamenta
listas Dr. T. T. Shields kaip pir
mininkas ir jo padėjėja Miss 
Edith Bebuiau kaip tarybos se
kretorius, nutarė pašalinti iš 

universiteto pirmininką

Oro katastrofos
Du užsimušė, vienas mirtinai 

užsigavo aeroplanui nukritus

K ENGS HA, W.is., geg. 
Elmer Hackbart, Allen A 

i panijos megstuvių streikininkas, sius 
deila, sako: Ikurį jury rado kaltą'dėl daly- nuomonę.

------- -  ) Pasalindamas gen. Minkie-1 vnvjmo suėmime vieno stre:k- 
. . |v^ ^’ Pavartojau metodą, iau>j0 jr kuriam teisėjas pa-j 

geg. 12. — Sovietų i klirj.s .................................................... ' 1
prekybos monopolis (j.n. kvailesnių išavdų ir ita- 
palietė Pabaltijo vai- ijmų dėl tos tik priežasties, 

_ E hs- kad musų krašte tarp asmenų,

Pa
kuliame, be

12 
ko m-

inetod;), i |al|^jOj jr _____  ___
įfjili sukelti kvailų kailių skyra kalėjimo bausmę,

WASHINGTON<AS, geg. 12. 
— Kongresmenas La Guardia 
[it p., N. Y. į reikalauja, kad įėjo kova — kova fundamenta- 
valstybės departamentas Išimai- listų su modernistais, 
šylu j bylą dviejų meksikiečių, i 
Salvadoro Ateca ir Antonio Go- 
mez Macpiero, laikomų Ne\V 
Yorke kaip politinių kalinių.
Ateca yra buvęs Meksikos su

kilėlių armijos iždininkas, o 
Maųuero — jo sekretorius. Pa
bėgę iš Meksikos, juodu atvy- vietos 
ko j New Yorką, kad iš čia lai- H. C. Waymaną ir septynis pro- 
vu galėtų iškeliauti į Ispaniją; įfesorius dėl jų modernizmo. 
New Yorke betgi juodu buvo, Del tos priežasties studentai 
suimti ir pas juos rasta $750,-| vakar pakėlė riaušes. Jie puolė 
000. Tie pinigai, sako, esą da- ; universiteto adminstracijos tro
lis grobio, sukilėlių išplėšto iŠįbesį, išdaužė langus ir funda- 
Meksikos 'bankų. mentalislų trustisus bombarda-

Kongresmanas La Guardia vo sugedusiais kiaušiniais. Ta- 
reikalauja, kad abiem meksikie- rybos pirmininkas Sliields ir jo 
čiani butų leista, ramiai iške-1 padėjėja Miss Hebnian buvo po- 
liauli, nes, sako jis. jei jie bu- licijos išgelbėti ir, dėl saugumo, 
šią išduoti atgal Meksikos vy- nugabenti j policijos stotį, iš 
riausybei, jie busią sušaudyti, kur jie paskui traukiniu išva- 

_ _____• žiavo j Chicagą.
Universitetas, dėl studentų 

neramumų, tapo uždarytas.AMARILI/), Tex., geg. 12.— 
Gaisre, kuris čia sunaikino, 
Tourist Ilotel, žuvo penki žmo- • 
nes. Maskvoj prasidėjo 

SSSR kongresas

WAUKEGAN, 111., geg. 12.— 
Vakar per stipria lietaus ir vė
jo audrą netoli nuo čia nukri
to aeroplanas, jauno aviato- 
riaus Elmero Hobbso pilotuoja
mas. Pilotas ir vienas pasažie- 
rius Clarence Bradslunv, užsi
mušė, antras pasažierius, Carl 
Kern, pavojingai užsigavo.

Vokiečiu “tūzas” užsimušė

TROiN'A, CaL, geg. 12. Jų 
aeroplanui nukritus iš 200 pū
dų aukštumos, čia užsimušė pi
lotas Bernard Lauscher, didžia
jame kare buvęs vokiečių avia
cijos korpuso “tūzas.” Du jo 
pasažieriai skaudžiai užsigavo, 
bet manoma, kad pasveiks.

Britų lakūnas žuvo
L0WELL, Mass., geg. 12.

užsimušė Bonald

RYGA, 
užsienio 
skaudžiai 
stybes — Lietuvą, Latviją, 
tiją ir Suomiją. Daugybę Rusi-! užimančių aukštesnes vietas, 
jos žaliavos ir gaminių dabar g.a]() p]ačiaį Įsivyravo papro- 
parduodama užsieniuose taipjvs komplikuoti darbą savo pa- 
įpigiomis kainomis, kad Pabal-, yėdiniui. Valstybės reikalus! 
lijo kraštai nieku budu negali 'laikydami savo privatiniu biz- 
konkuruoti.

Latvija, Estija ir Suomija sa
vo biudžetus suveda miško eks
portu. Europos miško rinkose 
kainos praeitą savaitę nukrito 
žemiausiai, kai sovietų Rusija 
pardavė 360,000 kubiškų pėdų 
miško pigesne nekaip gamy
bos kaina. Ryga, turėjus vardą 
didžiausio Baltijos miško eks
portavimo uosto, dabar prane
ša, kad miško pramonė atsidu-|met 
rus chaostiškoj padėty ir dėl to 
Latvijos finansai gali labai nu- j 
kentėti. Skaudžiai paliesta ir 
ISuomija.

Be miško, I 
Rusijos linų taipjau pai'duota i - kurjy kiekvienas gali vogti 
■žemesnėmis ne rinkos kaino- h. ncšfis> kas tik po ranka pa_ 
mis Anglijoj ir Belgijoj, o tai kliuvo

; nui 
ima

itus 
kad
tą ir neradę originalių doku
mentų, kuriais galėtų vadovau
tis, nebaigtus darbus yra pri
versti pradėti vėl nuo pat pra
džios.

“Tas paprotys visai suardė 
valstybinį dorovingumą, kuo- 

svarbus valstybės doku
mentai nuolatos pragaišta ir 

į privatinių žmonių 
Valstybė tokiems as-

iQRHS3
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stipres
ni žiemių ir žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 59' F.

šiandie saulė teka 5:33, lei
džiasi 7:59. Menuo leidžiasi 

12:29 ryto.

MASKVA, geg. 12. - 
tadienio, gegužes 10 d 
rą Maskvoj prasidėjo 
respublikų sąjungos kongresas, 
dalyvaujant daugiau kaip 1,000 

Į delegatų.

Penk- 
, vaka,- 
sovietu

Dideli girių gaisrai 
Arizonos valstijoje

NUGALĖS, Ariz., geg. 12— 
Arizonos Patagonia kalnuose 
siaučia girių gaisrai. Per pas
taras tris dienas išdegė 15,000 
akrų girių.

Vakar čia
Smith, britų karo metų avia
torius, jo aeroplanui nukritus 
ir sudužus.

60 asmenų žuvo girių 
gaisre Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
12. — Praneša, kad girių gais
re, kuris Guerrero valstijoj su
naikino Doclulapa kaimą, žuvo 
šešiasdešimt asmenų, jų tarpe 
40 vaikų, šimtai asmenų apde
gė. Gaisras užklupo kaimą nak
ties melu, kai visi kaimiečiai 
miegojo.

Suimti keturi Tauragės 
“pučistai”

parei
kalavo na-ujo bylos tardymo.

Savo reikalavimą Hackbart į 
remia afidavitais (prisiektai 
liudymais), kurie parodo, kad 
teisėjas Smalley turėjo neteisė
to kontakto su prisalkintais po- 
sėdininkais (jury), kai jie, iš
klausę tardymų, užsidarę spren- 

. Afida vi
lus yra pasirašę teismo ansto- 
lis ir vienas jurymenų. Abudu 
liudija, kad teisėjas per ansto
lj pasiuntęs į jury kambarį laiš
kelį, painformuodamas, kad jei 
kaltinamasis busiąs jury pripa
žintas kaltas, jis gausiąs nuo 
vienų iki 15 metų kalėjimo.

Klausimas dėl naujo bylos 
tardymo bus išspręstas geguže:-. 
17 diena. *■ I

atsistatydindami, pasi- (|g kaltinamojo l)vla.
su savim visus dokumen- 
ir korespondenciją, taip

KAUNAS. Praneša, kad 
Šiauliuose suimti keturi Tau
ragės “pučo” dalyviai: Vincas 
Augaitis (buv. Valst. liaud. ap
skričio komiteto narys), Alek
sas Merkelis (to komiteto rei
kalų vedėjas), Petras Gavėnas 
ir Teofilis Ruzgys. Iki šiol jie 
gyvenę Latvijoj.

Pabėgo svarbus kalinys
Ketvirtadieni iš Mariampolės 

kalėjimo pabėgo politinis kali
nys Gabrielius Sinderovičius. 
Jis kilęs iš Kauno. Kariuome
nes teismo buvo nuteistas 10 
metų sunkaus kalėjimo.

rankas.
meninis, matyt, atrodo kaip su-1 

tūkstančiai tonų ,])ani<rotavę prostitucijos namai, Badas Lietuvoje
daro didelių nuostolių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valdžių 
linų monopoliams.

Į Baltijos rinkas Rusija ver
čia taipjau cukrų, medvilnės 
prekes, tabaką ir kitokius sa
vo gaminius, stengdamos gau
ti užsienio pinigų, idant galėtų 
sumokėti sąskaitas svetur, ypa
čiai Jungtinėse Valstybėse, kur 
sovietų valdžia perkasi daugy
bę reikalingų sau daiktų.

Berlyno komunistų lai
kraštis konfiskuotas

BERLYNAS, geg. 12. — Po
licija konfiskavo komunistų 
laikraštį Rote Sturmfahne, lei
džiamą vietoj dabar uždaryto 
partijos organo Rote Fahne.

Aš esu, tur būt, vienų vienas 
asmuo, nesuteršęs savo tarny
bos vietos, pasitraukdamas iš 
jos kąip valstybes galva nepa
vogęs svarbių dokumentų. Ir 
dėl to buvau nubaustas, nes 
sekusi po manęs vyriausybė pa
vogė mano dokumentus, sufal
sifikavo mano parašą ir dagi 
pavogė privatinę mano nuosa-

NUSIŽUDĖ KONCERTŲ DI
REKTORIUS, ŠOKĘS Iš 

10-TO AUKŠTO

NiĘW YORKAS, geg. 12. — 
Sakęs pro langą iš dešimto tro
besio aukšto, užsimušė kon
certų direktorius Rufus Devvey, 
50 metų amžiaus. Nusižudė dėl 
pairusios sveikatos.

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, geg. 13, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kas nužudė tris italus?

niai. Del tos pačios priežasties 
visos skandalingos žinios yra 
populiarės. žmogų negalima pa
karti už prasimanymus apie sa
vo kaimino elgimąsi, bet tuo jis 
gali patenkinti savo bailišką 
geidimą atkeršyti.

“Pakuždu kampanija politiko
je yra švelni forma žmogžudys-

Keletą dienų atgal automobi
ly netoli Hammondo rasta nu
jautus tris žymius italų gangs
terius, Scalise, Anselme ir Guin- 
ta, kurie priklausė Al Capcne 
saikai. Buvo spėjama, kad juos 
nužudė Morano šaika, kuri pe
reitą vasario rriėn. vieną dieną 
neteko 7 savo žymių narių, ku
rie iš kulkasvaidžio liko nušau
ti garažiuje, kai jie rengėsi va
žiuoti parsivežti degtinės. Spė
jama buvo, kad už tas 7 mirtis 
tie 3 italai ir liko nužudyti.

Bet dabar eina girdai, kad 
tuos 3 italus nužudė pati Ca- 
pone šaika, už tai saikai neišti
kimumą. Kad tai gali būti, ro
do ir tai, kad Capone šaika dėl 
tų 3 italų visai nerodo jokio ge
dėjimo ir laidotuvėse nedalyvau
ja. Po žmogžudystės esą CaponeĮ 
buvęs surengęs balių, kuriamo 
gangsteriai linksminosi veik vi-į 
są naktį džiaugdamiesi, kad likę 
atsikratyta trijų neištikimą na
rių.

Ant paties Capone pastaruoju 
laiku likę surengti du pasikėsi
nimai. Dar pirmiau buvęs vie-l 
nas pasikėsinimas, kada ji reng
tasi nužudyti miegant. Tai turė
jo atlikti trys jo paties sargai, i 
Bet apie tai sužinojo kitas išti- i 
Rimas sargas ir iš pasikėsinto-1 
jų vienas jau yra negyvas, ki-j

tos. Jai reikia mažiau drąsos, 
negu tikrąjai užmušėjistei. žmo
nėms yra smagu skleisti piktas 
žinias, kadangi jie neturi drąsos 
vartoti nuodingas dujas ar šau
namąjį ginklą prieš savo prie
šus. Tai yra prigimtis, paeinan
ti nuo monkės”.

ją sutartį, kurią padarė Carpen- 
ters District Council, turinti 
32,000 narių, su Buildars Asso- 
ciation of Chicago.

Sulig sutarties, karpenteriams 
alga pakeliama po 50c į dieną 
ir dabar karpenteriai už dienos 
darbą gaus $12.50.

Karpenteriai reikalavo ir pen
kių dienų darbo savaitės, bet 
samdytojai atsisakė tą reikala
vimą svarstyti. Tečiaus vistiek 
liko sutarta, jei ir kiti statybos 
amatai laimėtų penkių dienų 
darbo savaitę, tai ir karpente
riai taipjau tik penkias dienas 
dirbs.

Sutartimi, kontraktoriai pri- 
pažysta uniją ir prižada nesam
dyti neorganizuotų darbininkų, 
pripažindami karpenteriams tei
sę streikuoti, jei neorganizuoti 
darbininkai butų samdomi prie 
namų statybos. Ginčai dėl dar
bų bus rišami arbitracijos.

Naujoji sutartis pradės veik
ti nuo birželio 1 d. ir bus galė
ję per dvejus metus.

Užkluptas netikėtos lietaus 
audros pereitą, šeštadienį nukri
to iš 1,000 pėdų augštumos ir 
susidaužė aeroplanas ties Wau- 
keganu. Aviatorius Hoobs iš

tas yra prapuolęs ir irgi galbūt 
yra nužudytas, o trečias pabėgo.

Pletkos • — beždžionių 
palaikus

Kartą monkė, visuomet mon- 
kė — ir štai kodėl mes turime 
daugelį monkiškų palinkimų, jų 
tarpe ir pletkavimą — apkalbė
jimą kitų. Taip bent mano Dr. 
Edvvard Amherst Ott, preziden
tas Educational Extension Ser
vice, kuris kalbėdamas Execu- 
tives kliubo bankiete pareiškė, 
kad pletkavimas paeina nuo 
beždžionės, t. y. nuo tų laikų, 
kada žmonės dar buvo beždžio
nės stovy.

“Mokslas parodo mums, kad 
pletkavimas yra palaikas džiun-

Zion ir jo pasažierius Brand- 
shaw, taipjau iš Zion, liko už
mušti, o antras pasažiesius, 
Kerns, liko sunkiai sužeistas.

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nckasykit, tai pavojin
ga. Greitai pngelbai nuo 
niežėjimo odos vartoki
te Severa’s Esko. Taip 
vėsinantis. raminantis, 
jis sustabdo keldinanti 
Įdegimą. Gaukit jų iš 
savo uptlekos.

Severai
V ESKO

K N Y G O S
Tūkstančiai gerą knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

Audra uždarė mau
dyklas

šio pavasario audros taip su
ardė keturias Evanstono mau
dyklas, kad jos šią vasarą ne
galės atsidaryti ir tie evansto- 
niečių, kurie nori maudytis eže
re, turės maudytis likusiose dve
jose maudyklose, arba ieškotis 
naujų vietų maudytis. Evansto- 
ne šią vasarą atsidarys tik Lee 
St. ir Kedzie St. maudyklos.

Karpenteriai laimėjo 
algy pakėlimą

Chicagos distrikto, kuris api
ma Cook, Lake ir Dupage pa
vietus, karpenteriai didele di
džiuma balsų patvirtino naują-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

(mkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AYEfc

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuoI

glių gyvenimo“, sakė Dr. Orr.; 
“Tai yra nuo tų laikų, kadai 
beždžionės apkalbėdavo liutus, 
nes bijojosi su juo kovoti fizi-

Šalčio. Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,

Žymus Įvykis radio pasauly

Tai yra Paul VVhiteniano Old Goki orkestras, kuris gros nėr radio nuo Pacifiko pakraščių ir kurio groji
mas bus įgalima girdėti visoj Amerikoj. Užstatykit savo radio ant W. B. B. M. kiekvieno antradienio vakarą 
nuo 8 iki' 9 valandos. šis paveikslas buvo nutrauktas, kai orkestras vyko iš Nevv Yorko j Los Angeles 
specialiu Old Goki — Whiteman traukiniu. Išgirskite pagarsėjusi džiazo orkestrų grojant.

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!

DR ESI V DEZAININIMAS 
Atnesn algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio. 
Musu asmeninis mokinimas 
greitai prirengs' jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Kasykite dėl knygutes.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lai* St.

I

SpeiiaUataa gydymo chrouHkų tr naujrj U 
irų. Jei kiti negalėjo jumis iAgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnaa ifiegzatnlnavi- 
mas atidengi jūsų tikra liga ir jei aA apri
bosiu jus gydyti. sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdH netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Dantų skausmo. Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hulsted St. 
Tel. Rooeevelt H5O0

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead. '
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus CA Qfi 
galionas ..............
Stoginė popiera 3 ply, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiled lanseed....
Oil, galionas .......... wWV

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

pirmas

įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d
Cernausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie
nos” rengia siurprizą. Tė
mykite pranešimus, kur bus 

/

plačiau paaiškinta apie Pik-
*

niko programą.

No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 
jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauną mer
gelę patekusią j klioštorių, kol neperskaitys Barboros UbriRos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina ............................ ............................................:......... .75

• I

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikynlui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ............................... 75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios Prancūzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina .............. $L00

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

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai,

• taip gyvai i? aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
•kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. Labai įdomi ir pamoki

nanti knyga. 355 pusi. Kaina .....................................  $1.50
No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 

apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia .Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ....  23

Poezija-Eilės
Kilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

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

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

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

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly- 
kėlių prozoje, čia apart kilų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ........................... 35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip paisai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta, f 
105 pusi. Kaina .........  50

No. 71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

No. 73. Kepios Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragarų. 28 pusi. Kaina ............................... 20

“Naujienų” Knygyno Katalogas
/

Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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KRUOPŲ SRIUBA

3 sv. mėsos prie kaulo
1 sv. veršio kaulo
3 kvortas šalto vandens
’/2 puoduko perlavų kruopų
1 morkvą, 1 gručką, 1 svogu- 

ną.
2 bulves^
Druskos ir pipirų.
Sukapok kaulus ir sudėk šal- 

tan vandenin, tegul užverda. 
Nuplauk mėsą nuo kaulo ir 
smulkiai supiausčius apiberk 
miltais. Pakepink ant sviesto ir 
sudėk prie sriubos. Virk 2 va
landas. Supiaustyk daržoves, su
dėk kruopas ir viską kartu virk 
dar dvi valandas. Paduok karš
tą.

Va šaukštuko druskos 
l/įi šaukštuko paprikos 
’/a puoduko tvirto buljono ar

ba vištienos sriubos.
1 šaukštas sviesto.
Supiaustyk kiekvieną kepeni 

j keturias dalis, pasudyk, api
berk pipirais ir miltais. Pake
pink svogūnus ant sviesto, pas
kui padėk kepenis ir judink 
s ka tiradą Į visas puses, kad ke
penys greit ir gerai parustų. 
Užpilk buljoną, ir greit užvirk. 
Paduok karštus su ar be svo
gūnų kartu su krekėsais.

PRANCŪZIŠKI KOTLETELIAI

VIŠTŲ KEPENŲ 
PRIESKONIS

3 iki 5 kepenys
1 smulkiai supjaustytas svo

gūnas.

1 sv. supiaustytos veršienos, 
jautienos arba avienos.

2 kiaušiniai
‘/j puoduko duonos trupinių
Druskos, pipirų.
Gali ir pati mėsą sumalti, bet 

geriaus ją smulkiai supiaustyti.
Sumaišyk mėsą, pridėk drus-

MADOS.

materijos ir stugelių apsiuvamu.
r-™—---------------------- ---------*----------

NAUJIENOS Pattem Dept.

3328—3344—2531.—Gražus žiurstai, kasdieniniam dėvėjimui ir šven
tadieniui. Galima gauti mažos mieros, vidutinės ir didelės.

Reikia tiktai 1V4 yardo 36 colių
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
ir adresą. Kiekvienn pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

1789 S. Halsted St.f Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .......... ........
M i eros -... ...................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

ką, pipirus, taipgi kiaušinius. 
Viską kartu sumaišyk. Padaryk 
šešius mažus kotletėlius, api/ 
berk duonos trupiniais, duok 
kad pastovėtų ledaunėj pusva7 
landi. Pakepink ir paduok karš
tus su bulvėm ir salotom.

MAKARONAI IR DŽIOVINTA 
JAUTIENA

2 puoduku virtų makaronų
14 sv. džiovintos, labai smul

kiai supiaustytos jautienos 
2 puoduku baltojo dažalo, pa

daryto iš pieno, sviesto ir miltų 
% puoduko baltos duonos tru
pinių.
Sulaužyk makaronus j mažus 

šmotukus, virk druskuotame 
vandeny pakol bus minkšti. Nu
sunk vandenį ir perpilk šalių 
vandeniu. Įmerk jautieną į šal
tą vandeni, tegul pastovi 10 mi- 
nutų, nusunk. Ištepk molinį 
bliuda sviestu arba taukais, iš- v y
barstyk duonos trupiniais. Dėk 
eilę makaronų, apiberk duonos 
trupiniais ir užpilk baltojo da
žalo, paskui dėk jautieną, už
pilk baltojo dažalo; ir taip dėk 
pakol viską nesudėsi. Paskutinė 
•eilė turi būti makaronai, o ant 
viršaus užberk duonos trupinių 
ir uždėk keletą šmotukų svies
to. Kepk pečiuje pakol gerai 
parus.

Vietoj jautienos gali vartoti 
kitokią nuo pietų arba vakarie
nės pasilikusią, mėsą.

SALMON ŽUVIS SU 
-BULVĖMIS

1 blekinė salmon žuvies
3 šaukštai sviesto t
4 šaukštai miltų
3 puodukai pieno
4 virtos bulves, supiaustyk 

riekutėm.
1 puodukas baltos duonos 

trupinių
4 šaukštai tarpyto sviesto 
Druskos ir pipirų'.
Išimk kailiukus nuo žuvies ir 

sutarpyk. Padaryk dažalą iš 
pieno, 3 šaukštų sviesto ir 4 
šaukštų miltų.
Ištepk formą sviestu ir išbars
tyk duonps trupiniais. Tarpytą 
sviestą sumaišyk su duonos tru
piniais. Dėk eilėmis žuvį ir 
bulves, apipilk dažalu ir api
berk duonos trupiniais. Pasku
tinė eilė turi būt iš bulvių. Kepk 
pečiuje pakol viršus gerai pa
rus. Paduok karštus.

RIEŠUTŲ TORTAS

J/2 puoduko baltos duonos tru
pinių

l'/o puoduko smulkaus cuk
raus

1 citrinos sunka ir nutarkuok 
luobelę.

8 kiaušinių tryniai
Sunkos nuo V2 citrinos
% sv. sumaltų mažųjų riešutų
8 kiaušinių baltymai, gerai 

išplakti.
Išplak su tryniais išlengvo, 

pridėk duonos trupinius ir liku
sius dalykus, o ant galo tvirtai 
išplaktus kiaušinių baltimus. 
Kepk nekarštame pečiuje ant 
paplokščios blėties 40 iki 45 mi
liutų. Aptepk su liukerių ir 
apiberk riešutais.

DANGAUS TORTAS

% sv. sviesto
4 šaukštai cukraus.
4 kiaušinių tryniai

4 kiaušinių
4 puodukai 
Nutarkuok

nos. Ištrink

baltymai
(1 sv.) miltų 

luobelę nuo citri- 
sviestą ir cukrų,

dėk po vieną trynius ir trink, 
atkartok iki sudėsi visus try
nius. Paskui miltus ir citri
nos luobelę. Kepk trijose blė- 
tyse. Aptepk kiekvieną tortą
kiaušinio baltymu, apiberk ci
namonais ir kapotais riešutais, 
o ant viršaus uždėk aviečių 
konfitūrų.

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Kaip išimti plėtmus

i šalta vande- t v

Išplauk pakol 
vandeny.

Dėk ammoni- 
tuojaus, arba 
muilu ir šaltu 
materija labai

Kraujo peltmus. Plauk šalta
me vandeny kol plotinas pasida
rys rusvas, paskui gerai ištrink 
ir įmuilink su “Naptha” muilu 
ir plauk šiltame vandeny.

Vaisių ir kavos plėtmai. Už
tempk tampriai plėtmuotą ma
teriją ant bliudo ir pilk iš 
augštumos karštą vandeni ant 
plėtmuotos vietos kol plėtmas 
prapuls. Jeigu tas nepagelbės, 
padėk valandai ant saulės.
Arbatos ir šokoliados plėtmus, 
įmerk materijolą 
n j.

Pieno plėtmai. 
šviežias šaltame
Klijaus plėtmai. Dėk skudurą1 su 
actu.

Taukuoti plėtmai. Padėk pa
prastą, nežibančią; geltoną pb- 
pierą apačioje ir viršui mate- 
rijolo ir prosink karštu prosu.

žolės plėtmus. 
ją ir vandenį 
plauk su naptha 
vandeniu. Jeigu
švelni,, paimk alkoholio ant min
kšto skuduruko ir patrinki

A'tramento plėtmai. Įmerk į 
saldų arba rūgštų pieną, arba 
pavilgink su “oxalic acid” ir 
išplauk vandeny.

Rudies plėtmus* Įmerk plėtmą 
i citrinos rūgštį, paskui apdek 
druska. Tegul pastovi ant sau
lės keletą valandų, arba pakol 
plėtmas išnyks. Gerai išplauk 
tyrame vandeny. Taip daryti 
galima tik tuomet, jeigu tai bus 
baltas materijolas.

Seni kavos arba arbatos plėt
mai. Pavilgyk vielą šaltu van
deniu, aptepk gliceriną, tegul 
pastovi keletą valandų. Paskui 
plauk su muilu ir šaltu vande
niu. Jeigu reikia, atkartok.

Valyti senus kaurus. Apdek 
senais šlapiais laikraščiais, ir su 
šluota gerai nušluok. Paskui 
paimk šlapią. skudurą, kurio 
vandenyn įpilsi keletą šaukštų 
ammonijos ir trink tuo skudu
ru kaurą. Kauras bus kaip nau
jas.

Nuimti baltus plėtmus nuo ra
kandų* Įmerk skudurą į ver
dantį vandeni. Apdėk plėtmuotą 
vietą tuo skuduru, palaikyk tik 
vieną minutę. Paskui nutrink 
sausu skuduru. Jeigu plėtmas 
ne pranyks, atkartok.

Varinius plėtmus. Nutrink su 
alyvuotu arba taukais suvilgytu 
skuduru. Paskui nutrink šiltu 
vandeniu ir muilu ir išplak ma
terijolą šiltame vandeny.

Per virš 40 metų
Aš vartojau Bowman Pieną

pasiklausinėtumėt 
savo kaiminų ir

JEI jus
tarp 

draugų, jus rastumėt daugeli 
atsitikimų, kur Bowman Pie
nas būva vartojamas per dvi
dešimt, trisdešimt ir net ke
turias dešimt metų.
Turi būti priežastis tokio iš
tikimo ilgamečio vartojimo. Ji 
randasi nesikeičiančiame pa
ties pieno gerume.
Pastėurizuotas, kad užtik
rinti tyrumą, Bowman Pienas 
pasiekia jūsų stalą tiek pat 
riebus smetona, tiek pat sal
dus ir tiek pat šviežias, kaip 
ir tuoj karve pamelžus. Dė
lei extra rūpestingumo prista
tant tą pieną jums iš farmos, 
jis visuomet būna extra geras 
— ir nepalyginamai geresnio 
skonio!
Pabandykite šį skanų pieną 
šiandie. Patirkite patys ko
dėl jis yra labiausia mėgia
mas tų, kurie reikalauja ge
riausio. Telefonuokit musų

artimiausiai pristatymo ^sto
čiai, ar užsisakyti nuo man
dagaus Bovvman pieniąinko, 
kuris pristato pieną jūsų kai- 
minui.

BowmAn
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Vilniaus Albumas
Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny- 

’ gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
[ĮAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Con Saint 
Lo«is, U. S. A.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali druMitts—35c and 65c iars and tubea.
• Childrco’a Mu»terolc(milder fortu)35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

T

'jįonite
For Cuts and Woundi

A peisai goki t ižsikritimol 
Gydykit koin* žaizdą ar
ba jsibrižimą s« ši«o ne
nuodijančia antiseptiku 
Zonite ažmafta bakterija*. 
Ir išgydo.

Fėenamint
I

Liuosuotoją
Jus kramtysit
Kaip Gumą

, | Soknis Tik
/ Mėtos _

REAL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

CONTRACTORS

TUBBY The Way of the Transgressor.

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

LISTERINE
THDBAT

£Made by
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JTARIA DEL PASIKĖSINIMO STUDENTĄ VOSYLIŲ

Associated Press telegrama iš Klaipėdos sako, kad 
Kaune esąs suareštuotas* Universiteto technikos fakul
teto studentas Vosylius, kurį policija įtaria dėl dalyva
vimo pasikėsinime prieš Voldemaro gyvybę pereitą pir
madienį.

Kas tas Vosylius, kuriai partijai jisai priklauso ir 
ar jisai turi ką bendro su pasikėsinimu, gal netrukus 
bus galima patirti. Tuo gi tarpu tie, kurie jau buvo pra
dėję naudoti Kauno atentatą šmeižtams ir agitacijai, 
padarys išmintingiau, jei palauks, iki dalykas paaiškės.

FAŠIZMUI GRASINA EKONOMINĖ KATASTROFA

Italijos valdžia taip susirupinus krašto finansų blo
gėjimu, kad leido prabilti apie tai laikraščiams. Ir štai 
vienas svarbiausiųjų Romos organų, “Corriera d’Italia”, 
rašo, kad Italija turinti tuo jaus ką nors daryti, idant 
išvengtų ekonominės katastrofos.

Italijos užsienių prekyba visai nusmukusi. Ekspor
tas labai sumažėjo, o importas nuolatos auga, todėl pre
kybos su užsieniais balansas yra nepalankus kraštui. 
Pats finansų ministeris, Antonio Mosconi, pripažįsta, 
kad importas 1928 m. viršijo eksportą $104,800,000. Jei
gu už įgabentas iš svetimų šalių prekes Italija pernai 
metais turėjo užmokėti su viršum šimtą milionų dolerių 
daugiau, negu ji gavo už prekes, parduotas užsieniams, 
tai šitą skirtumą jai teko padengti savo auksu; ir finan
sų ministeris pripažįsta, kad Italijos Banko auksą rei
kėjo gabenti į užsienius.

Bet šiemet dalykai stovi dar blogiau. Tik per tris 
pirmuosius šių metų mėnesius Italija turėjo prie savo 
užsienių prekybos pridėti $120,520,000! Jei taip eis iki 
galo metų, tai pasyvus (nuostolingas) prekybos balan
sas gali pasiekti beveik vieno biliono dolerių.

Šitokia perspektyva butų baisi net ir turtingai Ame
rikai, turinčiai daugiau kaip pusę viso pasaulio aukso. 
O Italiją toks milžiniškas užsienių prekybos nuostolis 
nuvestų į bankrotą. Reikia atsiminti, kad italų lira tėra 
verta tik tris ar keturis amerikoniškus centus. Liromis 
tas prekybos nuostolis reikštų kokias dvejetą dešimčių 
bilionų!

Nenuostabu, kad Mussolinį ima baimė. Gabenant ir 
gabenant į užsienius auksą nepalankiam prekybos ba
lansui išlyginti, neišvengiamai ateis laikas, kada namie 
pasidarys nepakankamas popierinių pinigų padengimas. 
O kuomet popieriniai pinigai nėra pakankamai padengti 
auksu, tada jų kursas ima pulti. Ir atrodo, kad liros 
kursas jau yra nupuolęs, nes tas pats aukščiaus pami
nėtas Romos laikraštis sako, jogei esąs diskusuojamas 
sumanymas stabilizuoti lirą žemesniu kursu, negu tas, 
kuris buvo nustatytas prieš dvejetą metų. Bet ką tai 
padėtų ?

Pinigų kurso žeminimas duotų galimumo valdžiai 
laikinai apsieiti su mažiau aukso. Bet kai po to reikėtų 
vėl eksportuoti auksą, tai liros kursas iš naujo pradėtų 
pulti, ir tuomet tektų lirą dar kartą stabilizuoti. Ir 
taip toliau. Tai butų infliacijos vykinimas, kurios rezul
tate krašto finansai gali tiktai visai suirti.

Fašistų valdžia numano, kad tuo keliu negalima 
prieiti ekonominio krašto išgydymo, todėl ji per spaudą 
ragina žmones daugiau gaminti ir mažiau vartoti. Ma
žiau valgyt ir daugiau dirbti!

Bet kažin ar žmonės tų pamokų paisys?
Italijos fašistų valdžią pastatė ant kojų milžiniškos 

Amerikos bankininkų paskolos. Tas paskolas ji, matyt, 
jau baigia prašvilpt, ir juodmarškinių vežimui grasina 
pavojus gauti “flat tire” ant visų keturių ratų.

“RAUDONIEJI EUROPOS ŽANDARAI”

Bal. 12 d. Berlyne įvyko didelis protesto mitingas 
prieš terorą, siaučiantį sovietų Rusijoje. Mitinge kalbė
jo vokiečių socialdemokratai, rusų socialistai revoliucio
nieriai ir kitų revoliucinių grupių atstovai. Iš visų kal
bėtojų didžiausią įspūdį padarė Theodor Liebknecht 
(užmuštojo Karolio Liebknechto brolis), kuomet jisai 
pareiškė, kad dabartiniai Rusijos diktatoriai tai — “rau
doni Europos žandarai”.

Kitąsyk Rusijos carizmas buvo vadinamas “Euro
pos žandaru”, nes visur, kur tik kildavo revoliucinis j u-

dėjimas, caro valdžia padėdavo jį nuslopinti. Šiandie Ru
sijos valdžia irgi tarnauja reakcijai — demoralizuoda
ma darbininku judėjimą.

UŽDARĖ AR NEUŽDARĖ?

Pasikalbėjime su laikraščių 
atstovais p. Voldemaras bal. 24 
dieną išreiškė nuomonę, kad už- 
daryt socialdemokratų partiją 
nebūtų prasmes, jeigu teismas 
ir rastų atskirus tos partijos 
narius kaltais dėl nelegalės lite
ratūros platinimo arba dėl san
tykių su “priešvalstybiniais” 
elementais. Nes, anot premjero, 
bausti galima tik asmenis, o ne 
organizacijas. Kauno oficiozas 
tą pasikalbėjimą aprašo taip:

. “žurnalistų paklaustas, ką 
mano vyriausybė daryti su 
socialdemokratų partija, ku
rios kai kurie nariai pasirodė 
bedirbą priešvalstybinį darbą, 
prof. Voldemaras atsakė, nu
rodydamas baudžiamąjį ’ sta
tutą, kad už nusikaltimus 
kiekvienas atsako individua
liai. Joks juridinis asmuo už 
kriminalinius nusikaltimus at
sakyti negali. Socialdemokra
tų partija taip pat yra juri
dinė organizacija, kuri pagal 
draugijų įstatymus apskri
ties viršininko yra įregistruo
ta. Jei dėl kai kurių šios par
tijos asmenų priešvalstybinių 
veiksmų ją yir butų galima 
uždaryti, tai rytojaus dieną 
gali ateiti su panašiu partijos 
statuto projektu kiti asmens 
pas apskrities viršininką ir 
vieton uždarytos partijos įre
gistruoti naują socialdemo
kratų partiją. Tuo budu prak
tiškai partijos uždarymas jo
kios reikšmės neturėtų, nes 
įstatymas leidžia įsiregistruo
ti kad ir kelioms socialdemo
kratų partijoms.”
Taip Voldemaras kalbėjo bal. 

24 d. Butų keista, jeigu bal. 30 
d-, kaip pranešė viena telegra
ma iš Rygos, jisai butų uždaręs 
partiją. Iš paties Voldemaro pa
reiškimo aišku, kad socialdemo
kratų partijos uždarymas butų 
neteisėtas valdžios pasielgimas.

1929
Išvežimas [vežimas 

Sausis 23,193,500 20,319,600 
Vasaris 14,971,900 14,685,000 

1928 išvežimas
Sausis 27,405,100
Vasaris 21,641,700
šiemet daug mažiau išvežama, 

daug mažiau ir įsivežama (nėra 
gyventojams iš ko pirktis), kaip 
kad pernai.

Mokesčiai irgi silpniau j iždą 
plaukia, bent tiesioginiai. Per 
sausio mėn. surinkta tiesiog, 
mokesnių: pernai — 3,432,600 
It., šiemet — 3,064,800 lt. Bet 
už tai netiesiog. mokesniai ir 
įvairios rinkliavos šiemet padi
dėję. Netiesiogn. mokesnių: per
nai — 4,981,2000 lt., šiemet 
5,536,900 lt. Rinkliavų pernai — 
1,525,700, šiemet 1,783,200 lt.

O seniai žinoma, kad netiesio
giniai mokesniai daugiausia su
sidaro iš vartotojų, gi tiesiogin. 
iš gamintojų. Vartotojų didžią
ją dalį sudaro darbininkai ir 
tarnautojai.

Tuo budu mokesnių atžvilgiu

1928 m.
112,183,400
110,806,100

šio sluoksnio reikalai yra blo
gesni. .

Išlaidų padidėjo Vidaus Rei
kalų ministerijai (peniai 1,581,- 
400 lt., šiemet 2,009,600 lt.), Fi
nansų (pern. 3,211,600 lt., šie
met 5,098,500 lt.). Sumažėjo iš
laidų žemės ūkio minister. (per
nai 3,'812,600 lt., šiemet 1,423,- 
400 lt.), Susisiekimo (pern. 
4,442,600 lt., šiemet 3,319,300 
lt.).

Pinigų (litų) apyvartoj (įmo
nėse) buvo:

1929 m.
Sausi 95,178,700 

Vasarį 96,832,600
Protestuotų vekselių per sausį 

1929 m. 1928 m 
Veks. skaičius 17,110 6,751 
Sumai litų 5,881,327 2,414,714 

Ne be reikalo todėl ir preky
bininkai sujudo. Kaune prekybi
ninkų sąjunga balandžio 7 d. 
padarė trukšmingą susirinkimą. 
Protestuoja, kam dedami preky
bininkams dideli mokesniai, gir
di, mokesnis nuo pelno šiemet 
pašokęs 25 procentų, kada pra
eitais metais, buvęs 12%.

O darbininkui ir tarnautojui 
krinta visa ta sunkiausia našta. 
Maisto daiktų kainos yra labai 
pakilę lyginant su praeitų metų.

• Apie Įvairius Dalykus I

PUTOJA

“Laisvė” dar vis putoja dėl 
įvykių Berlyne ir susiriesdama 
plusta “Naujienas”, kurios pa
sakė, kad gegužines riaušes Vo
kietijos sostinėje išprovokavo 
komunistai. Ji nurodo, kad net 
(!) viena kapitalistiška žinių 
agentūra pranešusi, jogei Berly
no policija užpuldinėjusi nekal
tus žmones.

Apie tas agentūras mes žino
me. Jos neretai pameluoja, no
rėdamos apšmeižti valdžią, ku
rioje dalyvauja socialdemokra
tai. Bet kaip Brooklyno “raudo
nasis” organas žiuri į kapitalis
tiškas agentūras, o ne Į komu
nistiškos “Rote Fahne” redakto
rius ?

Trys vyriausiojo Vokietijos 
komunistų laikraščio redakto
riai — Keller, Karo ir Rabold — 
viešai pareiškė,’ kad kraujo pra
liejimas Gegužinėje šventėje bu
vo išprovokuotas komunistų par
tijos. Ir, pasipiktinę šituo kri- 
minališku komunistų darbu, jie 
iš partijos pasitraukė.

Akyvaizdoje šito fakto visi 
“L.” plepalai netutri 
reikšmės.

jokios

LIETUVOS EKONOMINĖS 
JĖGOS SILPNĖJA

Ar šalis gerai gyvena, pasa
kysim iš to, kiek ji pagamina. 
Kiek Lietuvos gyventojai kas
met pagamina, musų ekonomis
tai neskaičiuoja, statistikos-nė
ra. Bet ar šalis pertekusi, ar 
vargingai gyvena, galim spręsti 
ir iš užsienio prekybos balansų 
prekių (įvežimo ir išvežimo 
skirtumų).

Imant pirmų dviejų mėnesių 
paskutinių dviejų metų išveži
mo ir įvežimo prekių litais duo
menis, matom:

lį banką. Savo keliu pastara
sis surinktus pinigus siųs iž
do departamentui į Washing- 
tonų, kur banknotai tam tik
romis mašinomis bus paversti 
į popierio tyrę.

Naujas banknotas bus vie
nu trečdaliu mažesnis nei da
bartinis. Tiksliai sakant, da
bartinis banknotas yra 7% co
lio ilgio ir. 3*4 colio pločio; 

atsiradimo istorija. — Fili-’naujasis gi — 6 colių ilgio ir 
2% colio pločio.

Naujieji banknotai, manoma, 
bus daug parankiau naudoti. 
Pavyzdžiui, juos be lankstymo 
bus galima įdėti į paprastą 
konvertą. Be lankstymo juos 
bus galima nešioti ir specia
liai padarytose piniginėse. O 
tai reiškia, kad jie ilgiau tvers. 
Be to, juos bus daug paran
kiau skaityti.

Kaip žinia, 
notai atsirado 
ro. Prieš tai 
rįnių pinigų nebuvo. Tiesa, po
pierinius pinigus leido įvairus 
bankai. Bet ne retai pasitai
kydavo, kad tų pinigų vertė 
buvo ne vienoda. Vienos vąl- 
stijos banknotas turėjo vieno
kią vertę, o kitos — kitokią. 
Kad pašalinti tą chaotinę pa
dėtį, tapo išleisti nacionaliai 
banknotai. Vėliau 
dabro certifikatai, 
fikatai, Jungtinių 
tos ir federaliniai

Dabar bus pravartu susipa
žinti su naujų banknotų atsi
radimo istorija. Pradžioj šio 
šimtmečio Jungtinės Valstijos 
turėjo išleisti Filipinų gyven
tojams popierinius pinigus. Tie 
pinigai, žinoma, turėjo būti 
spausdinami Washingtone. Jie 
butų buvę tokio pat didumo, 
kaip ir Amerikos banknotai. 
Viskas jau buvo priruošta. Rei
kėjo tik paleisti presus į dar
bą. Bet Elihu Root, tuolaiki
nis karo sekretorius, sulaikė 
pinigų spausdinimą. Jis tvirti
no, jog vienodo didumo pini
gai pagimdys daug keblumų ir 
patarė Filipinų banknotus su
mažinti. Tuo reikalu buvo krei
ptasi į ekspertus.

Ekspertai surado, jog su vi
sai mažomis techniškomis per
mainomis galima iš vieno po
pierio lapo vietoj astuonių at
spausdinti dvyliką banknotų. 
Taip ir buvo padaryta, ir Fi
lipinų banknotas išėjo vienu 
trečdaliu mažesnis nei Ameri
kos.

Amerikos administratoriai, 
mokytojai, biznieriai ir kitokie 
profesionalai vyko į Filipinus 
ir praleido ten keletą metų. 
Jie priprato prie vartojimo i 
naujų pinigų. Sugrįžę namo, 
jie paprastai buvo nepatenkin
ti Amerikos banknotais. “Ku-

Nauji Amerikos 
pinigai

Gamina po šešias tonas bank
notų kas ([ieną. — Kada bus 
nauji pinigai paleisti apyvar
ton. — Devyni šimtai milio- 
nų banknotų. — Banknotų 
distribucija. — Kaip atrodys 
nauji pinigai. — Banknotų i

pinų pinigai. — Komisijos.
— Kaip yra banknotai spaus
dinami.

r / 1

Dabartiniai Amerikos bank
notai trumpoj ateityj nustos 
cirkuliavę. Jų vietą užims nau
jai gaminami popieriniai pini
gai, kurie bus mažesni ir todėl 
parankesni nešioti kišenėj. A- 
merikos grafikos ir spaudos 
biuras Washingtone dabar kas 
dieną išleidžia šešias tonas nau
jų banknotų, kurie bus išsiun
tinėti po visą šalį.

Visi miestai,, miesteliai ir kai
mai turės būti aprūpinti nau
jais banknotais pirm nei jie 
bus paleisti apyvarton. Tąsyk 
valdžia paskelbs patvarkymą, 
kuriuo einant senieji pinigai 
bus pakeisti naujais. Iždo de
partamentas nėra tikrai nusta
tęs datos. Manoma, kad šį mė
nesį išsibaigs senųjų bankno
tų rezervas. Po to Washingto- 
ne senieji banknotai nebebus 
spausdinami. O kai išsisems ir 
federalių bankų rezervai, tąsyk 
bus paleisti apyvarton 
banknotai. Spėjama, kad 
sitiks kada nors rugsėjo 
syj, o gal ir anksčiau.

Apyvartoj randasi apie 900,- 
000,000 banknotų. Vadinasi, 
kiekvienam Amerikos gyvento
jui (įskaitant ir vaikus) ten
ka pusaštunto banknoto. Tie 
pinigai sveria maždaug 3,000,- 
000 svarų arba 1.500 tonų, 
jie butų surinkti į daiktą, 
jais butų galima prikrauti 
prekinių vagonų.

Valdžia turi pagaminti 1,000 
tonų naujų banknotų, kad jais 
pavaduoti senuosius. Mat, nau
jieji banknotai bus vienu treč
daliu mažesni nei senieji. Rei
škia, jie svers mažiau ir jų per
siuntimas kainuos pigiau. Tai 
viena priežastis, kodėl nauji 
pinigai įvedami.

Distribucija yra atliekama 
per federalius bankuš. Kiek
vienas federalis bankas arba jo 
skyrius turi pristatyti pinigų 
kitiems bankams. Suprantama, 
tie bankai turi padaryti 
tikrą užstatą. Paskirtu 
bankai paleis apyvarton 
jus pinigus. Paleisdami į
nes naujus banknotus, jie tiek 
pat atidės į šalį senųjų bank
notų, kuriuos pasiųs į federa-

federaliai bank- 
laikc civilio ka- 
fedęralių popie

atsirado si- 
aukso certi- 
Valstijų no- 
banknotąi.

riau j i 
tai at- 
mėne-

riems galdms vartoti drobu
les?” — sakydavo jie. “Fili
pinų mažesni banknotai yra 
daug parankesni.”

Tuo pačiu laiku Amerikoj at
sirado daug įvairios rųšics 
banknotų. Keturių ar penkių 
rųšių doleriai, dešimkės, pen
kinės ir t.t. Kiekvienas bank
notas turėjo skirtingą paveik
slą. Viso apyvarton tapo pa
leista apie 40 skirtingų bank
notų.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
toks pinigų įvairumas pagim
dė painiavą. Iždo departamen
tas pradėjo galvoti apie bank
notų pakeitimą. Tapo paskir
tos įvairios komisijos. Mac- 
Vcagh’o komisija 1912 m. re
komendavo,, kad Amerika pri
imtų tokio dydžio banknotus, 
kaip Filipinai. Bet neužilgo po 
to prasidėjo pasaulinis karas 
ir patiektasis planas tapo ati
dėtas į šalį.

Prieš ketvertą metų iždo sek
retorius Mellon paskyrė kele
tą techniškų komisijų. Tos ko
misijos po dviejų metų darbo 
rekomendavo ne tik išleisti 
naujos rųšies banknotus, bet 
ir sumažinti juos. Tapo išleis
ti taip vadinami “dummy” pi
nigai, su kuriais federaliuose 
bankuose buvo daromi įvairus 
bandymai. Bankai raportavo, 
kad mažesni banknotai yra la
bai parankus. Tąsyk tapo nu
tarta pagaminti naujiems bank
notams paveikslus.

Valdžios grafikos ir spaudos 
biuras, kur yra gaminami po
pieriniai pinigai ir krasaženk- 
liai, randasi netoli nuo Wash- 
ingtono monumento. Biuras 
samdo apie 4,500 darbininkų. 
Tai yra labiausia saugojamas 
valdžios biuras.

Valdžia spausdina pinigus 
nuo įgraviruotų plokščių. Plie
no grafika yra, taip sakant, 
žuvęs menas,, nes dabar beveik 
išimtinai yra vartojama ' foto
grafija. Valdžia betgi laikosi 
grafikos, kadangi tas procesas 
labiau apsaugoja nuo padary
mo netikrų pinigų.

Nereikės būti dideliu eksper
tu, kad pažinti netikrą bank
notą. Pirmiausia visos doleri
nės bus vienodos ir turės Wa- 
shingtono paveikslą. Ant kitų 
pinigų bus sekami paveikslai: 
dviejų dolerių — Jeffersono, 
penkinių — Lincolno, dešimkių
— Hamiltono, dvidešimkių — 
Jacksono, penkdešimkių — 
Granto, šimtinių — Franklino, 
penkšimtinių — McKinley, tūk
stantinių — Clcvelando. penk- 
tastautinių — 'Madisono ir de- 
šimt-tukstantinių — Chase.

Iš paveikslų yra lengviausia 
pažinti netikrus pinigus. Pa
imkite dolerinį banknotą# ir įsi
žiūrėkite į Washingtono pa
veikslą. Jis lyg išsiduoda iš 
banknoto. Visai kitaip atrodo 
netikro banknoto paveikslas,
— jis yra plokščias.

Nauji banknotai, kaip minė
jau, pasirodys šią vasarą. Tą
syk dabartiniai banknotai bus 
išimami iš apyvartos. Tatai, 
žinoma, bus daroma laipsniš
kai. Praeis keletą mėnesių, o 
gal ir metų, kol naujieji pini
gai galutinai pavaduos senuo
sius. — K. A.

000 į metus. Tos sumos $5,-400,- 
000,000 praleista automobiliams, 
$1,200,000,000 visokioms dalims, 
$2,200,000,000 gazolinui ir $1,- 
200,000 ratalankiams. Šitas mil
žiniškas automobilių skaičius 
apsunkina važiavimo problemą 
Amerikos miestuose. Kas dien 
70 užmušimų raportuojama. Vi
si miestai ir visos valstijos sten
giasi apsaugoti gyventojus, į- 
vedant varžingesnius važiavimo 
reikalavimus. [FLIS].

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

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.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas ? Kodėl se
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 svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25. 
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

DVI KNYGOS

Jei 
tai 
40

tam 
laiku 
nau- 
žmo-

Motoriniai vežimai 
Suv. Valstijose

1928 metais buvo 24,493,124 
motoriniai vežimai užregistruoti 
Suv. Valstijose, tai yra 5.9 nuo
šimčiai daugiaus, negu buvo 
1927 m. Skaitlines inima pasa- 
žierinius automobilius, “taxis”, 
busus, motorinius trokus ir 
vieškelių traktorius. Buvo taip 
pat 118,000 motociklių užregis
truota.

New Yorkas turėjo daugiau
sia automobilių 1928 m.— su
virs 2,000,000. Californija ant
roj vietoj su 1,800,000; Ohio 
trečioj su 1,650000; Pennsyl- 
vanija, Illinois ir Michigan 
anas valstijas seka.

Sulyginant užregistruotus au
tomobilius su gyventojų skai
čium, randame, kad yra vienas 
automobilius kiekvieniem pen- 
kiem Suv. Valstijų gyventojams.

Rokuojama, Į(ad važinėjimo 
išlaidos pasiekė net $10,000,000,-

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

MJSLIŲ 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 pau lygios — tai 
khyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvąjį ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius Išrodys kaip naujas.

4642 So. VVestem Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Fhone Virgin i a 2054

JOSEPII VILIMAS
Namu Statymo 

r KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St.. Chicago, UI.



Pirmadienis, geg. 13, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

Už areštą reikalauja 
$20,000

Kiek laiko atgal Mrs. Mathilde 
Sherwood, 3750 Sheridan Rd., 
turtuolė, areštavo Mrs. Eliza-i 
beih Johnson, beauty shcp sa-' 
vininkę, 815 Briar PI., kaltinda- į 
ma, kad pastaroji pavogusi du 
jos žiedus. Teismas vienok p-ią 
Johnson išteisino.

Dabar p-ia Johnson, atsimo
kėdama, patraukė teisman p-ią 
Sherwood, reikalaudama iš pa-
starosios $20,000 atlyginimo už 
neteisingą areštavimą ir inkri
minavimą. c

A t A
VIKTORAS LAPENAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
gegužės 11 diena, 4 valanda 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 
60 metu amžiaus, gimęs Šven
čionių apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Reškutėnų kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Rozalija Lietuvoj, dukte
rį Veronika 22 metų senumo. 
Amerikoj tik draugus ir pa
žįstamus. Kūnas pašarvotas, 
randasi Zolpo koplyčioj, 1646 
W. 46th St.

laidotuvės įvyks seredoj ge
gužės 15 diena, 2 vai. po pie
tų iš Zolpo koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Viktoro Lapėno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinime.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir duktė.

Laidotuvėmis rūpinasi Anta
nas Petkumis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boule- 
vard 5203.

A A
ANTANAS A!)(1MAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 dienų, 8:00 valan- 

1929 m., sulaukęs 10 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Ramygalos parapi
jos, Dudonis kaimo, gyveno 
Amerikoj 17 metu. Paliko di
deliame nuoliudime moterį po 
tėvais Petronėlę šelinskaitę ir 
du sūnų—Joną 12 m. ir Pran
ciškų 11 m., broli Kazimierą 
Adomaiti ir brolienę Marijoną 
Adomaitienę ir jos dukteris, o 
Lietuvoj' brolį Joną ir ketu
rias seseris ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2051 Coul- 
ter St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gegužės 14 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namu i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Adomai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuli utie liekame, 
Moteris, Supai, Brolis 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra-
■ borius Lekavičius, Telefonas
■ Roosevelt 2515. >

EMILIJA SIMIONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
netikėta mirčia, tapo užmušta 
automobilio gegužės 10 dieną, 
8 vai. vakare, 1929 m., sulau
kus apie 41 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoj, Kauno iėd., Ak- 
micnių kaime, Paleivinos par. 
Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoj broli Antaną ir bro
lienę, pusbroli Kazimierą Vali, 
Lietuvoj motinėlę ir tėvą, 
taipgi tris seseris. Kūnas pa
šarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės ivyks gegužės 14 
diena, 2 vai. po pietų iš kop
lyčios bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Emilijos Simio- 
nos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
binius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben

droves mėnesinis susirinkimas ivyks 
pirmadienyj, gegužio 13 d., 1929, 
8 vai. vak., Auditorium svetainėj, 
po num. 3133 So. Halsted St. Ger
biamieji Direktoriai ir draugysčių 
Atstovai, visi pribukite laiku.

— Nutarimų Rast.

Amerikos Lietuvių Republikonų 
Kliubas 9 vardo turės savo mėnesi
ni susirinkimą, gegužės 13 d., kaip 
7:30 vai. vak., Strumilos svetainėj, 
158 E. 107 St. Taigi visi nariai 
neatbūtinai turit pribūti, nes bus 
svarbių dalykų apsvarstyti, taipgi 
persikėle naujon vieton permainyki! 
adresus ir užsimokėkite mokestis.

— V. Krištopaitis.

(’hicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, gegužės 14 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
Leavitt St., 7:30 vai. vak. Nariai 
malonėkite susirinkti laiku, nes po 
susirinkimo jai pevelis laikas bus 
paskaita, kuria atliks Dr. A. Mont-

vid. X. Saikus, sekret.

Roseland. Gegužes 14 d., 8 vai., 
vakare Aušros kambariuose, 10900 
South Michigan Avė. įvyks Draugi
jų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus raportų, pra
nešimu ir svarstomi nauji reikalai 
Aušros knygyno labui. Visi delegatai Į 
ir delegatės būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku. Sekretorius.

——O------

KAZIMIERAS KONCEVIČIUS
Mirė gegužės 11 dieną, 1929 

m., 5 vai. ryte, 58 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragė^ ap., 
Laukuvos parap. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime pusbroli 
Juozapą Koncevičių, 3 pussese
res — Adolfiną Rimgailienę, 
Malviną Kelnerienę ir Kastan
ciją* Rimkevičienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas 4601 S. Ca- 
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyl$s seredoj, 
gegužės 15 dieną. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta- 
jmis dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

S. D. LACHAVICZ

MARIJONA V1ŠNIAUSKA1TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 11 dieną, 9:30 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 12 
met. 5 mėn. 3 dienų amžiaus, 
gimus Chicagoje, gruodžio 8 
d., 1916 met. Paliko dideliame 
nuliudime tėvelius Pranciškų 
ir Marijona Višniauskus, du 
broliu — Pranciškų 14 metų 
ir Joną 10 metu, sesutę Juze
fą 8’2 metų, dvi coces — Ma
rijona Rizginienę ir Petronė
lę Birgilaitę, dėdes ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3217 So. Lime St.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
gegužės 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažn kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Marijonos Viš- 
niauskaitės giminės, draugai 
ir pažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

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

Vincas Laukaitis
Persiskyrė su šiuo pasaulių gegužės 10 dieną, 11:55 valandą 

nakties, 1929 m., sulaukęs 36 metų amžiaus, gimęs 1892, Ingavagio 
kaimo, Prienų parapijoj, Marijampolės apskrityj. Paliko didelia
me nuliudime seserį Petronėlę ir švogerį Artmolavičių, Symour, 
Con., tėvą Jurgį ir brolius ir seseris Lietuvoj. Taipgi Amerikoj 
pusseserę Marę Kemešienę, pusbroli Vincą Oželį ir daug kitų gimi
nių. Kūnas pašarvotas, randasi Mažeikos koplyčioj, 3319 Aur- 
burn Avenue.

Laidotuvės įvyks seredoj, gegužės 115 dieną, 2 vai. po pietų iš 
koplyčios į Tautiškas kapines. z

Visi A. A. Vinco Laukaičio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SESERYS, BROLIAI, GIMINĖS IR DKĄUGAL

Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika, Tel. Yards 1138.
PASTABA: Jeigu iš giminių atsirastų norinčių plačiau suži

noti apie velionį Vincą — malonėkite kreiptis:
MRS. M. KEMĖŠIS, 814 W. 33 St., Chicago, 111.

NAUJIENOS, Chicago, III.

JONAS SNARSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 11 diena, 5 valanda 
po pietų, 1929 m., sulaukės 44 
metų, gimęs Lietuvoj, Sišlio- 
kų kaime, Krekenavos parapi
jos, Panevėžio apskr. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Pranciška Amerikoj, motina 
ir tėvą Lietuvoj, dvi seseris 
ir broli Juozapa. Amerikoj dar 
liko uošvis ir uošvienė Moro- 
zai, pusbrolis Petras Šnarskis 
ir Juozapas Šnarskis ir Fran- 
ces Karklaitienė, pusseserė ir 
švogeriai Morozai. Kūnas pa
šarvotas randasi 1949 W. Gar- 
field Bld.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
gegužės 16 diena. 8 vai. iš ry
to iš namu i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu- • 
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Snarskio 
giminės, draugai ir pažjstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Tėvai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

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

Persiskyrė su šiuo nasauliu 
Gegužio 9 diena, 10 valandą 
vakare, 1929 m., nelaiminga 
mirtim, suvažinėtas automobi- 
liaus, sulaukęs 35 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vainu- 
tos parapijos, Raseinų apskri
čio. Paliko dideliame nuliudi
me Stanislovą ir Bronislovą 
Dermontus, ir kitus gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
2133 So. Halsted Street.

Laidotuvės ivyks Gegužio 
14 dieną, 8 vai. iš ryto, iš na
mu i Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas , į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Girskio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę • liekame,
Stanislovas ir Bronislovas 
Derinontai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4131.

JURGIS SKODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 10 dieną, 2 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 55 me
tu amžiaus, gimęs Subačių pa
rap., Panevėžio apskr., Dau
gėliškiu kaimo. Paliko didelia
me nuliudime draugus ir pa
žystamus. Laidotuvėmis rūpi
nasi ponai Vazniai. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1646 West 
46th’ St., I. J. Zolpo koplyčioj.

’ Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 14 dieną. 8 vai. ryte, 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Skodžio 
giminės, draugai , ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

*
Laidotuvėse patarnauja, gra

borius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

ONA SEREIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 9 dieną, 8 valandą va
kare, 1929 m:, sulaukusi 12 
metų amžiaus. A. a? Ona gimė 
Spalio 10, 1916 metais, Chi
cago, III. Lankė Šv. Petro ir 
Povilo mokyklą. Paliko dide
liame nuliudime motiną Mar- 
cijoną, po tėvais Domikaitę, 
tėvą Joną, 2 seseris Marcijo- 
ną ir Alice, 2 brolius Joną 
ir Stanislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 608 
W. 120th St., West Pullman, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 14 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namu j Šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionies sielą, o iš ten hus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Onos Sereikaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

O

________ Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grabories 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL.

Chicago, III.
Tel. Victory 1116

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Lietuvis Graborius ii 
Balaamuotojas

>814 W. 23rd Pi. 
Chjcago, III.

Patarnauja laidotu 
vfise kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin 
ti.
Roosevelt 2511-2616

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1116
CHICAGO, ILL.

i
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
16 metų kaip

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phonė 
Hemlock 9252 

, . ■ 1 r * ■
Patarnauju prie 
gundymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari 
mai dovanai.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

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

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

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

I naujos Budriko krautuvės)

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589 *

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
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 atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo altinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukeo Avenue, Room 209
Kampas North Ava. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0697 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų, 

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

Lietuviai Gydytojai
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. 
------ 0-------

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South' Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
-------O—

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name į
’ 2408 W. 63 St.,

kampas Western Avė.
1 Tel. Hemlc^k 5524

Res. tel. Van Buren 5853

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624 

Valandos: nuo 2 iki 7:30 kožną die
ną; nedėlioj nuo 1 iki 2 vai.

* ------- O-------

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.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

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 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

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

Telefonas Boulevard 7820
Rez., 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2S 
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:
1125 W. 18th StM netoli Morgan St

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

b

jĘyįy to j d

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Cfuinl 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—i po piet ir 7—9 vat vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairf&z 6352

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St,
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington 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 St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKA8
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 Boijh vard 3697
8315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Peoples Furniture 
Kompanijos Nau* 

joji Krautuvė

Išėjau. Sustojau prie 
Gėlių, gėlių kiek jų lan- 

Iš kompaniją, iš drau- 
biznių, su kuriais

mo streikuojančių audėjų pieti
nėse valstijose. Po trumpo ap
kalbėjimą liko nutarta paau
koti kiek kas išgali.

CLASSIFIED ADVER.TISEMENTS

2536-40 West 
rakandu krau- 
papraslai jau 
Kitaip lėčiau 

lietuvių krau-

prie krautuvės 
nepa-

dar eina vidun, 
grupėmis žmo- 
tavorus, kalba- 
savo pastabas.

šeštadienio vakarą, jau aštun
tai išmušus, užsukau į naują 
Peoples Furniture Kompanijos 
krautuvę adresu 
63rd St. Kitos 
tuvės tuo laiku 
esti uždarytos, 
klojosi naujojo 
luvėje.

Dar artinantis
buvo galima pastebėti 
prastas judėjimas lies ja: susi
grūdimas, vieni eina vidun, ki
ti išeina, treti sustoję prie lan
gų žiuri, rodo pirštais Į langus, 
matyti, dalinasi nuomonėmis.

Įėjau vidun, čia tikras ker- 
. mošius. Svieto svietelio — kaip 

kokiuose atlaiduose. Ir vis 
dar renkasi, vis 
Po du, po tris, 
nės apžiūrinėja 
si dėl jų, daro
Sveikina vedėjus — 
šemaitį, Kežą ir kitus.

abiem didžiulės, 
pėdų plole žemės, 
veda laiptai į antrą 
čia “‘btįsy” — vieni 
tyn, kili žemyn, 
dėjai ir 
naudotis elevatoriais, kurie į- 
taisyt.i tolimajam nuo gatvės 
šone.

Krautuvė — yra ką pažiurė-/ 
Ii. Elektros šviesų pilna. Grin
dys žyba skaisčios, baltos. Sie
nos dekoruotos ypatingu plas- 
terin, kuriuo puošiama šiandien 
brangiau išdabintos biznio įs
taigos.

O ant 
pločiu, 
krėslai, 
lik reikia namams, 
vau į antrą aukštą. Čia p. Kin
kas, pavargęs, matyti, bet links
mas.

Da iraus 
statytos 75 

krautuvės 
aukšta. Ir 
lipa aukš-

Krautuvės ve- 
patarnautojai pataria 
elevatoriais,

grindžių, visu toliu ir 
rakandai — kanapos, 
komodos — visa, ko

Užvažiava-

—Na, ir svietelio — sakau— 
pas tamstas šiandien!

—Taip, — atsako jis 
sius tūkstančius suvenirų jau iš
dalinome.

—Na, o kai]) patinka naujoji 
musų vieta? — klausia jis.

Patikti lai patinka. Bet jau 
pirkti tai abejočiau- Mačiau 
tokių sėtų, kad ir derėti butų 
baugu.

se-

Ar žinai, kad gražų, 
naują sėtą namams 
pas mus, čia pat, 

už $300. Ar tai bu-

ne taip kipšas baisus, kaip jį 
malevoja- 
tvirtą ir 
galėtumei 
gauti tik
tų taip brangu? Žinai, jei no 
fetumei, tai mes galėtdmėm 
įsukti tamstai ir už $1,500. Ne
imk žodžio “įsukti” rūsčiai, 
ka.ip noro apgauti: poneval mes 
niekam neperšam. Bet jeigu 
kas nori tikrai brangių tavo- 
rų, tai gali gauti šioje pačioje 
vietoje. Visko, kas reikalinga 
namams, turime ir visokiomis 
kainomis. O kas dar svarbiau 
ypač žmonėms, kuriems tenka 
apsižiūrėti, ką perka ir kiek mo
ka — mes garantuojame par
duodamas reikmenes.

Priėjo daugiau žmonių. At
sisveikinau su p. Kritiku. Lipu 
dar aukštyn. Ir šis aukštas už
verstas prekėmis. Ir čia mi
nios žmonių. Tuoj prie eleva
toriaus pora vyrų dalina stlve
ninis. Moterys, vyrai ir vai
kai gauna juos. Dauguma — 
matyti, Peoples Furniture Kom
panijos ko.stumer.iai, pažįstami, 
draugai. Jie sveikinasi su vedė
jais, reiškia linkėjimų, klausia 
informacijų.

Nepamatau, kaip prabėga 
kuone valanda laiko. Ką pas
tebėjau, ką nužiūrėjau? Sunku 
pasakyti. Tų prekių tiek, kad 
visų neįsilėmysi, visų neatmin
si. Viena kuri patiks, o greta 
jos stovi kita, kur dar labiau 
traukia aki.

Metas namo, nes jau devinta. 
Nulipau žemyn. O 
vis tebeina vidun, 
prasimušti sunku.

svietas dar

Kiti, maty-

dėžės 
vieni

darga, F. Bumbinas, J. Krauza, 
P. Saikus, .1. Unbelis, J. Jankus 
po $1; S. Dasciauskas, M. Kar
tauskas, D. Uslis, F. Pocius, P. 
Pinas, N. Lindžius, J. Liauga- 

Kirkickis, W. Jescvi- 
Ežerskis po 50c. Viso 
Pinigus draugijos sek- 
F. Sandarga pasiuntė

Business Service • 
Bįznio PataraavimaBGENERALIS KONTRAKTORIUS IR

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartipentinio namo. 

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

Phone Republic 7869 
-------O-------

Financial
Finansai-Paskolos

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

arba $300, imame legali nuolimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Furnisliod Rooms
PAS1RENDUOJA kambarys su 

valgiu arba be valgio? Taipgi ran
dasi ir garažas. Ruimas moderniš
kas, telefonas, 'apšildomas ir kiti 
patogumai. <822 W. 55 Street.

Farms For Sale

1,000 vištukų dykai 
ar veislinių kralikų

For Kent

t i, jau apžiūrėję, o ir pa.s i pir
kę ko reikėjo, rengiasi eiti na
mo, bet kažin kodėl sustojo, 
kalbasi, lyg1 ko laukia, lyg ne
norėtu apleisti tos ^ražaos, er- 
dvios, taip šviesios ir jaukios 
vietos.

Nesinori ir man eiti, bet jau 
laikas, 
lango, 
guose!

! Peoples Furniture Kompanija 
turi reikalų. Buketai, 
vieni gražesni už kilus, 
didesni už antrus.

Sunki buvo diena Peoples 
Furniture Kompanijos vedė
jams šeštadienį. Tiek svieto te
ko priimti . Bet ir maloni. Jie, 
kaip paveiksle pamatė visus sa
vo draugus; jie pamatė ir tai, 
kad jų darbuotė atkreipia į sa
ve tuksiančių žmonių dėmesį; 
smagu buvo, kad ir didžiulės 
svetimtaučių kompanijos, kaip 
Marshall Field, Boston Store, 
Kimba! ir kitos atsiuntė savo 
atstovus 
krautuvės
jus; kad net ir kai kurie Įžy
mus miesto valdininkai atlan
kė juos palinkėti sėkmingai, vy
styti bizni toliau. V. P.

tas, M. 
čius, P. 
— $12. 
rotorius
komunistiniam, komitetui Wor- 
kers International Belief.

Taipjau IM. Kartauskas buvo 
pakėlęs klausimą apie parinki
mą pukų nukentėjusioms šiau
rinės Lietuvos gyventojams, 
bet tas dalykas liko atidėtas 
priešmeliniam susirinkimui, iš 
priežasties narių neskaitlingo 
lankymosi į susirinkimus.

—M. Kartauskas.

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

■— o--------

Męs paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

DETROIT, MICH.
Ant rendos 2 dideli švarus kam

bariai su valgiu ar be valgio dėl 
pavienių vyrų. Arli Ford Ruge dirb
tuvės. Kreipkitės:

1713 — 24th St.
Arba klauskit per telefoną 

Lafayette 2309

pasveikinti naujos 
savininkus ir vedė-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Amalgameitu ban 
kietas CLASSIFIED ADS

• A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą,, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th i 
ir Westem Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2¥j nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.. “upstairs 

Tel. Armitage 1199

išmo-
i 24

Furniture & Fixtufes
Rakandai-Itaisai

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS 
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS

Moderniškas namas, su vandeniu, 
elektra, modernišku plumbingu, įbu- 
davota prosinimo lenta, skrynais ir 
užlaidomis ir garažiu, vištininku ir 
palapinėms kralikams. Dirbkite 
prie savo dabartinio darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už jū
sų namą. $1,000 vištukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik
tas kooperavimas 
ir kralikų. 
ir lengvas 
vestmentas 
gotas.

C. A. GOELZ & CO., 
7549 N. Western Avė., 

Sheldrake 7805

pardavime vištų 
Tik mažas jmokėjimas 

išmokėjimas. Jūsų Įn
yra absoliučiai apsau-

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building. 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

ANT pardavimo ar mainymo la
bai graži farma, 18 mylių nuo Chi
cagos, 35 akeriai ant Archer kelio, 
4 karvės, 3 arkliai, 5 kiaules, daug 
vištų, ančių, žąsų ir gražus namai. 
Kaina $15,000. Mainysiu ant 2 flatų 
namo. 3212 W. 65th PI., 2nd fl. Tel. 
Canal 4847.

Subatoj, gegužes 11 d., vaka
re Amalgameitai šventė pami
nėjimą 10 melų sukaktuvių 
nuo galutino suorganizavimo 
kriaučių Chicagos mieste 1919 
melais, kada, samdytojų asocia
cija pripažino uniją.

Iškilmė atsibuvo Stevens Mo
telio Grand Bali svetainėj. Ban- 
kiete dalyvavo 2100 žmonių, vi
si Amalgameitu akly visk i na
riai.

P<> gerai parengtos, prie pui
kios muzikos, vakarienės buvo 
ir programas. Toast masteriu 
buvo, James Mullenback, pirmi
ninkas Hart, Sclialfner & Marx 
Trade Board, kuris pristatė 
kalbėtojus, 
kiek turėjau progos 
pažinti, S. Levin, 
Chicago Joint Board 
of A. \Vm. Cunea, 
vokalas; Clarence Darro\v, 
vęs pirmininkas arki t racijos 
lybes; ‘S1. Bissman, dabartinis 
nianažeris New Yorko Joint 
Board, A. D. Marianipietri, Ge- 
neralis Pildomosios Tarybos 
A. C. W. of A. narys; Schols- 
bergis, generalis Amalgameitu 
sekretorius; Rosenbloom, gene
ralis organizatoitius; įKnsycki, 
generalis organizatorius ir (i. 
Pildančosios Tarybos narys; .L 
Kroli, generalis organizatorius; 
St. Skala, Generlais Pildomo
sios Tarybos narys; Plotkin, 
Newyorkietis. Ant galo kalbė
jo Sidney Hillman, prezidentas 
Amalgameitu Unijos.

Tarpe svečių, buvo Dr. Suni
rę, arbitracijos pirmininkas, ir 
Lomonosovas, 'bolševikų komi
saras. Programe apart kalbų 
buvo išpildyta ir klasiškų šo
kių; išpildė juos profesionalai.

Po programo buvo šokiai toj 
pačioj svetainėj.

Iš lietuvių lokolo dalyvavo 
Joint Board ir valdybos nariai 
ir jų šeimynos — A. Chepaitis, 
C. Kairis, V. Pačkauskas, J. 
Markus, J. Auksorius, V. Pru- 
sis, M. Biaga ir daug kitų, žo
džiu sakant, tai buvo tarptau- 
tiškas susirinkimas, kokių la
bai retai pasitaiko, čia turė
jo progą seni unijos darbuoto- 
jia susitikti ir pasikalbėti.

Buvęs.

kuris
Kalbėtojais buvo, 

matyti ir 
manažeris 

W. 
ad- 
bu-

unijos

Iš Atlantic kolonijos
Susirinkimas

Šios lietuvių kolonijos Lietu
vių Tautiška Draugystė, laikė 
mėnesinį susirinkimą gegužės 
5 d., Fuller parko svet., prie 
45 ir Princeton Avė. Susirinki
mą atidarė pirm. .L Bacevičia. 
Užrašų rast. F. Saudargu per
skaitė pereito susirinkimo pro
tokolą, kuris likosi vienbalsiai 
priimtas. Ligonių raportai liko 
priimti. Po to buvo perskaity
tas atsišaukimas reikale šelpi-

Mokyklos 
Educational

Generališki kontraktoriai ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2 
karų mūrinis garažas už $595 
pilnai užbaigtas.

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

PAŽINKIT
' W. BENECKĄ
Popieruoju, malevoju ir darbą 
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

ga-

2 šmotu seklyčios setai 
' $59.00

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

TURIU pardouti savo $900 gro- 
jiklj pianą su stikliniu kabinetu ro
lėms, 
cash, 
tykit

suoleliu ir 100 rolių, už .$115 
ar .$125 išmokėjimais. Pama-

G .SUPINSKI, 
6136 S. Halsted St.

Automobiles

Personai
Asmenų Ieško

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

A
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lludson Broughatn—custotn ouilt !
Chandler coacb _______
Lite Hudson eoaeh .......................... I
Stearns-Kulght—-Brougham, nau

ji tairai ............................................. !
llndsou Broagrham, geram stovy 
Essex --------------------   I
Dodge Sedan -----   I
Pontiac Coupe ............................  I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trianrie 9330
-------- 0——

PRANEŠIMAS

$705 
$305 
$295
$395
$405 
$550 
$175
$450

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALYBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų, mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mine 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ii 
jums padėsime įsigyti abelną moks 
lą. Savo buvj žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service
Biznio Patarnavimas *

Bes. Plione Midway 2216 
Office Normai 4400

VLADISLOVAS 
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malevojimas, Dekoravimas,

Popieravimas
Visokios rūšies medžio 

baigimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu4 patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 8939
Melrose Park 8458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICĄGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys . atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Tlardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa

siskolinti nuo $50 ir augš. 
ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

Energiiki ir numanųi vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] 
trobėsy, pno Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuvičkai, lenkiikai, čechiikai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų* ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nito 10 Ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082 ---- o----

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui_____

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Bašykite arba 
telefonuokite. Bašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co

803 Bidge Avė. 
Wilmette, III. 
Telcphonc 364

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i me
nesi. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi j pietus. Labai lengvios są
lygos.

J. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

•------- O-------

PARDAVIMUI automobilius arba 
mainysiu ant bizniavo loto. Stude- 
baker 4 pasažierių coupe, 1927.

Tel. Pult man 10098 
-O-------

CHRYSLER vėliausio modelio 4 
dmų sedanas. Kaip naujas. T'uriii 
parduoti tuojaus, nes man reikia pi
nigų. Turi gerus balloon tairus ir 
daug extras. Vartojau tik 7 mėne
sius. Priimsiu tik $325. Kainavo 
man $1,250. Galima matyti visą die
ną nedėlioj. Privatiškas savininkas.

3645 W. Polk St.,
1 fl.

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičlus 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, i 
East End of Austin Avė.

REIKALINGI molderiai orna- 
mentalių geležies dirbinių dirbtu
vei; C. H. Nilles Foundry Co., 2225 
West 35th St.

REIKALINGI patyrusieji žirkli- 
niai darbininkai geležies laužo kie
me. Kreipkitės: Ruben’s Metai & 
Iron Co., 1900 Carroll Avė.

Help Wanted—Female

REIKALINGOS dvi moterys. Turi 
būti gerai susipažinusios su lietu
viais. Algos $20 į savaitę. 139 N. 
Clark St., Room 1007.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaite, guolis 
ir valgis ant vietos, gali būt ir se
nas vyras. A. Nober, 917 E. 55th., 
,St. apart. 34, 2 blokai nuo Cottage 
Grove i rytus.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

30 
2fi 
12 
28 
12

MUMS REIKALINGA
MOTERŲ

Mangle mergaičių 
Prosytojų 
Sortuotojų 
Press operatore 
Shakera

4
6

12
R

12

TUOJAUS
VYRŲ 

Drai vėrių 
Waehmen 
Wrinr inen 
Piillers 
Sortuotojų

LAUNDRY SERVICE EMPLOYMENT 
AGENCY

Room 701—109 N. Dearborn Street

Situation Wanted
Darbo Ieško

darbo — prie švarios
Iki ketvergui galite

PAJIEŠKAU darbo į namus 
už gaspadinę arba prie abelno 
namų 
šeimynos.
telefonuoti Normai 5532 arba 
^atsišaukite į “/Lietuvos” Kny
gyną, 3210 So. Halsted S t.

Miscellaneous for Sale ‘
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS IllinojauF 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė dėl svarbios priežasties už 
cash nebrangiai, 3001 S. Union Avė.

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

PARDAVIMUI pigiai ice creami- 
nė, ir lengvų užkandžių valgykla 
ant bizniavos gatvės, arti bažny
čių ir svetainių, renda pigi. Prie
žastį patirsite ant vietos.

10744 So. Michigan Avė.
------- o-------

PARDAVIMUI gasolino stotis prie 
35th St. ir Lowe Avė. Galima pa
daryti gerus pinigus, nes 4 centai 
ant galionp gasolino yra gryno už
darbio. Mr. Burka. Republic 7339.

GROSERNĖ ir delikatesen biznis 
per ilgus laikus išdirbtas. Parduo
siu iš priežasties išvažiavimo i Lie
tuva. 3855 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI molto ir apynių 
sankrova, daranti gerą biznį. Senai 
įsteigta įstaiga. 6652 S. Halsted St.

PARSIDUODA barbernė, 3344 S. 
Halsted St., pardavimo priežastis— 
važiuoju Lietuvon.

PARSIDUODA barbernė; yra 
rūmai gyvenimui. Kaip kas no
ri gali pirkti su namu arba atski
rai namą arba barbernę, 657 West 
18 St.; einu i kita biznį.

Exchange—Mainai
PASIRENDAVOJA ar mainysiu 

gasolino stotį, gera vieta ant Archer 
Avė., šalę Chicagos, biznis išdirb
tas. Mainysiu ant 2 flatų namo. 
3356 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
2781.

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bunRalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milwaukee Avė. 
Newcastle 3136. ... o—

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
ši namą. Kaina $5,000. M. B. 
Caldvvell, 5117 Milvvaukee avė.

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

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATŲ
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St., 
Stewart 1771-4005

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

PARDAVIMUI 7 kambarių 
medinė rezidencija, 37’/2 pėdų 
lotas, 2 karų garažas, puikiau
siame stovyje. Arti bažnyčių, 
mokyklų, geros transportacijos. 
Puiki vieta dėl vaikų. Kaina 
$8,750.

3613 W. 64th Place 
Tel. Prospect 9664

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla- 
tų mūrinis, 5-5 dideli kambariai, 
stikliniai miegamieji porČiai, garu 
šildomas, metaliniai “weather strip- 
ping”, termostatas, 2 karų garažas. 
Patogiai prie lietuvių bažnyčios, mo
kyklų. ligoninės. Nauja subdivizija. 
$16,500, cash $3,800. 7318 S. Mapie- 
wood Avė. Tel.. Republic 0267.

5 KAMBARIŲ moderniškas na
mas mažame miestely netoli nuo 
didelio ežero: puikus bargenas. Tel. 
Hemlock 2505.

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH S IDE. PATIRKITE 

5 kambarių mūrinis bungalow 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomi, 2 karu 
garažas. Gera transportacija, arti 
Marųuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. Kaina $8750, 7146 So. 
Maplewood Avė. Hemlock 4269.




