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Britų liberalai mel 
į Darbo partiją

Švedu lakūnai skren-
v

da i Amerika
Lietuvos Naujienos

Del to gali dar atsitikti taip, kad Mac 
Donaldo darbiečių valdžia įsigys par 
lamente absoliučią daugumą

Lekia per Islandiją, Grenlandiją, 
ir tikisi pasiekti Now ’Yorką 
antradienį

Iš Latvijos bandė jeiti 
du ginkluoti vyrai

STOKHOLMAS, Švedija, birž. 
| 9. Kap. Aibių Ahrenbcrg, jo 
I pilotas p ivaduolojas A.\el Flo- 
den

LONDONAS, bięž. 9. — Dide-' parlamento narių žada pasekti 
lę politinį sensaciją padarė W. Jc\vitt’o pavyzdžiu ir pereiti į 
A. Jowitt’o metimas liberalų Darbo partiją.
partijos ir perėjimas į DaLbo Vienas žymių liberalų vadų 

prisipažino, kad jo partija ntv 
betinka jauniems ir ambitin- 
giems žmonėms, kurie ieško 
karjeros ir nori kilti.

Del šitokio liberalų metimosi 
į Darbo partiją, premjeras Mac

kui- Donald gali dar 'laimėti abso !

JcNvitt yra šaunus advokatas, 
ir premjeras Rainsay MacDo
nald paskyrė jį generaliniu 
kuroru naujoj darbiečių

pro- 
val-

Liberalų klubuose girdėt 
bų, kad daugelis kitų liberalų liūčių daugumą parlamente.

Kautynės tarp poli- Laivynų mažinimas, 
cijos ir tekstilės 

streikininkų
taika — svarbiausis 
MacDonald rupesnis |

> ?z*:t

Penki asmens pašauti, policijai 
puolus streikininkų centrą; 
daug asmenų areštuota

Nugina Petit Parisien'o prane
šimą apie jo norą urnai at
naujinti klausimą dėl karo 
skolų

ir radi o operuolojas Bo- 
Ljunglund šį rytą kaip 

vai. aeroplanu “Sverige” iš- 
iš Stokholmo kelionėn per 

Atlanto vandenyną i Ne\v Yor-
Į ką.

Lakūnai nebandys 
šuoliu” peršokti per 
Jie skris iš Stokholmo 

pilą, Norvegijoj; iš ten
javiką, Islandijoj; iš ten į Ivig- 
tutą, pietų Grenlandijoj; iš ten 
Į Anticosti, lies šv. Lauryno

I lėks

“vienu 
Atlantą, 

i Berge- 
j Bcik-

Ne\v Yorką jie tikisi pasiekti 
antradieni po pietų.

Prohibicijos vykdy 
tojai - plėšikai

KAUNAS. Iš gegužės 14 
į 15 d. septintame pasienio ra
jone Mažeikių apskrity, neto- 
toli Vegerių pereinamojo punk
to perėjo i'š Latvijos pusės du 
ginkluoti vyrai. Policininkams 
juos sulaikyti nepavyko. Atsi
šaudydami grįžo Latvijon. Per 
naktį 'buvę matyti žiburių sig
nalai. Bytą jie mėginę pereiti 
kitoj vietoj, bet policija jų ne
praleidusį.

Kur tau lietuviški “der- 
žimordos” atsisakys 

nuo kraujo
Berlyno “Vossische Zeitung” 

praneša, kad Tarptautinė Lyga 
žmogaus 'teisėms Apsaugoti 
pasiuntė Lietuvos ministeriui 
pirmininkui Voldemarui prašy
mą, kad atentato dalyviai nebū
tų žudomi.

Briand priešingas
Reino evakuavimo 

diskusijoms

Gegužės mėn. 17 d. išvažiavo 
į Švediją savo laivu “Budis” 1(1 
Klaipėdos jurų skautų. Švedi
joj jie išbus I dienas ir tarp 
kita ko aplankys Visby uosių. 
Jų kelionės liksiąs — susipa
žinti su švedų skautais ir pa- 
silavinli jūreivystės srity.

iMADBIDAS, Ispanija, birž. 
9. — Aristidas Briand, Franci- 
jes užsienio reikalų ministeris, 
kuris čia dalyvauja Tautų Są
jungos Tarybos susirinkime, pa
sikalbėjime su laikraščių kores
pondentais pasakė, kad jis sti
priai priešinsis diskusijoms dėl 
Reino krašto evakuavimo.

Didelis pinigų išeikvo
jimas mokyklų inspek

toriaus raštinėje
ALYTUS. — Gegužės pirmo

mis dienomis pasklydo gandų, 
kad Alytaus apskr. II rajono 
pradžios mokyklų inspektorius 
B. Sirutis, važiuodamas iš Ne
munaičio, kely pametė portfe
lį su 33,000 litų valdiškų pini
gų (balandžio mėn. mokyto

jams algos).

Gandai pasiekė ir Kauną. 
Toks paslaptingas pinigų pame
timas pasirodė įtartinas.

Skubiai iš Kauno atvyko spe- 
cialė revizijos komisija susida
riusiai padėčiai išaiškinti ir 11 

. . rajono pradžios mokyklų in-
rias žmogžudybes ir už tai buvo spektoriaus raštinės tikrinti, 
nubaustas kalėjiman ligi gyvos: U...
galvos, o ne mirties bausme po štipėje esamų 
giljotina.

Kadangi policija negalėjo at-| 
silaikyti prieš įsismarkavusią 
minią, buvo pašaukta kariuome
nės dalis. Grumtynėse apie dvi
dešimt asmenų buvo rimtai su- vakso dėžutėje paslėpta virš 21,- 
žaloti. ,000 pinigų, kurie, kaip paaiš-

---------------- Jkėjo, buvo Lietuvos banko Aly- 
Haus skyriaus išduoti mokyto
jų algoms apmokėti.

Tenka pažymėli, kad B. Si
rutis, būdamas pradžios mokyk
lų inspekloriuini, mokėjo prisi
taikinti prie esamų politinių 
sąlygų ir savo rajono mokytojų 

[buvo “visagalis viešpats.”

agen-
dary-

SVičmė pe.ikif? federalius 
tus ir jų vadą, kurie, 
darni kratas, vogė

(Atlantic and Pacific IhvtcJ

Paintsvillė, Ky. — Ca’rl N. Mahan, 6 metų vaikas, kuris 
nužudymą 8 metų vaiko tapo nuteistas penkiolikai metųuž 

kalėjimo.GASTONIA, N. C., birž. 9.— 
'Tekstilės įmonių streikininku 
burini žygiuojant vakar į Lo- 
ray 
jui susiliko su stipria policiniu-' Price BelTiu, naujosios socialia-! 
kų kuopa ir buvo priversti grj- tinęs Anglijos vyriausybės va-1 
žti atgal. jdas, premjeras MacDonald, pa-

Parviję streikininkus, polici-jsakė, kad užsienio politikoje jp 
ninkai puolė . komunistinės galva dabar esanti užimta vy- 
Nalional Textile \Vorkers unijos riausiai juros ginkluotės suma- 
bulą, ir čia įvyko susikirtimas, i žiniom’ ir 
Iš abiejų pusių imta 
ir penki asmens pašauti.
pašautų buvo Jaseph Harrison, korespondento, pareiškė,

., Na- franeuzų laikraščio Petit Pari-
unijos sien korespondento pranešimas vienas kabineto

čia tapo areštuoti šeši federali- 
niai prohibicijos agentai, jų Į 
tarpe agentų vadas, kaltinami 
dėl plėšimo turto gyventojų na
muose, kai jie daro kratas, ieš
kodami svaigiųjų gėrimų. Areš
tuoti yra: Kruitof, Zumalt, Wer- 
ky, Parrish, Schreiber ir jų 
vadas Charles McVeigh.

Deputy maršalas ieško' dar 
dviejų prohibicijos agentų, Ma- 
thias ir Zimmermano, kuriems 
areštuoti taipjau yra išduoti va- 
rantai.

Suimtų agentų namuose 
i'š jo savo oficialius antspaudus, , socialistinės Didžiosios Britani-Ja daug vogtų daigtų. 
kurie pasitraukusios konserva
torių valdžios narių buvo grą
žinti karaliui.

Nors naujasis parlamentas 
esąs įsitikinęs, kad ilgainui ka-j susirinks birželio 25 dieną, nau- 
ro skolų klausimas vis tik bu- .i°J* valdžia aktualiai pradės 
siąs atgaivintas. Ekonominiai . veikti lik liepos 2 dieną, kai 
ir piniginiai prityrimai galų ga- karalius parlamente pasakys 
te priversiu bendru visų su- savo kalbą iš sosto.

gubernatorius kol kas atsisakė ■ tarimu — tarptautinius finan-1 _ -------- :--------
tatai padaryti.

LONDONAS, birž. 9. — Pa-_______________________________________________________
įsikalbėjime su Chicago Daily i ’ •

y įmones pikietuoti, žygiuolo-|News tos^.n.lenh., Eduardu ^Donaldo (13^16- TTOCklS prOSO MUC" 
čią kabineto nariai Donaldą; leisti jam 
užėmė savo vietas atvykt į Angliją

7

r 10,000 minia puolė ka-
Įėjimą Francijoj

20 sužaloti

sukūrimu tvirtų pa
šaudyti, matų tarptautinei laikai.

I ai n j MacDonald, pasak Daily News 
kad vakar 
ari-

tional Texlile Work«ers 
organizatorius; policijos virsi- ?pje tai, buk jis, MacDonald, 
ninkas Aderholt, kuris vėliau žadąs tuojau iš naujo pakelti 
nuo žaizdų mirė ligoninėj, ir karo skolų Jungtinėms Valsty- 
vienasj patrolme.nas. Daugiau Įbėms klausimą, esą klaidingas, 
kaip keturiasdešimt streikininkų jjs niekados lo nesakęs. Bet jis ; 
ir jų simpatizuotųjų buvo areš
tuotą.

šerifas Lineberger kreipėsi į 
gubernatorių Gardnerį, prašy
damas atsiųsti miliciją, tačiau

LONDONAS, birž. 9/— Nau-| KONSTANTINOPOLIS, Tur-- 
jasis socialistinis Bamsay Mac- kija, birž. 9. — Sovietų diklato- 
Donaldo ministerių kabinetas riaus Stalino ištremtas į Kon- 

prisistatė karaliui Jur- stantinopolį Leonas Trockis, ba
giui Windsoro rūmuose ir kiek- vęs Baudonosios armijos vadas, 
...•---- narys priėmė kreipėsi į Bamsay MacDonaldą,

jos valdžios premjerą, prašyda
mas, kad jam leistų atvykti į rj 
Angliją “pasigydyti ir mokslo I • 
darbo dirbti.”

Pasiuntęs savo prašymą tele
grafu, Trockis per savo sūnų ■ 
vė] kreipėsi j br itų konsulą Pe-1 9. 
roj, prašydamas vizos, motivuo-1 |Oh 

1 J 1 1 J♦• *1

ras-

asmens žuvo lėk
tuvu nelaimėse

Nepavyko ištraukti 
įklimpusį J. V. ka- 

ro laivą

sų reikalus tinkamai penloroti., Rusu karo aeropla 
šiuo gi tarpu tas klausimas esąs 
tik akademinis.

Suomija atsižadėjo

nai bombardavę
afganų miestus

damas tuo, kad jis esąs reika
lingas greitos gydytojų pagal
bos, o taipjau norjs prižiūrėti 
spausdinamą savo autobiogra
fijos angliškai.

WILM-INGTO'N, N. C., birž.
Jų aeroplanui nukritus ne- 

i nuo čia, užsimušė pulk. 
John Hembleton, pilotas J. Von 
der lleyden ir pastarojo žmo
na.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 9 
— Pastangos išvilkti Įklimpu
sį Huang Pukiang upės žiotyse i 
Jungtinių Valstybių karo laivą

' nuodingų dujų var- j PESHAWAR, Britų Indija, 
tojimo karui ibirž- »• Keleiviai iš Kabulo,

Owen 1). Young — Du 
simas demokratų kan 

didatas į prezidentus

OI iMBERLAND, Md., birž. 9.
— Pilotes serž. Wood\vard ir 

ilarry Saunders žuvo liep- 

snose, jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo Frostburgo ir užsi-

GIENEVA, Šveicarija, birž. 9 
Suomija pranešė Tautų Są,

Luzon iki šiol buvo bergždžios, jungos sekrctariatui ,kad ji ra- 
Dabar tapo pasamdyta tam tik- tiiikavo protokolą, kuriuo užgi-
ta japonų kompanija laivui iš
vilkti.

Luzon Įklimpo seklumoj pra
eitą trečiadienį.

NUSIŽUDĖ ŠOKUS PRIEŠ AT
BĖGANTI TRAUKINĮ

HARBISBURGH, III., birž.
9. — Miss Opai Jonės, 22 me
tų amžiaus mergina, nusižudė, 
šokus ant geležinkelio bėgių 
prieš atlekiantį traukinį.

narna vartoti nuodingas dujas 
ir bakterijas kaip kariavimo 
pi iemonę.

Ligšiol tą protokolą ratifika
vo jau dešimt valstybių.

1 Afganistano sostines, sako, kai 
į tenykščių laikraščių pranešimais 
sovietų Rusų karo aeroplanai 
bombardavę iš oro Badakšaną 
ir kitas pasienio vietas.

Gyventojai esą labai 
prieš rusus.

Įniršę

V. jūreiviai puolė 
Nikaraguos maišti

ninkusPolicija puolė 20,000
MANAGUA, Nikaragua, birž. 

9. Jungtinių Valstybių jūrei
viai, Įeit. Hennecker’io vedami, 
puolė La. Gonstancia kavos

demonstraciją; 20 
sužeistų

WAlSHINGTONAS, birž. 9.— 
Dqmckratų partijos viršūnėse 
jau pradedama kalbėti apie 
Oweną D. Youngą kaip apie tin
kamiausią savo kandidatą į 
Jungtinių valstybių preziden
tus ateinančiais 1932 m. rinki
mais.

Owen D. Young buvo ką tik 
pasibaigusios Paryžiuje repa
racijų ekspertų konferencijos 
pirmininkas, ir tos konferenci
jos pasisekimas vyriausiai bu
vo jo nuopelnas.

DiETBOlT, Mich., birž. 9. — 
Netoli nuo čia nukrito Waco 
biplanas ir užsidegė. Pasažie- 
riai Virgil Hart ir Roy Carda- 
vo žuvo ugny, o pilotas A. Sir- 
nard pavojingai, tur būt mirti
nai, apdegė.

Mussolini turės priva
tinį pasikalbėjimą 

su Papa

LIMOGES, Francija, birž. 9.
Minia, apie 10 tpkstančių 

žmonių, puolė čia kalėjimą, rei
kalaudama, kad jai butų išduo
tas vienas nusikaltėlis, Charles 
Bartaud, kuris papildė dvi biau-

Revizijos komisija padarė ra- 
i dokumentų pa

tikrinimą ir rado išeikvota apie 
160,000 litų valdiškų pinigų.

B. Sirutis buvo suimtas ir 
laikomas policijos priežiūroje.

Darant kratą, jo bute rasta

PROFESORIUS NUSIŽUDĖ

NEW YORKAS, birž. 9. — 
Šokęs pro langą iš 13-to aparta
mento aukšto, Fifth Avenue, 
užsimušė Kolumbijos universi
teto profesorius Russell Gordon 
Smith. Nusižudė dėl nesveika

PHILADEiLPHIA, Pa., birž. j 
e I

9. — Prieš pat diplomo gavimą I 
nusišovė Hav.erfordo 
baigęs Wm. Linn, 21 metų am
žiaus, Aukštesnio teismo teisėjo tų 
sūnus. . pęs.

Išeikvojo 18,000 litu
JONAVA. A. Segalauskas

Kolegiją policijai pranešė, kad E. Berel- 
šteinas padarė aferą 18,000 Il

gumoje. Dabar jis pasislč-

Badas Lietuvoje

BOGOTA, Kolumbija, birž. 9.
Daugiau kaip 20 tūkstančių plantacijoj, Matagalpos apygar- 

žmonių padarė demonstraciją iCjoj, nikaragiečių maištininkų 
Bogotos gatvėse, protestuodami, |jan(|ą. Susikirtime vienas mai- 

į dėl pašalinimo iš vietos burmist-Į§|jnjnkų buvo nukautas, antras 
ro Luiso Cuervo. Raitoji polici- į sužalotas. Maištininkai buvo 

Ja puolė demonstrantus. Dau- priversti gelbėtis bėgšta, pali-

nikaragiečių maištininkų
Korėjiečių darbininkai 
puolė studentų mitingą

TOKIO, Japonija, birž. 9.

VATIKANO MIESTAS, birž. 
9. Italijos premjeras Musso
lini kreipėsi į Vatikaną, prašy
damas privatinės audiencijos 
pas Papą Pijų XI.

Girdėtu kad jo prašymas pa-

Ko R A S Įgiau kaip dvidešimt asmenų bu-lįę &ek tiek ginklų ir amunici-

Kai vakar čia Korėjiečių klube I tenkintas ir audcncija įvyks šios

vo sužaloti. jos.
Chicagai ir apielinkei tedera- i----------------- -----------------

linis oro biuras šiai dienai pra- Montanos miestas pat-,negrai kaltinami dėl
našauja: vino; 3 asmens prigėrė

Nenusistojęs oras ir šilčiau; _ ____
lengvi ir vidutiniai mianąsis' »WIBAUX, Mont., birž. 9. —
vėjai. Smarkiai patvinusios upės van-i

Vakar temperatūros buvo vi- dens užliejo šį miestą, daryda-
dutiniškai 73° F. I----  ----- v------  ------ ... ..... —

Šiandie saulė teka 5:14, lei-; tojai buvo priversti bėgti i sau- nunuodyti vieno vietos farme-
• 1X a x W IT — a • v M • • A • a * * i w • -a -

BANDYMO NUNUODYTI
FARME1RIO ŠEIMĄ

studentai 'laikė mitingą, kuopa 
korėjiečių darbininkų puolė su
sirinkusius peiliais. Vienas stu
dentų buvo mirtinai nudurtas, 
penki sužaloti. Kiti iššok i nėjo 
laukan pro langus.

savaitės pradžioj. ,
De Vecchi—ambasadorius Va

tikano Mieste i >

WEIST POINT, iMiss., birž. 9. 
Policija suėmė vienuoliką 

imas milžipiškos žalos. Gyven- negrų, kaltinamų dėl bandymo

ROMA, birž. 9. — Senatorius 
grafas Cesare Maria de Vecchi 
skiriamas pirmu Italijos amba- 

Illinois valstijos legis- sadorium Vatikano Miestui.
latura užsidarė . -------------

*
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 j 5 ar 10 dienų. •

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

džiasi 8:24. Mėnuo leidžiasi gesnes vietas. Per potvynį trys į rio‘šeimą. Tarp suimtų yra dvi 
11:12 vakaro. žmonės prigėrė.

NEW YORKAS, birž. 9. — 
— Charles G. Dawes, naujasis A- 

9. — 56-tasis Illinois valstijos merikos ambasadorius Anglijai, 
kongresas vakar pasibaigė ir vakar garlaiviu Olympic išvyko 
išsiskirstė. į Londoną.

NAUJIENOS
SDRINGFIELD, Ilk, birž. 1739 So. Halsted St Chicago, D!



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, birž. 10, 1929

KORESPONDENCIJOS
Mihvaukee, Wis

SLA. 177 kuopos susirinkimas

Racine, Wis
Vietos, lietuviai subruzdo 

veikti. Atsidarė piknikų ir iš
važiavimų sezonas.

Birželio 2 d. Midway Parke! 
buvo suruoštas pirmutinis lie
tuvių piknikas. Rengė i daiktą 
susidėję Lietuvos Brolių ir Se
serų Dr-tė su šv. Kazimiero 
pašelpine dr-te. Oras kad ir šal
tas buvo, vienok žmonių daly
vavo daug. •.

Lietuviai pradeda susiprasti, ginų Bovvling League. Ji pasi- 
Vietoj skirstytis, jie bendrai vadino “Amerikos Lietuvių 
rengia parengimus, ir iš to tu- Merginų Bovvling League’”. Or- 
ri didesnę naudą.

čio mokyklų inspektorius įga- 
liavo aukas rinkti Amerikoj.

—J uozas M <1 k ^v i t i s.
P. S. Mano adresas:

Ames Avė., Hammond, Ind.

Baltimore, Md

John Kulikausky prieš Mrs. 
A. Shirmulis. Asst. $900. Cir
cuit crt. Bylos nr. B182287.

Sam Lulias et ai prieš Dion 
ir Paul Bouchicas. Byla dėl 
$2,000. Superior crt. Bylos nr. 
499349.

Forest Preserve District of 
Cook County prieš Martha ir 
Jankauska ir Theodore Levvin 
et ai. Superior crt. Balos nr. 
499401.

Juzefą Walkauskis prieš He- 
len ir Mary Jackovviak. Byla už
daryti trus deed sumoje $2,400. 
Superior crt. Bylos nr. 499421.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Antra Naujienų Ekskursija

LietuvonBirželio 2 d. Univėrsal Settle- 
ment svetainėj įvyko SLA. 177 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas ėjo paprasta tvar
ka. Skaityta ir priimta proto
kolas iš pereito susrinkimo. Po
lam sekė raportai ir nepabaigti 
reikalai. Prie naujų reikalų 
buvo patiektas sumanymas pa
aukoti iš kuopos iždo nors $10 
Lietuvos badaujantiems žmo
nėms, ir kad tie pinigai butų 
pasiųstu per SLA. centrą.

Kai tik kilo tas sumanymas, 
tai šios kuopps taip vadinami 
“progresyviai” nariai ėmė duoti 
patėmijimus ir prie įnešimo 
pataisymus,* kad Lietuvos ba- 
duoliams nereikia nieko aukoti.

Balsuojant visi “progresy
viai” stojo už tai, kad Lietuvos 

Įbaduoliams aukų nereikia. Ir 
progresyviai” laimėjo.
čia norėtųsi tų “progresyvių” 

paklausti, kokiais keliais jie 
prie progreso eina, jeigu nenori 
Lietuvoj badą ir skurdą ken
čiantiems savo giminėms ir pa- 
žįstamies pagalbos ranką išties
ti ?

Reikia dar pabrėžti tą faktą, 
c-ee-užės 241kad 177 ku°I)OS “progrssyviai” 
"vakarienėlarba’ teisinKiau sakant> “drau- 

Įgučiai” išbarė pikniko rengi
mo komitetą už tai, kad pikni
ko garsinimus davė “Naujic- 

’inoms” spausdinti. Brangučiai, 
| rodosi, turėjo žinoti, kad 177 

7 Ruopos nariai, rinkdami komite
tą nedavė jam instrukcijų, kur 
spaudos darbus daryti. Todėl 
komitetas turėjo pilną, teisę 
reikalus taip tvarkyti, kaip jam 
atrodė tinkamiausia. Antra ver
tus, “Naujienos”, kiek galėda- 

1 mos, rūpinasi visais lietuvių rei
kalais. Tad kodėl spaudos dar
bais neremti tokį laikrašti, kaip 
“Naujienos”, kurios dirba dėl 
Lietuvos šviesesnės ateities?

Prieš pat susirinkimo užda
rymą draugučiai pradėjo pasa
koti, kad jie esu . patėmiją, jog 
kažkoks daktaras pašalinėj 
spaudoj jau kelintą kartą rašąs 
apie Susivienijimo prezidento 
savivaliavimą. Esą prez. SI. 
Gegužis neleidžiąs Gugiui tinka
mai Susivienijimo iždą sutvar
kyti. Toliau iš tavorščių paaiš
kėjo, jog tuo daktaru yra nu
meris 13.

Kad Dr. Graičunas įsilipęs j 
“Vilnies” vežimą. plepa apie 
SLA. reikalus visokias nesąma- 
nes,—tatai mes visi gerai žino
me. Mes taip pat gerai žinome, 
kad visi Dr. Graičuno daromi 
priekaištai yra tik muilo, bur
bulas. 0 kas atsitinka su bur
bulu, apie tai nėra reikalo daug 
kalbėti: jis plyšta, nepalikęs jo
kių pėdsakų.

—SLA. 177 kuopos narys.

506 Town of Lake

Amerikos Lietuvių Merginų 
Bovvling League

Lapkričio m. susitvėrė mer-

x Vietiniai ir apylinkių sanda- onora 
naudai Andreikienė.

ganizatorės tos lygos buvo Le- 
Feravičiutė ir Elenora

Vienijasi du dideli kliubai — 
Baltojo Dčbilo ir Amity.

Du dideli Tovvn of Lake lie
tuvių jaunuomenės kliubai 
Baltojo Dobilo (White Clovcr) 
kiiubas ir Amity kliuibas — vie
nijasi i vieną didelį savitarpi
nės pagelbos kliubą. Naujasis, 
suvienytas kiiubas bus žinontas 
kaipo Unily iLithuanian Bene- 
volent Club. Jo būstinė bus 
buvusiame Baltojo Dobilo kliu- 
ho name prie 161 h ir Marsh- 
fietd gatvių. —R.

Radios, Pianai
riečiai rengia Sandaros 
pikniką-išvažiavimą birželio 9! Iš tos lygos susidarė du ty- 
d., Tinck’s miške, kuris randasiįmai (jauktai): “Eagles” po va-' 
tarpe Racine. ir Kenosha, prie dovyste Alesės Lukoševičiutėsl 
Taylor Avė. ir Racine County ir “Hawks” po vadovyste Ale- . 
line road. 1 įlos V asiliauskaitės.

Birželio 2 d., 2 vai. p. p. j Per sezoną sulošta 90 lošimų. 
Union Hali buvo SLA. 100 kp. kurie atsibuvo Lietuvių 
susirinkimas. Nutarta prisidėti 
drauge su kitomis draugijomis 
prie miesto ruošiamų iškilmių 
liepos 4d. Visoms tautinėms 
grupėms yra skiriama liepos 
3 d. VVashington Parke bus di
delis programas; ten ir lietuviai 
dalyvaus, parodydami savo tau
tos šokius ir dainuos dainas.
Apie tai savu laiku 
pranešta. Pranas 
J. Rumbutis, M. 
A. Zizmenskaitė, 
piutės, p. Sokelienė 
naši prisirengimu prie tų 
mių. —M. Kasparaitis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Svetai-

bus plačiau 
Staponaitis, 
Kasparaitis, 
p-lės 
ir kiti

K uni- 
ru pi- 
iškil-

Cleveland, Ohio
Piknikas ir ristynės

nėję.
“Eagles” 

mėjo 32.
“Havvks” 

mėjo 58.
Užbaigus 

d. liko i 
‘.‘Southern Hotel”. j vakarienę! 
atsilankė visos lošėjos ir drau-i 
ges. Vakaras susidėjo iš skanių i 
valgių, gerų gėrimų ir linksmos 
muzikos. Po vakarienei visos 
dalyvės kuolinksmiausiai pasi-l 
kalbėjo ir prisižadėjo ateinanti 
sezoną dalyvauti lošime. .

Lietuvių Svetainės Bendrovė 
suteikė brangintiną dovaną, už 
kuria visos 
ačiuoja.

Lošimuose
lošėjos:

laimėjo

laiinėjo

sezoną, 
surengta

32,

čios

pralai-

pralai-

lošėjos širdingai

dalyvavo sekan

du Požėla
Nors meksi- 
ristikas, ale

Birželio 2 d. Lietuvių Pilie
čių Kiiubas turėjo Neuros far- 
moj pikniką su ristynėmis. Ris
tis buvo pakviestas Karolis Po-' 
žf*la iš Chicagos. Jis ritosi su 
Krank Avajo, Meksikos čempio-' 
nu. Pirmame susikirtime mek- 
sikonas priplojo Požėla i 16 mi
nučių, bet antrus 
lengvai laimėjo, 
konas yra geras
Požėla pasirodė geresnis.

Po pirmo susikirtimo P. Ka
valiauskas padayč “referee” 
auksini medalių ir liepė ji ati
duoti tam ristikui, kuris lai
mės du sykiu iš trijų. Meda
lis teko Požėlai.

Po ristynių “referee” pranešė 
publikai, kad Požėla užstatė pas 
J. S. Jarus $200 
su Komaru arba 
kuris vadina save 

Publikos buvo
Ristynėmis žmones buvo paten
kinti. —J. S. Jarus.

ir nori ristis 
bile lietuviu, 
čempionu.

gana daug.

Hammond, Ind

Alesė Lukoševičiutė, 
Elenora Andreikienė, 
Marijona Valunienė, 
Katrina Feravičiutė, 
Anna Hettche, 
Marijona Stanuliutė, 
Ona Bendorienė.

Havvks
Leonora Feravičiutė, 
Alena Vasiliauskaite,

• Teresa Young, 
Anelė Luckiutū, 
Ona žoliniutė, 
Hazel Kungienė, 
Ona černauskiutė.

A. Lukoševičiutė geriausiai 
pasižymėjo lošime ir gavo pir
mą prizą. A. Hettche gavo ant
rą, T. Young — trečią ir M. 
Stanuliutė — ketvirtą.

Per sezonų daugiausiai dar
bavosi Elenora Andreikienė, 
General Manager. Ji visus lo
šimus tvarkė, vakarienę suren
gė ir svečius sukvietė. Mergi
nos dėkoja jai už jos didelį 
darbštumą ir gerą tvarką.

Alena.

Anas tąsią Vileikis prieš Wįl- 
liam Vileikis. Reikalauja atski
ro užlaikymo. Circuit crt. Bylos 
nr. B182086.

C. Kulis, minor, prieš Adolph 
Stojetz. Byla dėl $20,000. Su
perior crt. Bylos nr. 499233.

Rudolph Jankovsky prieš Al- 
bie Jankovsky. Divorsas. Su
perior crt. Bylos nr. 499250.

Barbara Gedaminski prieš Joe 
Gedaminski ir k. Reikalauja 
atskiro užlaikymo. Superior crt. 
Bylos nr. 499255. \

James Wasilewski prieš Moi> 
ris Kaplan. Byla dėl $10,000. 
Superior crt. Bylos nr. 499263.

S. Barajas prieš Chgo & Wes- 
tern Indiana RR. Co. & Beit Ry 
Co. of Chgo. Byla dėl $35,000. 
Superior crt.. Bylos nr. 499275.

1. Kadesheyitz prieš Chgo 
Surface Lines. Byla dėl $5,000. 
Superior crt. Bylos nr. 499279.

Mary Laukausky prieš John 
Laukausky. Divorsas. Circuit 
crt. Bylos nr. B182182. *

Paul J. Paulenske prieš Jo- 
seph ir Sophic/Walczyk. Circuit 
crt. Bylos nr. B182126.

Lithuanian
Church prieš Rev. Stanley Tau
tas, John ir Mary Žebrauskas 
ir John Doe.ll)j(Ęeplev. $1,500. 
Circuit crt. Bylos nr. B182183.

Stella Survilla prieš Martin 
Survilla. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B182219.

A. Rybicki et ai prieš Anton 
ir Sallie Masilevviscz. Asst. 
et ai. Superior crt. Bylos nr. 
499299.

Stanly Giza prieš Kazimera 
Giza. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 499310.

Theodore Guidaitis prieš Ne
lijo Guidaitis. Divorsas. Circuit 
crt. Bylos nr. B182234.

R.C.A. 28, su 104 Dvnamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtą. CQQ AA
Philco 7 
už

Freshman 
bilietas.

Graybar. 7 
už

Brunsvvick 
už

$98.00 
lubų, su viskuo, 

$74.00 
7 tūbų, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. su tūbomis, 

$58.00 
$49.00

Natl. Catholic

b cidįi A.C., 
7 tūbos, už 
Atwater Kent, Model 37, 7 
lubos- $59.00

Radiola, Su per-

$54.00
Brunsvvick 
hetro- 
dine.
Victor 7-11. Vertės $250.00, 
už

Victor 
už

$110.00
7-26. Vertės $425.00,

$179.00

Aukos Akėčių mokyklai

1.

PAVARGĘS?

Laivu Lituania

Birželio18,1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausi ų istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gąJĮi įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar- 

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

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

' •
No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.

Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbų? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tų garsių šalį ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeitį.

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

No. 15 LIETUVIU l’RATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spaudų? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokių rolę 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ą.ią» cun>i soujbas b’ąppip «.<A mj, *.)[o#niqt?d oj^ui)mij
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

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

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas.

Siunčiaiųc dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

Grojiklis Pianas, naujas, ver
tės t 
$500, už 
Kimball 
vertės 
rius, 
už
Gulbransen Registering Pia
nas, demonstratorius

$195.00
Parduodame tiktai įmokant 
$5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

$195.00
Girojiklis Pianas, 

$700, demonstrhto-

$195.00

P Ko ne Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS^l'rusfitH apetitas? NervUku- 

iiihs? Nepa <4<| u ok 1 (, bela
kite SeveraS Esorka, ver
tingam virAkinimo ir lasa- 
tyviam tonikai, pagelbėti 
Jums atgauti nauja gyvu
mą ir hiigrip.inti jus ant 
kelio | sveikatą. Paprašyk 
savo aptiekininko duoti 
jums bonką šiandie.

Severa’s
ESORKA

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

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.
METAMS $3 METAMS

City of Chicago
Landlords Ass’n

1556 So. RockwelĮ St.. Chicago, -III.
Prieš kiek laiko “Naujieno

se” buvo paskelbtas atsišauki- 2 
mas į amerikiečius. Atsišauki
me buvo prašoma aukų steigia
mai Akėčių kaime (Lukšių vals-; 
čiaus, šakių apskričio) mokyk-15- 
lai. Geros širdies žmonės tam 
tikslui jau suaukavo $33.50. i 7. 
Aukavo sekamai; 3

Po $5.00 Kavaliauskas ir M. Į 
Krinskis; po $3—Martinas Ba-i 
cevičius; po $2.— A. Aleksa, 
A. Čepaitis ir J. Lebežinskis; $3 
po $1.00 Antanas Bacevičia, P. 
Kavaliauskas, Jonas Rugienius, 
A. Jucaitis, J. Tamašauskas, A.i

Bacevičius, J. Skausgeris ir N. 4650-52 So. Ashkind Av 
Skausgerienė; po 50 centų —J.: 
Zubis, L, Spogis, A. Baublis, A. 
Tamkutonis ir J. Janušonis.

Visiems 
ačiū. Bet 
suma siųsti į Lietuvą. Tad dar 
kartą kreipiuosi į amerikiečius, Adresas 
kurie paeina iš Akėčių apielm-t 
kės, sumesti keletą dolerių.'Iš: 
komiteto gavau pranešimą, kad > 
darbas jau pradėtas. Vadinasi,; je| norĮ išmokti 
mokykla statoma. Mane mokyk-i pašyti — 
los komitetas ir šakių apskn- nusipirk typevvriterį

3.
perspėjimai 
perspėjimai 
perspėjimai

ren-
ren-
ren-

Notaras.
sau paskolas pigesne

sau apdraudų pigesne

sau anglis pigesne kai-

udvokatu visuomet patar-

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Jos. F.Budrik, Ino
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

aukotojams
tai butų permažai nary®t®s 

Vardas

KUPONAS’
Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 

tariu, oi’fice pirm liepos 15, 1929, j*aus teises už $2.

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

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

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

Itching Skin
tįitickly Relieved

of Chicago Landlords 
Association

City
4650-52 So. Ashland Avė.

, Speciali.t*, jrydvma chroniškų ir nauju U 
nj. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
vykit l>an mario. Mano pilna. iUogzaniinavl- 
inan atideng. jueų tikrą ilgą Ir jei aft apgi
nusiu Jur gydyti, sveikata lum. eugryt. Ei
kit pa. tikrą .pecialistą, kuri, neklaus juaų 
kur ir kas junia skauda, tat pats pasakys po 
ralutino itagzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvdM netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo b iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

20 St.

po

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

Don’t euffer with Dandruff, Pimplef, 
Blemishcs and other annoying skin irti- 
tations. Žemo antūcptic liquid is the sale 
ture way to reliel. Itching olten diaappeari

Ivy. Ali druggista 35c, 60c, $1.00.

Taipgi ant visko nuže- L=». 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

<JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

žento
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

•yra naudingos.



Pirmadienis, birž. 10, 19^9 NAUJIENOS, Chicago, UI.
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MUSŲ MOTERIMS
-----------------------------Veda Dora Vilkienė--------------------------

ŽUVIES SRIUBA KEPTI KIAUŠINIAI, BULVĖS 
IR AšPARAGAI

dėlIštepk sviestu paplokštą 
“muffin” skauradą, Įdėk j kiek
vienų skyrių po vieną gerai iš-

1 tu, baltu dažalu, padarytu iš 
pieno, sviesto ir miltų. Pada
bink sukapotum petruškom ir 
paprika ir paduok stalam

DARŽOVIŲ MIŠINYS 
L

Paimk tvirtą geležinį puodą, 
sudėk j jį 2 šaukštu perkoštų 
jautienos taukų, tegul pasičirš- 
kina. Kuomet puodas gerai

mažos ugnies vieną valandą. 
Pridėk 2 šaukštu sviesto, drus
kos ir pipirų. Paduok stalan 
karštus su virtais ir gerai svies
tu apdėtais ryžiais.

tomatų jelly salatas

Paimk 3 nedidelius svogūnus, 
supiaustyk ir pakepink su laši- 
niukais. Pridėk keno toma- 
Čių, smulkiai supiaustyk dvi 
morkvas, 2 gvazdiku, 3 pipirus, plaktą kiaušinio baltymą. Pa-
truputį druskos ir 4 puodukus.; dėk pečiun, kad nusistovėtų, 
vandens. Virk pakol morkvos1 paskui į kiekvieną puoduką 
bus minkštos. Paskui supiaus- įdėk ties pat viduriu po nevir- 
tyk j šmotukus i/$ sv. bile ko- tą kiaušinio trynį, ir padėjus 
kios žuvies ir virk 20 minutų. pečiun kepk pakol sukietės. At- 
Kai išvirs, gali perkošti ir pa- sargai išdek ant bliudo. Apdėk 
duoti puodukuose su krekėsais bulvių koše arba tarkuotom vir- 
arba šiaip valgyli Įdėjus trupu- tom bulvėm ir.dar toliau apdėk 
tį virtų ryžių arba bulvių. viriais asparagais. Apipilk tirs-

3'4'13

3201
per krutinę.
jaunute. Sukirptos mie- 
per krutinę. Galima siu-

Labai plonina ir gražiai atrodo. Sukirptos mie- 
ros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 

2588.—Naujos mados modelis. Joje išrodysi 
ros 14 metų 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
dinti iš šilkinės arba kitokios materijos.

3201.—Vienos spalvos margu šilku apsiūta 
riui. Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 
krutinę.

Emb.> no. 723 — Border For 
Children’s Clothes and Nursery 
Hangings. Pattern includes 3 yards 
of each border; the section of 
band with giri as illustrated, 
vvhich is 10Va by 7% inches, is 
repeated ten times. The flower 
band is two inches wlde. Blue

5.413
3413.—Sporto suknelė.

2588 — Youthful — Prac- 
tical.a Sizes 14, 14, 18
years; 36, 38, 40 and 42
Inches bust. Size 36 re-.
quires 3% yards of 40-
inch material with >4 
yard of 40-inch plaid and 
a/t yard of 36-lnch plain 
contrastiug. • <

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

3201

<3201 — Gracefui Drape. 
Slzes 16, 18 years, 36, 38, 
40, 42 and 44 inches bust. 
Slze 36 requlres 3% yards 
of 40 inch material wlth 
1 yard of 32-lnch con- 
trasting.

suknelė. Tinka pavasa- 
40, 42 ir 44 colių per

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------------
Mieros ..........................  per krutinę

(Adresas)

Įkais — sudėk i ji:
1/2 puoduko 

morkvų.
virtų, sukapotų

>/2 puoduko virtų, sukapotų
gručkų,

1 puoduką 
bulvių;

virtų sukapotų

1 puoduką virtų, sukapotų
buroku.

2 puoduku 
kopūstų.

virtu,4 r sukapotų

1 svogūną, sukapok
l/i puoduko karšto pieno.
Viską kartu išmaišyk ir žiū

rėk idant išsiskiestų po visą i 
puodą. Apiberk su druska ir pi-1 
pirais. Virk ant mažos ugnies 
pakol pasidarys gan kieta plu
ta — tam reikės mažiausia ’/> 
valandos laiko.

Kam patinka, gali pridėti 
puoduką “corn beef”.

Sulenk pusiau ir paduok kaip 
omletą. Gali kartu paduoti ry
žių, virtų bulvių arba makaro
nų ir su tomatų dažalu, arba 
be nieko — arba su baltu da
žalu iš sviesto, pieno ir miltų. 
Visaip skanu ir sveika.

Virk kartu sudėjus kvor
tos tomatų (iš blėkinės), 2 
gvazdikus, 4 pipirus, paprikos 
ir druskos nuo 12—15 minutų. 
Virk ant mažos ugnies. Sudėk 
sviestą j bliuduką, pridėk dvie
jų kiaušinių baltymus ir mai
šyk pakol ištirps ir gerai susi
maišys su sviestu. Nuimk pir
mąjį mišinį nuo ugnies, per- 
košk keletą sykių. Pridėk 2 
šaukštu zelatino, ištarpyto šal
tame vandeny, ir sumaišius vėl 
perkošk. Sumaišyk abudu mi
šiniu, padėk ant ugnies per
košk. Paskui supilk j mažus 
puodukus ir padėk ant ledo. Ki
tą dieną padėk ant salotos lapų, 
apdėk tirštu mayonnaise ir kie
tai išvirtus kiaušinius sukapok 
ir apibarstyk.

Vasaros laiku labai geras ir 
maistingas valgis.

dvigubame puode. Išmaišyk vai
sius su cukrum ir sudėk prie 
pieno; virk 3 minutes. Nuimk 
nuo ugnies, pripilk želatiną, 
druską ir vaniliją. Maišyk ir 
trink pakol gerai ištirps, per
košk. Kuomet atšals, sudėk iš
plaktą Smetoną, išmaišyk, ir 
supilk j kokią, formą ir padėk 
ledaunėn. Paduok stalan su 
saldžia Smetona, arba virtu da
žalu iš pieno, cukraus, 2 kiau
šinio trynių, truputį vanilijos 
ir druskos.

RUGINIŲ MILTŲ BANDUTĖS

1 šaukštas sviesto, ištarpyk.
1 puodukas maslionkų
Į/2 puoduko rūgščios Smeto

nos.
Truputi druskos
Ruginių miltų.
1 šaukštukas sodos.
Sumaišyk viską, pridėk tiek 

miltų, kad pasidarytų gana tirš

ŽVAIGŽDŽIŲ PYRAGAIČIAI

SALOTOS SU ROQUEFORD
SŪRIO DAŽALU

Paimk mažas salotų galveles, 
gražiai atskirk ir nuvalyk lape
lius ir įmerk porai valandų į su-i 
dytą vandenį. Nuplauk šaltu 
vandeniu, Įvyniok i šlapią, bal
tą skudurą ir padėk ant ledo.

Dažalą padaryk sekamai:
Sumaišyk 1 šaukštą Raque- 

ford sūrio ir sumaišyk su 6 
šaukštais geros alyvos. Dėk po 
truputį šaukštuko druskos, 
*4 šaukštuko paprikos, \/^ šauk
štuko sausos, mustardos ir 2 
šaukštu citrinų sunkos. Daža- 
las turi būt gana tirštas. Jeigu 
bus per tirštas, pridėk 2 šaukš
tu saldžios Smetonos.

Padėk salotos lapus kiekvie
nai ypatai skyrium ant torielio 
ir apipyhis dažalu, padėk sta
lam

1 puodukas sviesto
2 puodukai rusvaus cukraus
2 kiaušiniu
1 puodukas rūgštaus pieno
1 šaukštukas vanilijos
1 šaukštukas sodos
1 puodukas mažųjų riešučių, 

sukapok.
Gana miltų, kad tešla butų. 

Ganėtinai tiršta iškočiojimui. 
Ištrink sviestą su cukrum. Iš
plak kiaušinius ir sudėk prie 
sviesto. Sumaišyk sodą su pie
nu ir nupilk prie pirmojo miši
nio, pridėk gana miltų, riešu
čius ir vanillijos. Iškočiok ir 
išspausk su prietaisu panašiu ii 
žvaigždę, pyragaičius. Kepk pe
čiuje 5—6 minutes. Galima 
paskui padabinti vyšniom arba 
palukrovoti. Pyragaičiai yra 
turtingi ir skanus.

VIRTA OKRA IR-TOMATĖH

Nuplauk, nušutink ir nulupk j 
10 tomatų, supiaustyk ir padėk; 
puodan kartu su kvorta su-i 
pjaustytų okra, ir vienu su- 
piaustytu svogūnu. Virk ant

ta tešla. Išsviestuok tam tikrą 
(cup cake) blėkinę, ir dėk tik 
% pilną. Kepk karštame pečiu
je 20 minučių. Sveikos ir mais
tingos vietoj duonos.

__________________ 8
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

apymaiH, yni nu ir/.inni ihki >

WENNERSTENS

Belgų Ruginei Duonai
Mėgėjui tikron Belgų ruglnėH 
(Iiioiioh—kepton hii nelyklu ir 

apynlaln, yra eni uz lant I Aki

Grynu Selyklo 
Ekstraktu

&$•!!

Patentuotas išd i r b i 'm o 
procesas teikia jum na
tūrali šviežių, tikrų apy
nių k v a p ą. Reikalaukit 
VVennersten’s gryno se
lyklo ekstrakto. ’

Kaip Išvengti
“Studentų Nuovargio”

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

padaryt, jogj kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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 istikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Luuis, U. S. A.

BAVARIŠKAS KRĖMAS 1

1/2 kvortos išplaktos Smeto
nos.

l/2 kvortos supiaustytų “py- 
čių” arba kitokių vaisių.

1/2 puoduko labai smulkaus 
cukraus.

1/2 šaukštuko migdolų esenci
jos;

truputi druskos.
1 šaukštą želatinos. ,
Jmerk želatiną šaukšte šalto 

vandens ir palaikyk 5 minutes. 
Kaip ištirps, Įpilk j puoduką 
su šaltu vandeniu. Virk pieną

Pilna lekštis daržovių

NIEKAS neatgaivina > pa
vargusių smagenų taip 

veikiai, kaip išgėrimas šal
to Bovvman’s Pieno. Gau
sus energija, jisai atsveria 
nuovargį ir siunčia gjslo- 
mis turtinga naujų krau
jų.

Kadangi Bovvman pienas 
turi puikų skonį, tai jis 
yra ypač mėgiamas šios te
ritorijos universitetuose ir 
kolegijose. Jis yra taip 
geras todėl, kad mes ypa
tingu rupestingumu prižiū
rim jo atvežimų iš farmų 
iki pat jūsų namų. Bow- 
mano .kompanijos specialiai 
išlavinti inspektoriai prižiū
ri pieno gabenimų ant kiek
vieno žinksnio. Paseka gi 
yra tokia, kad pienas esti 
visuomet šviežias, riebus ir 
grynas — pienas, kuriam 
tenka skonio pirmenybė.

Pabandykit Bowman Pie
ną patys. Pamatykit ko

de! taip daug jūsų kaimy
nų mėgia ji labiausia. Te- 
lefonuokit artimiausiai mu
sų išve^fbjimo stočiai arba 
užsisakykit jo pas manda
gų Bowman pienių, kuris 
praeina pro jūsų duris.

Bomman 
D AIRY COMPANY 

M ILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

(Miestas ir vai a t.)Naujienų: Pattem Dept., 1730 So 
•Ulsted St. Chicago. III.

Runt Speaks Out of His TurnTUBBY

Delicious
00d

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

ČMade by
T Ph—macai Co., Saint Louia, U. S. A.

Fėeiia-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit i 
Kaip Gumą 

, 1 Soknis Tik 
Mėtos .

«____________ ..... .. . . ■■■ / . ..... . ..
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dikališkumu. Kai jisai buvo vyriausias Londono 
“Leader’io” redaktorius, tai tas laikraštis nuolatos ves
davo karą prieš Darbo Partijos daugumą ir atakuoda
vo Europos socialistus. Gal būt, kad Lansbury pastaruo
ju laiku surimtėjo (kitaip MacDonaldas, nebūtų davęs 
jam vietos kabinete), bet vargiai galima tikėt, kad jisai 
butų per trejetą ar ketvertą metų visiškai pasikeitęs, 
nes jisai jau yra ne jaunuolis (apie 70 metų amžiaus!).

Jei kapitalistinės partijos turėtų vilties darbininkų 
valdžią lengvai nuversti, tai jų spauda' kitaip apie ją 
giedotų. Bet liberalams krinkant, tenka ir darbininkų 
priešams skaitytis su galimybe, kad naujasis kabinetas 
gyvuos ilgai.

“Rūbo” Bendrovės Byla
Prof. VI. Macio laiškas

TARPTAUTINIS BANKAS

Keparacijų ekspertų planas tapo pasirašytas. Kada 
jį patvirtins suinteresuotosios valstybės, tai jisai įeis 
galion ir užims vietą Dawes’o plano.

Naujasis reparacijų mokėjimo planas, trumpai Va
dinamas Young’o planu (kadangi amerikietis Owen D. 
Young pirmininkavo ekspertų komisijai, kuri jį paga
mino), skiriasi nuo Dawes’o plano ne tik nustatytomis 
mokėtinų reparacijų sumomis. Jisai įveda visai naują 
dalyką į Vokietijos ir jos kreditorių santykius: Tarptau- 
tinį Banką, ( . f.l! UGift

Tas bankas bus įsteigtas su šimto milionų dolerių 
kapitalu. Pradžiai suinteresuotosios valstybės (ir priva
tiniai Amerikos bankininkai) sudės 25 milionus dolerių. 
Į Tarptautinio Banko direkciją įeis tų valstybių emisijų 
bankų valdytojai ir finansų arba pramonės ministerijų 
atstovai. Šitie direktoriai paskui paskirs tam tikrą skai
čių kitų direkcijos narių.

Toks banko valdymo sutvarkymas rodo, kad tai bus 
įstaiga, jungianti į daiktą daugumos didžiųjų valstybių 
finansines sistemas. Nors tiesioginis Tarptautinio Ban
ko uždavinys bus tarpininkauti Vokietijai ir jos kredi
toriams reparacijų mokėjimuose, bet negali būt abejo
nės, jogei laikui bėgant jisai ims daryt vis didesnės ir 
didesnės įtakos ir į bendrą ekonominį tų kraštų, o taip 
pat ir viso pasaulio, gyvenimą. Iš reparacijų, kurios iki 
šiol buvo didžiausia kliūtis pastovios taikos atsteigimui 
Europoje, gali tuo budu kilti nauja galinga jėga pasau
lio sucementavimui į vieną ekonominį vienetą.

Jeigu įvairių kraštų emisijos (pinigų leidimo) ban
kų valdytojai kontroliuos tą Tarptautinį Banką, tai bus 
visai naturališka padaryti jį tarptautiniu emisijos ban
ku. Tuomet viena įstaiga leistų pinigus visiems kraš
tams, ir butų pašalinta visai bereikalinga žmonių susi
siekime ir prekių transporte kliūtis, kurią šiandie su
daro skirtingos valstybių valiutos. Bet leidžiant pinigus 
visoms šalims, tektų rūpintis ir tuo, kad jų kursas butų 
pastovus. Šito užtikrinimo galima pasiekti tiktai, atė
mus iš atskirų valdžių kontrolę ant aukso rezervo, ku
riuo yra padengti popieriniai pinigai.

Tečiaus, kuomet valdžia nebegali daryt kas jai pa
tinka su krašto auksu, tai jai yra užkirstas kelias ir į 
visokias tautai ir jos kaimynams pavojingas avantiūras. 
Tarptautinis emisijos bankas butų tikresnė pasaulio tai
gos apsauga, negu gražiausios diplomatų rezoliucijos ir 
tarptautinės sutartys.

Nebus perdaug tikėtis, kad ta nauja tarptautinė fi
nansų įstaiga gali ilgainiui pavirsti pagrindu jungti
nėms Europos valstybėms.

LLOYD GEORGE’O PARTIJA JAU KRINKA

Vienas liberalų partijos atstovas, tik-ką išrinktas į 
Anglijos parlamentą, jau apleido sąvo partiją ir prisidė
jo prie darbiečių. Jisai yra garsus advokatas W. A. 
Jovvitt. MacDonaldo valdžioje jisai gavo generalio pro
kuroro vietą.

Eina gandai tarpe Anglijos liberalų, kad ir daugiau 
jų atstovų ketiną dumti iš Lloyd George’o partijos ir 
dėtis prie socialistų. Manoma net, kad pabėgti gali apie 
pusė visos liberalų frakcijos parlamente, ir kad tuo bu- 
du Darbo Partija be naujų rinkimų gali įgyti absoliu
čią daugumą.

rankas. Pranešama, kad visa Londono spauda pasitiko 
šį įvyki prielankiai. Ji esanti ypatingai patenkinta 
“gudriu” ministerių parinkimu. MacDonaldo kabinete 
nesą nei vieno “kairiojo” socialisto; visi esą patys “de- 
šiniausi” ir geri Anglijos “patriotai’^

Tai yra paprastas pralaimėjusių priešų “susiprati
mas”. Kol Darbo Partija buvo silpnesnė už konservato
rius ir liberalus, tai jos vadai buvo nuolatos niekinami 
kapitalistinėje spaudoje, kaipo “tėvynės išdavikai”. 
Prieš dešimtį metų, kai MacDonaldas norėjo keliauti į 
tarptautinę socialistų konferenciją, tai “patriotiškos” 
spaudos sukurstyti jurininkai atsisakė jį vežti anglų lai
vu. Jo prakalbas “patriotiški” chuliganai bandydavo 
ardyti smurtu.

Ir netiesa, kad darbiečių kabinete visai nesą kai
riosios socialistų srovės atstovų. Pirmas viešųjų darbų 
komisionierius George Lansbury yra žinomas savo ra-

Apžvalga
APSIMETA NIEKO NEIŠMA

NANČIAIS KŪDIKIAIS

“Vienybė” rašo:
“Jei Lietuvoje tikrenybėje 

butų nepakenčiama politinė 
priespauda, tai ar manote, 
kad tokie seni prieš caro 
priespaudą kovotojai, kaip 
Dr. Grinius, Sleževičius, Gal
vanauskas, Dr. šliupas, J. Vi
leišis, inž. Kairys, Bielinis, 
Staugaitis, Bortkevičienė, taip 
pat visa eilė kitų, jaunesnių 
veikėjų, tylėtų ir bijotų savo 
balsą pakelti? Kada caro cen
zūra jiems uždarydavo bur
nas, jie rasdavo užsieny už
tektinai laikraščių, kur iškel
davo priespaudos faktus, 
šiandie nuo pat perversmo 
dienos tie vadai tyli (? “N.” 
Red.). Ar dėl to, kad bijo, ar 
dėl to, kad tikrenybėje nėra 
pagrindo kokius, nors protui 
tus kelti ? Mums regl^Kad 
dėlto, kad protestams pagrin
do nėra.”

sumobilizuoti musų kalbinius 
(! “N.” Red.) draugus tinka
mam vykinimui Kominterno 
atsiliepimo; pasižadam dirbti 
sudaužymui pragaištingo frak- 
cionalizmo Amerikinėj Parti
joj sulig jsakymų, patiektų 
Komunistų Internacionalo 
Pildančio Komiteto atsiliepi
me...”

ant kaktos žymės, kad jis yra 
biaurybė. Gaila tik, kad tokie 
žmonės paskum kaltina .ne sa
ve, o Lietuvą ir jos tvarką. Kad 
Amerikos lietuviai galėtų susi
pažinti su bendrovės “Rūbas” 
likimu Lietuvoje ir su to liki
mo kaltininkais, aš nuolankiai 
prašau 'Lamstą, p. Redaktoriau, 
atspausdinti “Naujienose” šitą 
mano rasta ir siunčiamo kalti
namojo akto nuorašą; taipogi 
prašau Tamstą kiliems Ameri
kos lietuviškiems laikraščiams 
išsiųsti “Naujienų” numerį, ku
riame bus įdėti mano raštai, 
'perspausdinti juos.

Lig šiol aš variau bendrovės 
“Bubąs” bylas nemokamai, bet 
dabar atstovauti bendrovei teis- 

baudžiamoje
byloje aš šaukiamas liudininku; 
dėl to reik samdyti 
o bendrovė pinigų 
cento. Del to, gavę 
nešimą, aptarkite,

Kažin, ar šito posteringavimo 
autorius yra nieko neišmanan
tis “beibė”, ar jisai apsimeta 
toks esąs?

Yra gryniausias melas, kad 
senieji Lietuvos laisvės kovoto
jai “nuo pat perversmo dienos 
tyli”. Socialdemokratai ir liau
dininkai kėlė protestus nesu
skaitomas daugybes kartų. Pir
maisiais po perversmo metais 
kiekvienam “Socialdemokrato” 
ir “L. žinių” numeryje straips
niai būdavo išmarginami dide
liais baltais tarpais, kurie paro
dydavo cenzoriaus išbrauktas 
vietas. Paskui yaldžia uždraudė 
tuos tarpus palikti, kad skaity
tojai nematytų cenzūros darbo 
pėdsakų. O “Socialdemokratą” 
valdžia visai uždarė.

“Vienybė” sako, kad carizmo 
laikais valdžios priešai skelbda
vo savo protestus užsenių spau
doje. Bet ar jie tai darydavo 
taip, kad ir caro žandarai gale- 
tų apie tai žinoti ? Ar Kudirka 
pasirašydavo savo vardu po 
straipsniais, kurie eidavo “Var
pe”? Ar Kairys su Bieliniu ga
lėdavo, nesislėpdami po pseudo
nimais, smerkti carizmą “Dar
bininkų Balse”? Jeigu šiandie 
kuris nors iš jų atvirai pasaky
tų, ką jis mano apie Voldemaro 
diktatūrą Amerikos lietuvių 
spaudoje, tai Brooklynp.“Vieny
bė” gal būt pirmutinė denunci- 
juotų jį Kauno žvalgybai!

Pilna koncentracijos stovykla 
Varniuose," kupini kalėjimai po
litinių kalinių, nuolatiniai areš
tai ir sušaudymą? — o “Vieny-, 
bė” tvirtina, kad prieš tokį re
žimą Lietuvos visuomenė visai 
neturinti pagrindo kelti balsą! 
Jeigu Lietuvos visuomenė, iš 
tiesų, butų tokia, kaip ją. piešia 
Brooklyno fašistų organas, tai 
reikštų, kad ji susideda iš ver
gų ir dvasios ubagų.

Ir taip toliau.
Visas tas pareiškimas skam

ba, kaip kalba lekajaus, kuris 
bijosi savo pono rūstybės. “Pil
nai ir besąlyginiai priimam”, 
“pasižadam su pasiryžimu vy
kinti įsakymus”, “pasižadam 
dirbti sulig įsakymų”... Skai 
tant tokius nužemintus “pasiža
dėjimus”, atrodo, kad komunis
tų biuro nariai priėmė juos, at
siklaupę ant kelių prieš Stalino 
paveikslą.

Tečiaus šitas šliaužiojantis 
pareiškimo tonas dar nepaten
kino dviejų biuro narių. V. Bo- 
vįnas ir K. Jankaitis atsisakė 
/ž jį balsuoti ir pareikalavo, 
kad prie jo butų pridėta šie pa
taisymai :

“Lietuvių Biuras smerkia 
tuos draugus ’ Amerikos Ko
munistų Partijos delegacijos, 
kurie Maskvoje priešinosi 
Kominterno Atvjram Laiškui. 
Toliau, lietuvių Biuras smerks 
ir ateityje bile opoziciją, ku
ri pasirodytų prieš Kominter
no tarimus musų Partijoje.

“Lietuvių Biuras nuo da
bar susilaikys nuo rėmimo 

, bent kokios frakcinės grupės, 
jei ir toliau jos egzistuotų 
musų partijoj...”

Biuro- dauguma atsisakė pri
imti šituos pataisymus, ka
dangi‘jie esą. pasiūlyti, vado
vaujantis “frakciniu upu”. O 
Bovinas su Jankaičiu atsisakė 
balsuot už daugumos' rezoliuci
ją, kadangi ją. taip pat esąs pa
diktavęs “frakcionizmas”.

Taigi susirinko vyrai naikint 
frakcijas ir susipešė. Bet stebė
tis nėra ko. Komunistai seniai 
yra išbarstę visus savo princi
pus, ir jie dabar kovoja tik dėl 
asmeninės naudos ir ambicijų. 
Kiekvienas lyderiukas nori būt 
aukštesnis už kitus, lodei ir pe
šasi.

NAIKINA” FRAKCIJAS

“Laisvė” įdėjo ilgą pranešimą 
apie Amerikos lietuvių komu
nistų centro biuro tarimą pasku
tinio Maskvos “prikazo” reika
le. Pasirodo, biurus susirinko ir 
priėmė pareiškimą, kuriame sa
koma :

[Pacific and Atlantic Photo]

Meksika. — Aaron Saenz, 
Nųevo Leon valstijos guberna
torius, ištraukė savo kandidatū
rą į prezidentus, kad neskaidyti 
revoliucinės partijos jėgas. Tos 
partijos kandidatu bus Rubio.

“Mes' pilnai ir besąlyginiai 
užgiriam ir priimam (Komin
terno) atsiliepimą ir pasiža- 
dam su pasiryžimu vykinti 
telpančius jame įsakymus;

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

Žemiaus 'dedami laiškas ir 
Kaltinamojo Akto nuorašas bu
vo gauti Chicagoje apie pabai
gą per eitą metų ir tuoj aus bu
vo perduoti vietinės buv. “Rū
bo” Bendroves šėrininkų komi
tetui, kuris, kiek mums žinoma, 
bandė sušaukt buv. šėrininkus 
ir kartu su jais apsvarstyt iš
dėstytą laiške tolesnio bylos ve
dimo reikalą. Bet asmens, pra
žudę savo įdėtus į Bendrovę pi
nigus, jau nebenorėjo daryti 
daugiau išlaidų, ir bylą teko už
baigti, be amerikiečių pagelbos, 
valdybai Kaune. Kad Strazdas 
(Godžiunas) ir kiti sukčiai su
silaukė užpelnytos bausmės, tai
už tai kreditas daugiausia pri- me 
klauso energingam bendrovės' 
“Rūbas” valdybos pirmininkui, 
p. VI. Mačiui..

Jo laiškas skamba taip:

Didžiai Gerbiamasis “Nau
jienų” Redaktoriau!

Amerikos (lietuviai yra susi
domėję Amerikos lietuvių Ak
cines Bendrovės “Bubąs” liki
mu Lietuvoje. Taipo gi ir gy
venantieji (Lietuvoje kalbamo
sios bendrovės akcininkai krei
piasi j bendrovės “Rūbas” val
dybą Kaune žodžiu ir raštu, 
prašydami suteikti jiem^ žinių 
apie tos bendroves padėtį.

Ligšiol 'bendroves “Rūbas” 
valdyba Kaune negalėjo suteik
ti tikslaus atsakymo į prašy
mus.
Dabar aš, kaipo bendrovės 

“iRubas” valdybos pirmininkas, 
galiu pranešti visiems štai ką: 
1925 melų pradžioje visuotinis 
susirinkimas patyrė, kad seno
ji bendroves “Rūbas” valdyba, 
kuri susidėjo iš Jurgio Gudžiu- 
no-Strazdo, Antano Karsoko ir 
Kazio Kuosaičio atvedė bendro
vę “Rūbas”1 prie bedugnes kran
to, ir dargi trumpu laiku. Ta
da 'buvo nutarta išvaryti seno
ji valdyba ir širinkti nauja 
valdyba kelti byloms senajai 
valdybai. Naujos valdybos pir- 
minin'ku ? buvau išrinktas as. 
Neturėdamas laiko tąsytis teis
muose su senąja valdyba, aš ne
norėjau b.uli nei naujosios val
dybos pirmininku, nei jos nariu. 
IBel kadangi bendrovė “Rūbas” 
neteko viso turto dėl senosios 
valdybos kaltes ir neturėjo nei 
cento pinigų, tai aš, kaipo ju
ristas, noromis-nenoromis tu
rėjau sutikti būt naujosios val
dybos pirmininku; kitaip, nau
joji valdyba butų negalėjusi iš
kelti bylų senajai valdybai, nes 
samdyti atvokalą byloms kelti 
neturėjo lėšų. Aš iškėliau se
najai valdybai baudžiamąją by
lą ir vienam iš kaltinamųjų S. 
Kanui civilinę bylą. Tyrinėji
mas baudžiamosios bylos buvo 
varomas ligšiol, vadinas, trejus 
metus, nes reikėjo su eksper
tais apžiūrėti visas bendrovės 
knygas; be to, keitėsi ir teismo 
tardytojai. Dabar tardymas 
yra baigtas ir jau parašytas 
kaltinamasis aktas, kurio nuo
rašą aš siunčiu Tamsati, p. Re
daktoriau. Iš kaltinamojo aklo 
matyt, kas atsitiko su bendro
ve “Rūbas”, kas ir kuo kal
tas, kad ji žlugo. Sustabdyti 
bendrovės žlugimą negalima bu
vo, nes senosios valdybos na
riai J. Gudžiunas-ĮStrazdas, A. 
Karsokas ir K. Kuosai lis, vokie
čių markėi krintant, buvo įsi
giję po glėbį akcijų ir turėda
mi susirinkimuose balsų dangų-’ 
mą, darydavo, ką norėdavo, ne
žiūrėdami mažumos balsų. Ne
gražus tatai buvo darbas, ka
dangi jie pražudė didelės ver
tės turtą, įgytą Amerikos ir 
Lietuvos vargo žmonių — lie
tuvių sunkiai uždirbtais pini
gais. Sunku nurodyti Lietuvo
je bendrovė, kurios turtas bu
tų lokiu begėdišku budu iš- 
aik volas, kaip išeikvotas ben
drovės “Rūbas” turtas. Labai 
gaila, kad jus, Amerikos lietu
viai pavedėte tokiems žmo
nėms įkurti bendrovę “Rūbas” 
Lietuvoje. Žinoma, sunku bu
vo numatyt, kad jūsų siunčia
mi žmonės bus tokie, kokie jie
pasirodė, nes žmogus neturi ir ją traukti teismo atsakomy-

advokatas, 
neturi nė 
mano pra- 
kas daryt

toliau, pirmiausia, žinoma, kur 
ir kaip gaut pinigų advokatui 
samdyt. Gal jus 'galėtumėt su
rinkt kokius keturis šimtus do
lerių ir atsiųsti Jūsų palikimam 
žmogui mokėt advokatui. Pa
aiškinu, kad už savo padarytą 
dalbą atlyginimo iš bendrovės 
aš nereikalavau ir nereikalauju. 
Taigi ir Jus padėkite man nešti 
tą sunkią naštą.

Vladas Mačys,
Lietuvos Universiteto 

Profesorius.

bėn už padarytus turto išaik- 
vojimus.

Tuo reikalu buvo paduotas 
Šiaulių Apygardos Teismo Vals
tybės Gynėjui skundas apie Val
dybos narių Jurgio Gudžiūno, 
Antano Karsoko ir Kazio Kuo
saičio padarytus turto išaikvo- 
jimus, dėl kurio pavesta teis
mo tardytojui pradėti tuo rei
kalu rengiamąsis tardymas.

Kiek matyti iš bylos aplin
kybių, nuo pradžios savo pir
mininkavimo, t. y nuo 1923 m. 
sausio mėn. Jurgis Gudžiūnas 
uoliai ėmė ieškoti pinigų neva 
gilinti bendrovės uždaviniams. 
Tam reikalui, pasiremdamas Į- 
vairiais pažadais, 1923 metų 
rugsėjo mėn. jis sugebėjo iš
gauti iš bendrojo akcininkų su
sirinkimo įgaliojimą, reikalui 
atsitikus, pardavinėti ar įkeisti 
bendrovės turtą iki 100.000 li
tų. Kaip matyti iš bylos ap
linkybių, akcininkų susirinki
mas, suteikdamas Gudžiūnui to
kį įgaliojimą juo pasitikėjo ii' 
mane, kad Gudžiūnas gerai 
tvarkys bendrovę ir rūpinsis jo 
turtu, bet paslarasai, gavęs į- 
galiojimą, ėmė veikti savotiškai 
ir, padedant valdybos nariams 
Antanui Karsokui, Kaziui Kuo
saičiui, Kaziui Jankauskui ir 
Kaziui Mačiui ir dar prie to 
prisidėjusiam Simonui Kanui, 
pradėjo sąmoningai aikvoti ben
drovės “RŪBAS” turtą.

(Bus daugiau)

PASTABĖLĖS
Kaunas.

KALTINIMO AKTAS

Jurgiui Gudžiūnui, Antanui Kar. 
šokui, Simonui Kanui, Kaziui 
Kuosaičiui, Kaziui Jankauskui 
ir Kaziui Mačiui.

1921 metais Kaune įsikūrė 
Amerikos Lietuvių Akcinė Ben
drovė1 “Rūbas”. Eidama prie 
užbriežto tikslo, tos bendrovės 
valdyba įsteigė Kaune (didelę 
siuvyklą, kur darbas buvo at
liekamas elektra, įsigijo dideli 
siuvyklai ihventorių daug me
džiagos ir krautuvę savo dir
biniams pardavinėti. Veikimo 
šakas beplesdama, bendrovė į- 
taisė Tauragės mieste elektros 
stotį ir padarė su Tauragės 
Miesto Valdyba sutartį, kuria 
apsiėmė tiekti miestui elektros 
šviesą per 12 metų. Vėliau ben
drovės valdyba sumanė pasta
tyti ant Juros upės kranto 
Tauragėje net audimo fabriką 
ir tam reikalui padare Juros 
upėje tvenkinį ir ant kranto 
ėmė statyti fabrikui namą. Ap
skritai, žiūrint iš šalies, ben
drovės reikalai, rodos, ėjo kuo- 
puikiausiai • ir lolimesniam jos 
sumanymų Įgyvendinimui ir 
plėtojimui reikėjo tik turėti jos 
vedėjais žmones dorus, sąžinin
gus ir nusimanančius vesti vi
są darbą.

Bet pažvelgus Į Bendrovės 
“RŪBAS” reikalus giliau ir 
patikrinus jos darbą pasirodė, 
kad čia kaip tik tokių žmonių 
truko. Nors išoriniai atrodė, 
kad viskas žengė pirmyn, bet 
bendrovė nyko ir jos reikalai 
visai susmuko, esant jos prie
šaky (Valdybos sąstate) Jur
giui Gudžiūnui pirmininku ir 
nariais Antanui Karsokui ir 
Kaziui Kuosaičiui, nes tie žmo
nės bešeimininkaudami daugiau 
rūpinosi savo reikalais, bet ne 
bendrovės, vartodami savo įga
liojimus Įtikėto jiems turto ne
naudai.

1925 metų sausio mėn. 11 d. 
Amerikos Lietuvių 
Bendrovės “RŪBAS” 
tame visuotiniame 
susirinkime revizijos
pranešė, .kad valdyba padarė 
savo neteisėtais veikimais ben
drovei ne mažiau 150.000 litų 
nuostolių. Tuomet 
susirinkimas putarė 
pirmininko Jurgio
duotą jam įgaliojimą, pareikšti 
nepasitikėjimą senajai valdybai 
sąstate Jurgio Gudžiūno, Anta
no Karsoko ir Kazio Kuosaičio

Žmonės, it tos bitės, dieną 
naktį kaip įmanydami triusiasi, 
kad tik kaip nors “živnastį” 
užsidirbti.

Vieni renka aukas j savo ki
šenių, kiti aldopus daro, treti 
per langus lenda, kad apšvarin
ti kambarius, kitus gražumu 
nugirdo ir apsausina kišenius, 
o daugelis atkišę rankas prašo 
praeivių susimylėjimo. čia ten
ka pamatyti didelis skirtumas, 

atkišę 
mažiau 

maldau-

norėjo

Pavyzdžiui, tie, kurie 
rankas maldauja daug 
gauna, negu tie, kurie 
ja revolverius atkišę.

Daugelis tų, kurie
daugiau centų užsidirbti, atsida
rė karčiamas, susikalė šiokį to
kį barą ir da iš vidaus pusės 
ties durimis užstatė kitas duris, 
kad nebūtų matytis iš gatvės 
kas viduje darosi. Išrodė, kad 
viskas bus gerai ir kad bus ga
lima daryti gerą biznį. Bet štai 
užklupo sausieji ir vieniems 
prie durų popieras prikalė — 
reiškia, be metų nevalia atsi 
daryti, o kitiems vidaus duris 
išvertė, kad iš gatvės butų ga
lima matyti kas dedasi viduje, 
taipjau uždraudė ant langų ko
kius nors skurlius kabinėti. Ir 
varyk, žmogau, biznį, kad nori!

nią per duris, tai per langą j- 
lys. Taip ir čia. Jei nevalia 
yra kabinėti ant langų kokius 
nors skurlius, tai sumanė visai 
nebeplauti langų. O kuomet lan
gai apsineša, tai per juos net 
ir prisikišęs neįmatysi. O dar 
vasarą ateis i pagelbą muses ir 
langai pasidarys, kaip šikšna. 
Na, sausieji ir vėl nematys ką 
veikia kostumeriai viduje. O 
gal tada Įsakys tankiau langus 
plauti? Tada vėl bus nesmagu 
mas.

Akcinės 
nepapras- 
akcininkų 
komisija

visuotinis 
atimti iš 
Gudžiūno

♦ * ❖
Bet kur tu čia visus nuoti- 

kius surašyti, štai, pavyzdžiui, 
komunistai jau dirbąs barikadus 
Chicagoje, kad užkariauti Susi
vienijimą, kuomet tasis ateinan
čiais melaais laikys Chicagoje 
savo seimą. Juk ne iš gero 
ir savo tvirtovę laiko lentomis 
apkalę. Turbut, kad niekas ne
matytų, kaip barikadas taisosi. 
Bet nekurie žmonės sako: trauk 
juos 9 velniai, tegul pasiima tą 
S LA., gal tuęmet per kiek laiko 
nereiks aukų davinėti, nes da
bar kur tik eisi, tai vis bėga už 
akių su kepure rankoje.

Ak tu, maloningiausias dieve, 
kaip sunku yra gyventi kapita
listinėje šalyje. Ot Rusijoj 
tai kas kita. Ten kaip rojuje, 
tik baisu, kad nepakartų..
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikų mirtingumas 
Chicagoje

Yra svarbu viski} pilniausia 

ištirti. Prezidentas Iloover įsa
ke nuodugniai ištirti padidėji
mą piktadarybių; tautų sąjun
ga tyrinės padidėjimą auginimo 
aguonų, iš kurių daromas opiu
mas. Tie tyrinėjimai yra labai 
svarbus. Bet dar svarbiau at
kreipti domę į statistikas apie 
tai, kas dedasi musų pačių tar
pe.

Gimimai ir mirimai kūdikių 
Chicagoje yra labai svarbus 
kiekvienam musų dalykas ir 
kad tai nuodugniai ištirti ir 
nustatyti kodėl įvairuoja kūdi
kių gimimų ir mirimų rata 
Chicagoje, sveikatos komisio- 
nieriui Dr. Arnold H. Kegel va
dovaujant, tapo paruošti smulk 
meniški statistiniai daviniai.

Tų tyrimų pasėkoje prieita 
prie labai senos išvados, kad 
nėra nieko geresnio už senovi
nę motinystę. Tyrinėjimai pa-

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- 
pojti 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
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

rodė, kad turtuolių vaikai turi 
mažesnės progos sulaukti vienų 
metų amžių, negu biednuome- 
nes vaikai.

Per visus metus kiekvieno 
Chicagoje gimusio kūdikio mo
tina buvo mokinama kaip auk
lėti kūdikius, kad sumažint jų 
mirtingumą. Tai buvo vedama 
sveikatos departamento bendrai 
su Infant Welfare Sočiety oi 
Chicago. x

Turtingiausias Chicagos dis- 
triktas yra 42 warde, turi 52,- 
242 gyventojus. Ten kūdikių 
gimimų būna po 12.7 ant 1,000 
gyventojų, o mirimų būna 11.26 
ant 1,000 gimimų.

ši gimimų ir mirimų rata 
negali prielankiai lygintis su 
tirščiausia apgyventa Chicagoj 
vieta—24 vvardu, kur vienoj 
ketvirt. mylioj gyvena 62,000 
žmonių. čia taipjau yra že
miausia mirtingumo rata. Ši 
apielinkė veik išimtinai yra ap
gyventa žydų. Dr. Kegel ma
no, kad čia yra toks žeipas mir
tingumas todėl, kad šios šeimy
nos laikosi senosios tradcijos! 
maitinti savo kūdikius prigim-j 
tais budais.

Augščiausia mirtingumo rata 
yra distriktuose apie South 
Chicagos geležies liejik- 
las ir 12 wardo Central Manu- 
facturing District.

Skerdyklų distrikte, 13-tam 
warde ir vidurmiesčio distrikte, 
kur gyventojai yra labai mai
šyti, mirtingumas taipjau yra 
labai didelis. Taipjau aukš-! 
tas mirtingumas yra 14-tos 
gatvės skerdyklų distrikte, ku
ris apima industrinius centrus1 
21, 27 ir U-to vvardų.

Be to didelis gimimų skai
čius yra 25 warde, kuris yra 
žinomas kaipo ligonių centras. 
Galbūt tai priklauso nuo to,; 
kad labai daug kūdikių gimsta 
pavieto ir kitose ligoninėse, 
kur motinų adresas paprastai 
paduodamas ant ligoninės.

Yra įdomu tai, kad mažiau
sia kūdikių mirtingumo rata 
yra tarp žydų. Po jų eilėje 
seka vokiečiai, skandinavai 
(švedai ir norvegai) ir ameri
kiečiai.

Įteikia taipjau pasakyti; kad 
nuo 1916 m. skaičius nerapor- 
tubjamų per 10 dienų gimimų, 
kaip to reikalauja įstatymai, 
siekia vidutiniškai 10,000. Tai 
rodo, kad įstatymai apie gimi
mų raportavimą. nėra labai 
griežtai pildomi.

Šiemet kūdikių mirtingumas 
yra sumažėjęs 16 mirčių, paly
ginus su pereitais metais, kas 
yra gana geras ženklas.

šius, visai mažus taksus mokė
davo, kuomet neduodantieji ky- 
$ių mokėdavo nepaneša mus tak
sus. Iškilo aikštėn, kad nieku- 
rie politikieriai visai taksų ne
mokėdavo, nors turėdavo gra
žiausius namus. Taksų mokė
jime nelygumas buvo didžiau
sias. Dviejų vienokių, greta 
esančių namų savininkai mokė
jo visai skirtingus taksus. Vie- 
tnus, kuris mokėjo in-inipljvkti 
prie politiikierių, mokėjo žemus 

taksus, o kitas gal trigubai, ar 
keturgubai didesnius. Iškilus 
tai aikštėn, valstijos taksų ko
misija įsakė padaryti pilną įkai
navimą kiekvieno namo atskirai 
ir kol nebus užbaigtas įkaina
vimas, ’ tol neapdėti gyventojų 
taksais. Manyta, kad įkainavi
mas užtruks keletą mėnesių ir 
gyventojai dar šiemet sumokės 
savo taksus. Bet turbūt kur 
nors vėl susimaišė ir užkliuvo, 
kad apie taksus dabar nebesi
girdėti ir tvirtinama, kad jei 
taksų komisija nepakeis savo 
nusistatymo nerinkti taksų iki 
nebus užbaigtas visas įkainavi
mas, tai miestas ir pavietas tak
sų negausią be ateinančių me
tų.

Chicagos taksuotojai patys 
viską sumaišę, bijosi komisijos

prabyli pakeisti nusistatymą ir 
dabar sutarė remokenduoti pa- 
skirimą finansininkų komisijos, 
kuri paprašytų taksų komisijos 
leisti surinkti už šiuos metus 
taksus sulig pereitų metų įkai
navimo, su visais to įkainavi
mo neteisingumais.

SPORTAS

Šiandie risis K.
Požėla

Šiandien llippodrome, Lavv- 
rencic Avė ir Clark SI., risis 
Karolis Požėla su Rudy Dusek. 
Dusek yra skaitomas nepapras
tai pavojingu ristiku. .lis pri
klauso prie “išrinktųjų,” t. y- 
geriausių Amerikos ristikų. Tos 
ristynės, kaip amerikiečiai sako, 
bus “acid tęst” Požėlai.

. Vyriausioje poroje risis grai
kų čempionas Jimmy Londos 
su milžinu Jack Taylor.

ONA ^ORKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 dieną 7 valanda va
kare 1929 m., sulaukusi 8’/6 
metu amžiaus, gimus Chicagoj. 
Paliko didąjiame nuliudime 
motina Eleonora, tėvą Joną ir 
6 brolius — Bronislova, Sta
nislova. Joną, Kazimiera, Alek
sa ir Jurgį ir seserį Liudvika. 
Kūnas pašarvotas, raudasi 621 
W. 14 Place.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 12 diena, 9 vai. ryto iš 
namu i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Norkaitės 
gimiąės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, .
Motina, Tėvas, Sesuo 
ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja Mra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisou D15Ū

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

Bokso rungtynes
Rytoj, birželio 11 d., Chica

gos Stadiumie, 1800 W. Madi
niu, įvyks 'bbkso rungtynės. 
P.oksuosis vienas žymiausių bok
sininkų, Otto von Porat su 
Eminet Rocco, sensacingu is
panų boksininku. Be to, bus

ir kiti žymus boksininkai, kaip 
tai: Lnis Vicentini, Tommy Gre- 
gaan, Mike O’Dowd ir kiti. —N,

Lietuviai Gydytojai

JOE SMILGIS

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

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
/

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai
‘Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Įvairus GydyJLojai___

GYDO

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOSi

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

s*T>airt ir koC'vljriaclioiilo

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

na? žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
vnruiiJjr statė banko

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4i8l ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

M

Phone Canal 0222

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South Ashland Ave^ 2 labo* 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomi* Street 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vaL vakare 
Telefoną* Canal 1912 

Reaideuce Tel. Fairfax 6852

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sq. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofi*o Tel. A^ictory 6898
Rez. Tel. ’Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisą*: 3102 S. Halsted St.. Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 23t-9 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlios J c rio 9 iki 12 ryto

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Ieško ekspertų išgelbė
ti miestą nuo finansi

nio krizio

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.

'faksų koleklavimo įslaigos 
nusprendė patarti, kad miesto 
taryba pavieto taryba ir mo
kyklų taryba paskirtų finansi
ninkų ir ekonomistų komisiją, 
kuri surastų budus kaip išgel
bėti miestą ir pavietą nuo grę
siančio finansinio bankroto.

Dabar nė miestas, nė pavie
tas, nė, pagalios, mokyklos ne-' 
turį pinigų. Taksai gi, iš kurių 
visos pajamos ir susidaro, tebė- 

’ra nemokėti. Bandyta pasisko
linti nuo bankierių iki bus su
linkti nauji taksai, bet tai lai
kinė priemonė. Taksų gi nesi
tikima gauti dar per ilgą laiką, 
tad ir tų pasiskolintų pinigų 
pritruks ir miestas su pavietu 
susilauks tikro finansinio ban
kroto. Pavietas jau ateinantį 
mėnesį pasiliks be pinigų, mies
tas gi dar galės laikytis iki spa
lio mėn.

Visa ta painiava išėjo dėlto, 
kad valstijos taksų komisija į- 
sakė padaryti naują įkainavi
mą visų nuosavybių Cook pa
viete. Užpereitais metais buvo 
lig ir įkainavimas, bet jis pa
siekė to, kad aptaksavimas vi-i 
siškai susimaišė. Didelių namų į 
savininkai visai mažas taksų 

i bilas gavo, o kokios lūšnelės 
savininkas turėjo po kelis šim
tus dolerių taksų užsimokėti. 

|Tai iššaukė didžiausį protestą- 
i Tyrinėjant, pasirodė, kad poli
tikieriai, arba kas duodavo ky

ONA VENCKAITe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 diena, 2 valanda po 
pietų, 1929 m., sulaukusi 11 
metu 8 mėnesiu amžiaus, gi
musi Chicagoj, 1917 m., rūgs. 
19 d. Pąliko dideliame nuliu
dime motina Kostanciją, tėvą 
Vincentą, brolį Adolfą ir gij 
minės. Kūnas pašarvotas, ran
dasi, 634 West 18th Street.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 11 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

• Nuliūdo liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Badžius, Tol. Canal 
6174.

KAZIMIERAS K1L1KEVIČIUS

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

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 11 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

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

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

8307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis araborias 
ir balsaniuotoja* 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3193 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashlaad Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlu* Ir 

Bahjunuotojas
1314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausial 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevųlt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Strert 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, 
Tel. Vįctory 408d

yra taip dalikatnaa 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 egzaminavimų, pusę 
kąinos, arba pedleriai siūlo akinius 
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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRIST AS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

........... . ...... .......................... ..

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Mibraukee Avenne, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. j

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambary* 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rezn 6641 South Albany Avenae 

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
metus kaipo patyrę* gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk

South Šhore 2288 ar Randolph flROo
Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 nn piet.,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 ( 

Rez. Telephono Plaza 8200

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 05G2

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

jrPrWAiTCHŪS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St, 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd SL 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washin£ton Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 . West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk St. Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaHa Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vąl.

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street ]
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pašalinkit pusę 
policijos”

Sako buvęs Chicagos policijos 
viršininkas Collins. Chicagos 
policija esanti penu i r k u s i 
graftu. Jam pačiam butlege- 
riai siūlę $100,000 i mėnesį 
grafto.

butlegeriu,

i š bu t tegeria- 
aukštai iškė-

kokius nors įstatymus tą pa
protį sustabdyti.

Bet jeigu miestai gali sam
dytis legislatorius, tai kodėl ne
gali samdytis juos ir privati
nes korporacijos? (laibu! jos 
tai ir daro.

Peštieji turės pildyti 
trafiko taisykles

Padaugėjo diVorsai
Pa skelbtom i s sk a i 11 i n ėm i s,

šiemet per penkis pirmuosius 
menesius Chicagoje išduota di- 
vorsų 16 nuoš. daugiau, negi! 
pernai tuo pačiu laiku.

Šiemet Circuit courl yra iš
davęs 1,792 divorsus, o Supe- 
rior court — 2,794.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finanaai-Paskdlos

“Prašai ink i t pusę policijos 
df-parlamento Chicagoje, arba 
bent didžiumą departamento 
viršininkų, ir tik tada Chicago 
galbūt ię prieitų ilgainiui prie 
išrišimo savo piktadarybių pro
blemos.”

Taip atvirai pareiškė Morgan 
A. Collins, per keturius metus 
pats buvęs Chicagos policijos 
viršininku. Bet jis tai pareiškė 
ne Chicagoje, bet Nie\v Yorke, 
prieš pat išplaukimą penkiems 
mėnesiams į Europą.

“Graftas sunaikino vertę da
bartinio Chicagos policijos de
partamento sąstato,” sakė Col
lins.

“Piktadarybių tyrimai, tokie 
kokius dabar ves Ilooverio ko
misija, yra girtini, bet jie ne
pagelbės tokiam miestui, kaip 
Chicago, kadangi gerieji komi
sijos žmonės visai neatsižvelgs 
į tas milžiniškas gralio sumas 
policijos viršininkams, kas la
ižai palengvina piktadarybes.

“Dabar Chicagoje tarp pik
tadarių yra sumišimas. Jie ne
žino kiek prokuroras Swanson 
žino apie graftą ir kaip toli jis 
eis. lodei kriminalistai ir jų 
draugai policijoj ir kitose vald- 
vietėse yra aptilę ir bando nu
duoti nekaltus iki jie pamatys 
kas gali atsitikti.

“Chicagos policijos departa
mentas, kaipo tokis, yra per
dėm persisunkęs munšainierių 
graftu ir todėl policija nėra 
liuosa kovoti su piktadarybė
mis.

“Policijos kapitonas, kuris 
gaudavo porą šimtų dolerių į 
mėnesį nuo munšaino urvo sa
vininko, negali areštuoti tą 
žmogų, jei tasis ir žmogžudys
tę papildytų .Tai skaitytus ne 
sportišku dalyku.”

Collins papasakojo, kad kaip 
tik jis užėmė policijos viršinin
ko vietą, už dviejų dienų atėjo 
pas jį munšainierių atstovas, 
kuris prisistatė, kad jis ir 7 
kiti kontroliuoja visą alaus biz
nį Chicagoje. Jis atvirai Collin- 
sui pasiūlęs $190,000 grafto į 
mėnesį, jei jis bus “sukalbamas 
žmogus” ir nelaukęs atsako pa
klojo pinigais $100,000, užme

ni 6- 
ne- 
nu-

kad
nu-

keliamas iš kalno už pirmą 
nesi. Collins betgi grafto 
nepriėmęs. Astovas gi tik 
si j nokęs ir išėjęs.

Collins pats prisipažysta, 
ne kartą butlegeriai yra ji
galėję. Pirmiausia jis susidūrė 
su jais būdamas East Chicago 
Avė. policijos stoties kapitonu, 
(latvėje rasta nušautą italą. At
sirado vienas liudytojas, kuris 
nurodęs tris žmones, su kuriais 
nužudytasis kartu buvęs. Įtar
tieji liko suimti. Neužilgo i sto
ti atvyko detektivų biuro skva
das ir pasiūlė savo pagelbą. 
Kiek paklausinėjus suimtuosius, 
kurie atsisakė ką nors pasako
ti, skvadas kalinius išsivežė i 
detektivų biurą «eva tolimes
niam kamantinėjimui. Po to 
nletektivai nieko nesakę Col- 
linsui, suimtuosius apkaltino už 
užmušėjistę. Bet ant rytojaus 
teisman stojo tik skvado šofe
ris, kuris pasisakė, kad jis prieš 
suimtuosius jokių įrodymų ne- 
lurys. Suimtieji liko paleisti 
už $5,000 kauciją. Pasiliuosa- 
vę jie tuojaus prigrūmoję mir
timi liudininkui ir tasis dau
giau prieš juos nebeliudijo, taip 
kad byla prieš užmušėjus liko 
panaikinta. Vėliaus Collins su
žinojęs, kad trys suimtieji dir
bo dėl “Diamond Joe“ Esposito 
(dabar jau nušautas) ir kad 
nušautasis buvo smulkus nepri
klausomas but’legeris, kuris kar-

tais varduodavo munšaina ir 
Esposito kostumeriams. Detek
tivų gi skvadas buvo Esposito 
apmokamas ir todėl išgelbėjo 
jo šaikos narius.

“Butlegerfų papirkimas po
licijos departamento tiesioginiai 
trukdo tyrinėjimą piktadarybių 
prieš teisingus piliečius. Pa
prastai jos yra papildomos pik
tadarių, kurie turi kokių nors 
ryšius su stipriu 
tęsė Collins.

“Be pelno vien 
vimo, prohilbicija
lė gembleriavimą ir tvirkavimą. 
Pavyzdžiui, neužilgo po prohi- 
bicijos įvedimo mes matėm lo
kius vaizdus, kaip “Peggy” Joy- 
ce, kuri neturėjo nė dolerio 
prieš prohibiciją, lošimą dai- 
sais kas vakarą su “Niek the 
Greck net $100,000 sumomis.

“Tegul žmonės, kurie dejuo
ja dėl Chicagos, pagalvoja apie 
šias milžiniškas sumas. Aš jau 
sakiau, kad man buvo siūloma 
$100,000 į mėnesį už leidimą 
alų vežioti Chicagos gatvėmis. 
Tas dar nepasako, kiek aš dar 
bučiau užsidirbęs iš gembleria- 
vimo ir tvirkavimo.”

Paprašytas pasakyti, kiek, jo 
nuomone, grafto policijai su
moka, Co’llins 
kad distriktų 
gauna po $5 
alaus statinės,
galima suprasti koks milžiniš
kas yra graftas.

Ne koki paliudijimą išdavė 
Chicagos policijai buvęs jos vir-

tik liek pasakė, 
komanduotojai 

nuo kiekvienos 
Tad jau iš to

Pardavinės ant išmo
kėjimo aeroplanus

Jau ir aeroplanus bus gali
ma pirkti sankrovose, ar per 
paštą, ir dagi ant išmokėjimo. 
Šitą aeroplanų pardavinėjimą 
ant išmokėjimo įvedė Sears- 
Koebuck sankrovos. Jų par
duodami aeroplanai yra maži, 
kainuos pilnai įrengti $975, t. y. 
beveik liek pat, kiek gerai įren
gtas fliveris. Užmokėjęs tą su
mą gali pasiimti ir skristi iš 
sankrovos kur tik nori — pri
dės dar ir gasoliuo. Per paštą 
užsisakantieji betgi turės pa
tys susidėti, 'lodei jiems aero
planas ir daug mažiau kainuos: 
$199 l?e motoro ir $389 su mo
toru.

Policija turės “rediu- 
sintis”

Ne tik storos mamos, bet nuo 
dabar ir stori policistai akiliai 
skaitliuos savo kąsnius ir nuo
latos žurės į svarstykles, nes ir 
policistai turi “nusirediusinti”. 
Įsakė jiems nusirediusinti pats 
jų ponas, policijos komisionie- 
rius Hussell, kuris rado, kad 
picrdaug didelis skaičius yra 
riebių pdlicistų, kurie negali 
tinkamai savo pareigas eiti, 
tys nesijaučia smagiai ir 
kaip atrodo kitiems. Todėl 
įsakė, kad kas mėnesį tokie 
licistai turi nusirediusinti
vieną svarą, iki pasieks tinka
mo svarumo.

pa
ne
lis 

po
po

Išbaltino legistlatorius
Valstijos legislaturos komisi

ja, kuri tyrinėjo graftą Chica
gos sanitrainianue distrikte, iš
davė savo raportą legislaturai, 
kuriame komisija pilniausia iš
baltino tuos legislaturos 
stovų buto narius ir senatorius, 
kurie imdavo iš sanitarinio dis- 
trikto didelę algą, nors nieko 
tam distriktui nedirbdavo. Jie 
gaudavo algą vien už tai, kad 
jie balsuotų už distrikto globė
jų sumanymus, taigi lig ir graf- 
tą gaudavo už savo balsą.

Komisija pilniausia nubalti
no tuos 42 legislatorius, kurie 
dirbo sanitariniame distrikte. 
Komisija jų vardų nepaskelbia, 
nepaskelbia vardų net tų legis- 
latorių, kurie atvirai komisijai 
prisipažino, kad jie nėra atlikę 
mažiausio darbo distriktui, nors 
ir gaudavo riebiausią algą.

Komisija praktiškai užgynė 
tą miestų paprotį samdytis le
gislatorius tikslu pravesti palan
kius tam miestui įstatymus. Ko
misija nerekomenduoja priimti

Bus PRANEŠIMAI

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Help Wanted—Female 
parbininkiy^Rejkia^^^ » 

veiterka ir mote-
Nemokančias iš- 

Del platesnių ži-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REIKALING>W 
ris dirbti kukiu", 
mokiname darbo, 
nių kreipkitės pas C. P. Suromskis, 
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751.

Help Wanted—Male-Female
’ Darbininkų Reikia

Nusižengusieji prieš tra- 
taisykles peštieji taipjau 
“likietus” ir bus baudžia- 
lygiai su automobilistais

Chioagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės mėnesinis susirinkimas direk
torių ir draugijų atstovų atsibus pir
madienį, birželio 10tą,. Auditorijos 
svetainėje, *3133 South Halsted 
8:00 vai. vak.

Teiksitės visi pribūti laiku, 
šiame susirinkime bus rinkimas 

dėl pikniko, kuris atsibus 
30tą. Taipgi teiksitės su- 
pinigus surinktus už tikie- 
išlaimėjimo automobilio.

Sekretorius.

bin i rikli 
birželio 
grąžinti 
tus dėl

St.,
nes 

dar-

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir moterų, 
Lockport Highlands. 
naudoti 
Didelis 

; vimas. 
kia tik 
ti geriausioji proga yra dabar, 
ma atidarymo. Nepraleisk 
progos. Atsišaukit tuojaus.

Kreipkitės pas
M. ROZENSKI & CO. 
6542 S. Westem Avė.

pardavinėti lotus 
Galime pa- 

visą laiką, arba dali laiko, 
uždarbis. Lengvas parda- 

Norinčiųjų pirkti yra, rei- 
nueiti ir pamatyti juos. Pa-

KAM EIKVOTI 
_ _____ , ___ savo namui,

gal, išleisti rendal. niekada negrįžta, 
kant namus, roiAkia pinigus kaip 
padėti, ir kaAtuoja pigiai 
lųs namai Blue Islande, _______  ______
lo ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
stu vandeniu Šildomi, tailo maudyk 
er, ąžuolo grindys, viAkos, pi 
beismento lubos, artistiniai stil__  __
nys, beržo trimingai; 5 kambariai ir sau
lės gonkas; 50x200 lotas; gaso dūdos ena- 
meliuotos; niaujama maAina kiekvienam 
name. 849 Gregory, tarp 122 ir 123 St., 
1 blokas į rytus nuo Western Avė., ir 
343 119th Place, Blue Island. Kaina $9,500 
—$10,750. B. M. EDWARDS, tel. Oakland 
5(104.

Taupųa žmonėt, turi savo namua. Pini- 
,1, ialoiati rendal. niekada negrįžta. Ber- 

natnns, relAkia pinigus kaip bankan 
ir kaAtuoja pigiau, negu renčia. Dai- 

, geriauRio rnaterio- 
, ahow- 
sriuotoR 
, židi-

pir- 
šitos

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

Tel. Pensacola 8501.
-------0-------

baudžiami už ėjimą prieš 
šviesas

Peštieji ateityje turės laiky
tis tų pac*ių trafiko taisyklių, 
kaip ir automobilistai ir turės 
skersai gatvę eiti tik su švieso
mis, 
liko 
gaus 
m i
— nuo $1 iki $25 .< 'lokį pa t var
tymą policija jau pradėjo vy
kinti vidurmiesty ir kuris ne
silaiko tų taisyklių, gauna nuo 
policistų aštriai barti. 'Pečiaus 
areštų kol kas nedaroma, nes 
duodama 10 dienų suprasti tas 
taisykles ir išmokti jas pildy
ti. Svarbiausia taisyklė vra, kad 
peštieji, kaip ir automobilistai 
gali eiti skersai gatvę tik esant 
žalioms šviesoms. Eiti skersai 
gatvę kuomet dega raudonos 
šviesos yra draudžiama ir už 
tą peštieji 'liūs baudžiami teis
muose.

Ši patvarkymą miesto taryba 
padarė jau du metai atgal, bet 
ikišiol jis nebuvo pildomas. 'Pe
čiaus dabar policija, pačių pės
čiųjų apsaugojimui, taipjau pa
greitinimui judėjimo vidurmies
ty, nutarė pradėti tą patvarky
mą vykinti vidurmiesty.' Sa
ko, kad pirmieji Ivandymai bu
vę pilnai sėkmingi. Kiek truk
dė tik besisukantys i dešinę au
tomobiliai. 'Pečiaus ateityje ma
noma ir tai pataisyti, leidžiant 
pirmiau peštiems pereiti gatvę, 
ir tik tada automobilistams va
žiuoti.

Taipjau draudžiama peštie
siems eiti skersai gatvę vidury 
bloko.

Laimėjo algų pakėlimą
Jau užsibaigė visos derybos 

tarp konrtaktorių ir namų sta
tybos darbininkų unijų. Nie- 
kurios unijos pasiliko dirbti 
senosiomis algomis, bet nieku- 
rios laimėjo ir algų pakėlimą. 
Tarp laimėjusių $1 i dieną pa
kėlimą algos (t. y. iki $13 į 

ir dailydės — kar- 
Statybos geležies 
laimėjo pakėlimą 

dienų streiko. Pa- 
darbininkai

pen toriai.
(lailbininkai 
po penkių 
prastieji statybos

lei'beriai — gaus 97 į va- 
andą vieton 90c.

Visi su statybos darbininkų 
unijomis padarytieji kontraktai 
yra penkiems metams. Taigi jie 
baigsis jau po pasaulines paro
dos.

Naujas Paneša
mas Gramofonas

Galima grajiti viduje, išsi
vežti į laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajina labai garsiai 
ir aiškiai ' visokius rekordus.
Kaina tiktai

$12.00

i
Galima pirkti įmokant $1.00 
savaitę.

Jos. F. Sudrik,
Ine. \

3417-21 S. Halsted 
Street

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

1521 N. Irving Avė.
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8NTERNATDONAL
INVESTMENT
CORPORATION Į

Kapitalas $500,000.00

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

For Rent
RENDAI krautuvė ir ofisas, tuoj 

prie naujosios Peoples Furniture 
Į krautuvės, 2534 W. 63rd St., tel.

Republic 3948.

Furnished Rooms

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. luotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks Šį namą. Paims lota kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

-------0------
PASIRENDUOJA kambarys vie-i 

nam vaikinui, prie mažos šeimynos.
|2438 W. 45 St.

Mokyklos 
Educationat

REIKIA 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 Wnshinsrton Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien h 
jums padęsime įsigyti abelną moki- 
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose moksb 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service
Biznio, Patarnaviinaa

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namua mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vieta ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visoki remodeliavimo darba 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO 

3912 Elston Avė.
Kevstone 1633

bungalow, rezidencijos ir ga- 
pastatomi ant jūsų loto. Ne- 
įniokėti. Mokėkite kaip rendą. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport PaintiYiy 

& Eardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

“ŲUALITY” 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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE1

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 68rd Street

Phone Republic 7869

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 

ma
porčius, garadžius. Prieina 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tek Progpect 9856

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 bariai, 
už nuošimčio ir lengvais išmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGČOD, 
West Division St., “upstairs’’ 

Tel. Armitago J199
— —O-------

2231

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

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

-------- iO---------

Co

IŠSIRENDUOJA furnišiuoti kam

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil-

"vienas yra dubeltavas kam- uždarytu porčiu, artistiniais
barys, dėl vyru, merginų arba dėl i sakiais; pašaukit mus šiandie. I e- 

ir telefonas kara Constr. Co., 5947 Mihvaukeevedusios poros, vana 
3053 W. 39th Place. avę., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 

PARDUODU savo Majestic
71 A Radio už $70. Įmokėti pu- GLEN OAKS ACRES 
sę. Tik trijų mėnesių senumo. Pasiūlom didžiausią progą Chi- 

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

PIANAI $25 ir augščlau — gro- telefonuokite. Rašykite dėl mu- 
jikliai ir upright. sų sąrašo farmų.

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

Radios

Matykit mane: A. L. 
i 6136 So. Halsted St.

i
Morgičiai pirmi ir antri

6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas

Musų išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

----- o-----

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Automobiies

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė -'
mis mokestimis., I

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ir !

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

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

■Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi! trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS 

darbininkas dirbti 
resu 1214 North 
Armitage 1887.

gali

būdų juos parda

dieną nuo 10 iš

'28 
•27 
'20 
'28 
’27 
'29 
'25 
'28

Hu<1f«on BroiiKham—custom ouilt
Chandtar coaeh .__C_______ ____
Jato Httdton coach .................  I
Pontiac cooęh ................................ I
Hudson Broncham, geram stovy
EaHex .............      :
Dodsre Sedan........ ......... I
POntlac sodan ................................ l
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Triantrie 9330

PRANEŠIMAS

$795
$895
$295
$425
$495
$550
$175 '
$450 I

' %

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

visais naujausiais moderniš- 
irengimais. Kainos $3,500 iki 
, Mažai įmokėti ir lengvos 
>s. Atlankykit ir pamatykit 

' juos patys. Savininkas
T. M. RYAN,

7131 So. VVestern Avė.
Tel. Republic 9236

Su • 
kais i 

' $9,000.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par- 

i davinėti naujus NASH “400”, kurie ‘ 
vadovauja pasaulyje automobilių Į
vertybėje. Mes teikiame visiems Į
teisinga patarnavimą. A _ _ A  V * •«**•* *^ • — * — •'

' vakarais ir šventadieniais.
I

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

jmokėti, $55 i mėnesį,. • - . -• . . $500 įmokėti, $55 i 1..---- -
Automobilių sales ruimis atdaras jskaito visus nuošimčius ir nuperka 

dailią Anglų • Styliaus 6 kambarių 
rezidencija. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudine. Kohler fikčerius, te
rasos pievele; moderniškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. luotas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai,

6407 Irving Park Blvd.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business C h a neės
Pardsyimui Bizniai

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

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

ir storas, 50x125 pėdos, ekstra lo
tas šaly, ant' Ashland, netoli 79 gat.

Lincoln viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Naujas namas.

---------- s BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos
MODERNIŠKA hardware krautu-J?atvėsr 50 pėdų per 120, parduosiu 

vė Fox River Grove, III. Geras biz
nis. Nėra konkurencijos. Pilnas sta- 
kas ir fikčeriai. Letrev & Kotaska, 
5636 W. 22nd Street.

GROSERNĖ parsiduoda pigiai, 
turi būt parduota greitai. Vienas 
esmi, negaliu užiurėti. Mainysiu 
ant loto ar ką kitą. 749 W. 48 PI.

už $4000. Jmokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti ^tuos bargenus.

Stankus
N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275
134

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė
jimais jei norima; parenduota; 48thPARDAVIMUI užkandžių ir gė

rimų vieta, visa arba pusė biznio; Place arti Union. Jos. W. Hough & 
gera proga sumanėms žmonėms. Biz- Son, 4213 So. Halsted St. 
nis nėra varžomas. 4 Western Avė., 
Blue Island, III.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, biznis per ilgus 
laikus išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju i Lįetuvą.

385.5 Wentworth Avenue

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

galovv lietuvių apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26’^x120 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matyk šita tuojaus.
Savininkas

5742 So. Whipple St.
PARSIDUODA greitai ir pigiai 

mažas groceris arba galima pirkti 
šiokeisius. 3200 Lime St.

PARSIDUODA pigiai grocernė ir 
delikatessen Storas, biznis senas, ge
ra vieta. 9328 Cottage Grove Avė.

MARQUETTE PARK—naujas mū
rinis namas 4 ir 4, kieto medžio 
trimingas, beismentas plasteriuotas, 
$10,500. 6807 So. Rockwell St.

patyręs lietuvis Į 
džionko šapoj, ad- 
Leavitt St.. Tel.

Miscellaneous for Sale
Ivairun Pardavimai

DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA Federal plaunama 
mašina greitu laiku. Mažai vartota 

į---- . i Parduosiu pigiai. Priežastis—išeinu
Help Wanted—-Female ant ūkės. Matas Gražis, 7526 Kings-

Darbininkių Reikia
kambarinės — 

$65; grin- 
$60; dišiu plovėjos 

6311

ton Avė., Tel. Saginaw 1657.

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

REIKALINGA:
$70; traininp.- women 
du 
Šo.

plovėjos 
$18. Accurate Employment,
Halsted St., 2 floor.

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

MOTERYS REIKALINGOS
DARBUI TUOJAUS 

Koteliam patarnautojos 
M audyklom patarnautojos 
Valymui moterys 
Ligoninėm patarnautojos 
Skalbyklom merginos 
Dirbtuvėm merginos 
Be patyrimų merginos 
Grindų plovėjos

Geri darbai Gera
Laundry Service Employment Ageney 

109 Ni Dearborn St, 7th Floor, Room 701

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui j

GERA produktyvč farma, 100 ak
rų, su gerais trobesiais, $11,500, be 
personalės savasties. $1,500 įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. O. 
COBURN, Whitewater, Wis.

2500 W. Marųuette Rd.
Hemlock 2111

mokestis

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI pigiai 14 kamba
riu garu šildomas namas tinkantis 
ruimeriam, beisemente Storas, 4430 
So. Emerald Avė.

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

PARSIDUODA mūrinis 2 flatų 
po I kambarius namas. šiltu van
deniu apšildomas. Parduosiu už 
tikra pasiulvma. Savininkas išva
žiuoja j Lietuvą. 4510 S. Francisco 
Avė. 1 flioras.




