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Ispanų lakūnai per 
Atlantą prapuolė
LISABONAS, Portug a 1 i j a, 

birž. 23. — 9 vai. vakaro. 
Valstybės radio stotis Lisabone, 
kuri yra nuolatiniame kontakte 
su stotimis Kortoj ir Punta- 
Delgadoj, Azoruose, praneša ne
gavusi nė jokių žinių apie liki
mų ispanų aviatorių, kurie dvie
jų motorų hidroplanu “Numan- 
cia” praeitų penktadienį išlėkė 
iš Madrido, Ispanijoj, kelionėn 
per Atlanto vandenyną į New 
Yorkų. • •. ..i

Penktadienį 5 vai. po piety 
lakūnai, pakilę iš Los Aleauža
ręs aerodromo, išlėkė pirmiau
siai į Azorų salas, kame jie ma

nė pasiimti daugiau gazolino, ir 
iš ten lėkti toliau per Atlanta 
į Halifaxų, o jau iš ten į Netv 
Yorka.

šeštadienio vakarų buvo gau
ta radio pranešimų, kad lakū
nai atskridę i San Miguel, Azo
ruose, ir kad iš ten jie po ke
lių valandų išlėksiu i Kortų. 
J Kortą jie tačiau neatskrido 
ir jokios žinios apie juos ne
gauta. Bijoma, kad jiems ne
imtų atsitikus nelaime.

Išskridusioj i per Atlantą lū
kimai yra: maj. Bamon Frau* 
feo, kap. Galarza, kap. Ruis de i 
Aida ir serž. Madariaga, me- ■ 
chanikas.

Rusai steigs toliausią į 
žieąiiuose radio stoti ;
LENINI’iR ADAS, 'birž. 23. — 

Sovietų ledlaužis Siedov pasi
rengęs netrukus išplaukti į 
Funco Juozapo Žemę, į rytus 
nuo Špicbergeno salyno, steig

ei ten radio ir hidrometeorolo
gijos stotį. Tai bus toliausia at- 
šiaurėj stotis pasauly.

Ledlaužis Siedov gabensis su 
savim hidroplanu ir maisto, ku
rio iškeliaujantiems žmonėms 
pakaks trejiems metams.

A. I). F. kviečia Mac- 
Donaldą viešnagėn
WASIIINGTONAS, birž. 23- 

— VVilliam . Green, Amerikos 
Darbo. Federacijos pirmininkas, 1 
pasiuntė kablegramą Anglijos 
premjerui, Ramsay MacDonal-: 
dui, kviesdamas jį būti svečiu 
federacijos surengtame bankie- 
te, kai jis atvyks j Jungtines 
Valstybes juros nusiginklavimo: 
konferencijom

Oro katastrofos
Aviacijos kompanijos vyriau

sias inspektorius užsimušė

Meksikos vyriausy- Žinios apie rusų įsi- 
bė paleidžia iš kalėji- veržimą į Mongoliją 
mų moteris vienuoles esą pramanytos
Katalikų kunigams ir vysku- Jas skleidžiu oivietų agentai 

pa m s leista grįžti Į Meksiką, Mand žiu rijoj tikslu pribau- 
iš kurios jie pabėgt kovų ginti Kinų vyriausybę 
metais [ - -----------

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
23. įvykus susitarimui taip 
Meksikos valdžios ir katalikų 
bažnyčios vyriausybės, dabar 
ptileidžiamos iš kalėjimų visos 
moterys, vienuolės, kurios bu
vo suimtos dėl nusikaltimų 
bažnytiniams Meksikos Įstaty
mams.

Paleidžiamos visos moterys, 
kurios dėl to buvo išsiųstos į 
nusikaltėlių koloniją Trijų Ma
rijų salose, išskiriant tik vie
nuolių viršininkę, seserį Con- 
cepcijų, kuri buvo nuteista 
dviem dešimtim metų kalėjimo 
ryšy su nužudymu Meksikos 
prezidento-elekto, gen. Aivaro 
Obregono-

Pačiame Meksikos Mieste pa
leista penkiasdešimt kalinių.

Imigracijos valdin i n k a m s 
sienos punktuose įsakyta leisti 
grįžti į Meksiką katalikų kuni
gams ir vyskupams, kurie bu
vo emigravę iš Meksikos religi
nių kivii'čų metais.

Suėmė prohibicijos šni
pus, girdžiusius deg

tine nemečius
CARBONDALE, III., birž. 23.

Hardine areštuoti du prohi
bicijos šnipai, kaltinami tuo, 
kad jie girdydavę degtine ne
mečius jaunuolius ir turėdavę 
su jais “good time.”

Suimtieji yra J. Sinitli ir 
Charles Berry. Vienuolika jau
nuolių, visi jaunesni kaip 20 
metų, šaukiami liudininkais.

GLASGOVV, Škotija, birž. 23. 
— Glasgotvo universitetas su
teikė Teisių Daktaro garbes 
laipsnius garsiam vokiečių smui
kininkui, Fritzui Kreisleriui, ir 
franeuzų mokslininkei, radio 
specalistei,- Mms. Curie.

VORRS,!
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gal kiek nenusistojęs oras, su 
nedidele temperatūros atmaina; 
vidutiniai mainųsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 64° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 10:57 
vakaro.

PEKINAS, Kinai, birž. 23— 
Padaryti lirinėjimai dabar pa
rodė, kad pastarieji pranešimai 
apie sovietų kariuomenės Įsi
veržimą i Mongoliją ir sovietų 
kariuomenės mobilizavimų pa
lei Mandžurijos sienų buvo vi
sai niekuo nepamatuoti.

Spėjama, kad tuos praneši- 
imus skleidė sovietų agentai 
Mandžurijoje tikslu įbauginti 
Kinų vyriausybę.

Audros su ledais ir lie
tum padarė daug 
žalos Nebraskoj

----

SIOUN CITY, Neb., birž. 23. 
■»— Smarkios vėjo audros, lie
tus ir ledai padarė didelės žalos 
VVakefield apygardoje. Per 
penkiolika minučių nukrito du 
coliai lietaus, ir plotai pasėlių 
buvo išplauti. S markus vėjas 
n u varlė nemaža trobesių, ypa
čiai vėjo malūnų ir “saįlų.”

Olandai protestuoja 
prieš Amerikos 

muitus
HAAGiA, Olandija, birž. 23. 
Niderlandų-Amerikos preky

bos ritmai kreipėsi i Olandijos 
j vyriausybę, prarydami, kad ji 
prisidėtų prie dvidešimt trijų 

■ valstybių protestu priieš Jung
tinių Valstybių importo muitų 

: didinimą.
Prekybos rūmai nurodo, kad 

dėl lokių muitų padidinimo 
i Olandų interesai turės skau
džiai nukentėti.

Kruvinos komunistų su 
socialistais kautynės

Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

23. — Vakar Įvyko kruvinos 
kautynės tarp Metepec’o ir EI 
Leono Įmonių darbininkų socia
listų ir Covolinos ir EI Volcano 
įmonių daiilbininkų komunistų. 
Keturi darbininkai buvo užmu
šti ir dvidešimt kitų sužaloti. 
Dvidešimt astuoni kautynių da
lyviai buvo areštuoti.

Prezidentas išvyko į 
Virginiją žuvauti

VVASHINGTONAŠ, birž. 23. 
— Prezidentas Hoover su žmo
na ir partija lydinčių aukštų 
valdininkų vakar išvyko į Ma- 
dison, Va., apielinkę žuvauti.

ST. LOLJiIS, birž. 23. — Ne
i toli nuo čia vakar nukrito ae
roplanas, pilotuojamas jaunu
čio aviatoriaus Alfredo Dunla- 
po. Dunlap skaudžiai susiž> 
lojo, o jo pasažierius S. Crut- 
cher, Curtis-Robertson Aviątion 
kompanijos vyriausias inspekto
rius, vietoj užsimušė.
Pilotas užsimušė aeroplanui už

sigavus j medį
TEXABKANA, Ark., birž. 23. 

— Vakar netoli nuo čia užsimu
šė aviatorius Oscar Nash, jo 
aeroplanui, leidžianties žemėn, 
užsigavus į medį ir susikūlus. 
Aeroplano pasažierius Koward 
VVelb buvo pavojingai sužalo
tas.

Lakūnas nukrito i jurą, bet 
išliko sveikas

NEW YORKAS, birž. 23. — 
Guy MdLaughlin, Costal Air- 
\vays pilotas, su savo hidropla
nu nukrito iš 2,000 pėdų aukš
tumos į jurų. Jis tik truputį su
sibraižė veidų, bet šiaip išliko 
visai sveiikss.

Pranešimas apie ligoni- 
ninės gaisrą Kantone 

netikslus
HONKONGAS, Kinai, birž. 23 

— Londone gauti praeitų penk
tadienį pranešimai apie katas- 
trofingą ligoninės gaisrų Kan
tone, kur neva turėję žūti lieps
nose šimtas žmonių, yra klai
dingi. Jokio ligoninės gaisro 
ten nebuvo.

Tiems klaidingiems praneši
mams, matyt, davė pradžių 
sprogimas amunicijos krovinio 
netoli nuo kinų kariuomenės li
gonines. Sprogimo buvo už
mušti penki darbininkai..

Sprogimo septyni stu
dentai sužaloti

ANSONIA, Conn., birž. 23.— 
Ansonia aukštesnės mokyklos 
chemijos laboratorijoj vakar 
Įvyko sprogimas, kurio buvo su
žaloti penki studentai ir dvi 
studentės.

Aeroplanų įmonė sude
gė; $150,000 nuostolių

LOS ANGELES, Gal., birž. 23.
— Gaisras sunaikino čia dalį 
Bach Aircraft kompanijos ae
roplanų įmones, padarydamas 
apie $150,000 nuostolių.

kuris
[Atlantic and Pacific Photo] > I

Hardtner, Kas. — Paveiksle parodoma keistas debesis,
praūžė per HardtnerĮ. Tačiau blėdies jis mažai tepadarė.

Francijos karo sko
los gali nugriauti 
Poincare kabinetą 

—,1? *  ----------—

Daug buvusių Berengero-Melto
no sutarties ratifikavimo ša
lininkų dabar virto jo prieši
ninkais

I ---- ------
■PARYŽIUS, birž. 23. — Ka

ro skolų Amerikai sutarties ra
tifikavimo klausimas gali su
kurti Franci j oje valdžios krizĮ.

Pasirodo, kad gausus skaičius 
parlamento deputatų, kurie pir
ma stojo už Berengero-Mellono 
skolų mokėjimo sutarties rati
fikavimą, dabar savo nusitaty- 
mą pakeitė ir žada energingai 
jam priešintis.

Skolų mokėjimo sutarties ra
tifikavimui yra taipjau priešin
gos galingos franeuzų karo ve
teranų organizacijos, kurios dėl 
to šiandie laikys Paryžiuje mil
žiniškas demonstracijas. Minis- 
terių taryba savo posėdy vakar 
nutarė leisti, karo veteranų or
ganizacijoms laikyti paradus, 

bet tąja sąlyga, kad jos neban
dytą eiti pas premjerų Poin
care tikslu Įteikti jam formali 
.protestą prieš skolų sutarties 
ratifikavimą.

Franeuzų teismas ištei
sino alzatų auto- 

nomistą
BEZANSONAS, Fra n c i j -a, 

birž. 23. Klausimas, ar alza- 
tas gali būt a u tonomis tas, nebū
damas valstybės išdaviku, fran
euzų teismo buvo čia išspręstas 
teigiamai. Teismas, būtent, iš
teisino Drą Philipų Roosų, ku
ris buvo apkaltintas dėl kon- 
spi ravimo atskirti Alzatijų nuo 
Francijos, ir kad tam savo 
darbui gaudavęs pinigų iš Vo
kietijos.

Dr. Roos buvo išrinktas į 
Francijos parlamentą, bet Fran
cijos vyriausybė jo išrinkimą 
anuliavo dėl to, kad jis dalyva
vo Alzati.jos autonomistų judė
jime. 

— _ - _ ■
VARDUVA, birž. 23. — Zdol- 

bunove susidūrė- prekių trauki
nys su medžius gabenusiu trau
kiniu. Trys žmonės užmušti, o 
du kiti sužaloti.

Graudena reichstagą 
nerieti Youngo repa

racijų plano 
I ___

BERLYNAS, birž. 23. — Dr. 
Rudolph 1 lilferding, Vokietijos 
finansų mi.nisteris, kalbėdamas 
vakar reichstage graudeno su
silaikyti nuo aštrumų, svars
tant neseniai pasirašyta Pary

žiuje ekspertų komisijos repu
tacijų planų, idant tuo nebūtų 
padaryta Vokietijai sunkumų 
busimoj tarptautinėj konferen
cijoj, kur bus diskusuojami to 
plano vykdymo budai.

H.ilfėrdingas kalbėjo kabine
to vardu dėl to, kad užsienio 
Kikalų ministeris Stresemaun 
ir reichstago kancleris Murlltri 
serga.

Ambasadorius Morrow 
gavęs grumojamų 

laiškų
MEKSIKOS MIESTAIS, birž. 

23. — Jungtinių Valstybių am
basadorius Morrow7 kuris da
bar serga, gavo grumojamų 
laiškų, tariamai už tai, kad jis 
prisidėjęs prie įvykinimo laikos 
tarp Meksikos valdžios ir kata
likų bažnyčios.

Smarkios audros Vene- 
zueloj; žmonių žuvo 1
MARAIKAIBO, Vene z u e 1 a, 

birž. 23. šioje Venezuelos dan 
ly siautė smarkios audros, per 
kurias, kiek žinoma, žuvo trys 
žmonės, jų tarpe vienas ameri
kietis, Stanley Hammett, Ori- 
noco Petroleum kompanijos 
transporto viršininkas. Viena 
amerikiečių jachta sudužo ir ke
letas mažų laivų, priklausančiu 
naftos ir cukraus plantacijų 
kompanijoms, buvo paskandin
ti.

Hindenburgo atvaizdas 
vokiečių monetose

BERLYNAS, birž. 23. — 
Naujos Vokietijos sidabro tri-' 
jų ir penkių markių monetos, 
kurios bus išleistos Vokietijos 
konstitucijos šventę, rugpjūčio 
11 dieną, turės prezidento Hin- 
denburgo atvaizdų.

Badas Lietuvoje j
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

_____ jj

Tarptautinis aeronauti
kos kongresas Danijoj

• - - - —
KOPENUlAGA, Danija, birž. 

23. — Danijos sostinėn suplau
kė iš visų pasaulio kraštų avia
toriai ir aviacijos ekspertai for
maliam Tarptautinio Aeronau
tikos kongreso atidarymui.

Preliminariame delegatų su
sirinkime buvo paskelbta sta
tistika, parodanti, kad Vokieti
ja turi 34 aviacijos rekordus, 
Jungtinės Valstybės 31, Franci- 
jia 27 ir Anglija?.

J. V. delegatai juros 
konferencijai

WAS.HINGTONAS, birž. 23. 
— Prezidentas Hoov-er paskyrė 
Charles G. Da'vcsų, Ambasado
rių Anglijai, ir Hugh S- Gibso
ną, ambasadorių Belgijai, Jung
tinių Valstybių. delegatais busi
moje juros nusiginklavimo kon
ferencijoje.

Ragina neįsileisti 
Trockio į Ameriką 

y ,

WAiSJHINGTONAS, birž. 23.
I— Kongresmanas Johnson, at
stovų buto komisijos imigraci
jos reikalams pirmininkas, Įtei
kė darbo departamento sekreto
riui • Davisu.i įspėjimų, kad. nie
ku budu neleistų Leonui Troc
kini atvykti į Jungtines Valsty
bes.

Savo įspėjime Johnson sako, 
kad “tasai žmogus, kuris išga- 

ilabijo milionus žmonių Rusijo
je, keikė ir Jungtines Valsty
bes.“

Jugoslavai suėmė 600 
valstiečių dėl trau

kinio sukūlimo
SOFIJA, Bulgarija, birž. 23- 

— Praneša, kad Jugoslavų vy
riausybė suėmė bulgarų ir ma- 
kedoniečiu gyvenamose Zari- 
brodo ir Bosilovgrado apygar
dose 600 valstiečių, kurie visi 
tapę pasiųsti į Vranją.

Areštai, sako, padaryti ryšy 
su sukūlimu prieš dvejetų sa
vaičių Niš-Skoplie traukinio.

ANDEBSON, birž. 23. — 
Vakar čia 'buvo gyvi palaidoti 
trys vaikai. Jie žaidė, nusileidę 
į kų tik iškastų gilų ir statų 
griovį, ir buvo įgriuvusių žemių 
užberti.

FAIRMONT, Neb., birž. 23.
Trys ginkluoti banditai vakar 
■puolė vietos Bank of Fairmont 
ir paspruko su apie 6,000 do
lerių.

LIETUVOS ŽINIOS
Konfiskuota nužudyto 

stud. A. Vosyliaus 
turtas

KAPNAS. — Karo lauko teis
mo sprendimu sušaudyto stu
dento A. Vosyliaus turtas kon
fiskuotas.

Latviai ištremia 6 Lie
tuvos politinius emi

grantus
KALNAS. Latvijos vidaus 

reikalų ministeris, remdamasis 
Įstatymu apie užsienio piliečių 
laikymąsi Latvijoj, už negeisti
nus darbus iš Latvijos nutarė 
išsiųsti (i Lietuvos politinius 
emigrantus: Sakavičių, Krapau- 
skų, RibokaitĮ, JanušaitĮ, Let- 
kauskų ir lljenskų.

Lietuvoj policija ir 
sportą nulemia!

KAUNAS. — “D. K.“ apra
šo retą “sportiškų laimėjimų.“ 
Kuomet lenkų komanda “Spar
ta“ futbolo rungtynėse įvarė 
rinktinei komandai 3 prieš vie
nų golus, pertraukos metu poli
cija iš vieno “Spartos“ žaidėjo 
pareikalavo dokumentų. Ka
dangi sportininkas iš namų at
ėjo apsirengęs sportiškai, do
kumentų neturėjo, todėl poli
cija jį suėmė. Po to “Sparta“ 
pralaimėjo 3 prieš 4.

900 mėty Kauno ju
biliejus

KALNAS. — Ryšy su 500 
metų Vytauto sukaktuvių mi
nėjimu manoma paminėti 900 
metų sukaktuves nuo įsisteigi- 
mo Kauno miesto.

Parduoda miškus
KALNAS. — Miškų departa

mente parduota na 311,329 li
tus pagamintos miško medžia
gos. Medžiaga buvo sukrauta 
ant Nemuno kranto ir tinkanti 
plukdymui.

Dvi merginos nusižudė
ROKIŠKIS. — Gegužės 11 d. 

pasimirė Z. Aleksėjutė, kuri 
nuodijusi actu, ir panelė Juody
tė, kuri persišovė sau krutinę.

Sudegė trobos
Pivašiūnų valse., Kazimiera- 

vos kaime sudegė Vasiliausko 
trobos. Nuostolių padaryta 
8,000 litų.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Moksliškas aiškinimas 

komunizmo

Draugas Drulis laikė labai 
svarbią prelekciją vien lik dėl 
komunistų, kad duoti eiliniams 
komunistams gerų argumentų, 
kuriais jie galėtų atremti bur
žujų užmetimus.

^Draugai,, sake Drulis, jums 
mažai mokytiems sunku supra
sti komunizmo principai, te- 
čiaus man taip yra lengva, kad 
dagi lengviau negu naminės 
burną išmesti.

Paimkim komunizmo princi-1 
pus, kad ir istoriško atžvilgio. 
Žydai buvo pirmieji kariauti už 
savo teises. Maižis pamatęs 
žydų priespaudą Egypte, žydus 
(išvedė iš Egypto, iš namų neva
lios. Sako ,kad Maižiui Dievas 
padėjo. Musų Leninas irgi taip 
padarė, kaip Maižius. Maižiui: 
buvo pastojusios kelią Raudono- į 
sios juros, bet Dievas atėjo pa-j 
gelbon ir perskyrė juras, kad Į 
jas galėtų pereiti. Draugas Le
ninas gi buvo Šveicarijoj, Vo
kietija gi kariavo ir sudarė sa
vo rūšies Raudonąsias juras,! 
per kurias jis negalėjo prieiti 
prie Rusijos. Bet Vokietijos | 
Kaizeris davė draugui Leninui ! 
speciali traukinį, kad pervažiuo-1

perėjo Raudonąsias juras. Drau
gas Leninas i>ervažiavo, kaip 
Maižis kad perėjo Raudonąsias 
juras. Draugas Leninas perva
žiavo Vokietiją ir išgelbėjo Ru
siją nuo pražūties. Taigi matot, 
kati biblija ir komunistų mani
festas pilnai sutinka. Čia, ro
dos, kiekvienam gali būti aišku, 
vienok buržujai., draugai, tik 
juokus iš to daro.

Draugai, jus atsimenat, kad 
kai Afganistano caras ir carie- 
nė lankėsi Rusijoj tai draugas 
Stalinas juos apdovanojo buvu
sio Rusijos caro ir carienės dei
mantais, kelių milionų rublių 
vertės. to buržujai pake
le didžiausį triukšmų, kam 

draugas Stalinas dalina (Eiman
tus Afganistano carams, kuo
met tuo pačiu laiku Maskvoj 
tūkstančiai darbininkų neturi 
pastogės kur gyventi ir neturi 
duonos pavalgyti.

Bet čia mes, drangai, matom, 
kad draugo Stalino pasielgimas 
yra lygus Jėzui Kristui. Kuo
met Kristui buržujai parode 
pinigą ir paklausė kam tas pi
nigas priklauso, tai patys žinot 
kaip gudriai Kristus atsakė: 
kas yra ciesoriaus, tą ciesoriui 
ir atiduokit. Taigi dabar taip 
ir buvo pasielgta su Rusijos ca
ro deimantais. Rusijoj, kaip ži
note, nė caro, nė carienės, nė 
carukų nėra. Deimantai gi pri
klauso Rusijos ciesoriams. Tai
gi draugas Stalinas ir atidavė 
Rusijos caro deimantus Afga
nistano carui, nes pagal šventą 
raštą, kas v ra caro ta carui rei
kia ir atiduoti.

Tai matot, draugai, kaip bi-

nifestu. Jeigu jums buržujai 
ką sakys, tai. panaudokit šiuos 
argumentus, nes šie argumen
tai yra kaip perkūno trenks
mas”.

Komunistai labai džiaugiasi iš 
šios protekcijos ir reiškia pagei
davimą, kad ir daugiau pana- 
šft prelekcijų butų.

t —Komunistas.

li Vokietiją, kaip Maižis kad blija sutinka su komunistų ma-

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygą, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairiu šalių gyvenimą ir kitus svar

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

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

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalba? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie ta garsia sali ir mu.sų vietinių kaimynų — 
airišių praeit}.

Roseland
Roselandas su Kensinglonu 

jau senai laukia, kad Calumct 
ežere butų padaryta prieplau
ka didiesiems ežerų laivams. 
A.p.ie t«į pi-icp-l-Eiiikų kalbama 
jau arti dviejų dešimtų m<etų. 
Ir vis ketinama pradėti, prie
plauką kasti. Bet tos kalbos tik 
kalbomis ir pasilieka, o darbo 
nepradedama.

Šiemet kalbama, kad Jau šią 
vasarą bus pradėta kasti Calu- 
met ežerą — jį gilinti. Bet taip 
buvo kalbamai veik' kiekvienais 
metais. Išrodo, kad “kol saldė 
patekės, tai rasa ir akis išės.”
Atidarė ne tas duris — mirė.

Mrs. Dora Kingma, 80 metų, 
10420 Michigan Avė., motina 
veterinaro Dr. Richard King
ma, atsikėlusi, naktį ėjo į kitą 
kambarį. Riet tamsoj nepataikė 
durų, atidarė duris i rūsį, ir 
nukrito žemyn laiptais. Neat
gavusi žado, ji ant rytojaus pa
simirė. Gimusi Holandijoj, ji 
Roselande išgyveno 40 metus.

Pasimirė svečiuose-
Mike Fornal, 12317 Aberdccn 

ISL, lenkas, Įvesi svečiuodamas 
pas savo pažystamą Mrs. Mary 
Sola ėmė skųstis, kad jam blo
ga ir atsigulė. Tuoj pašaukta 
daktarą, bet atvykęs daktaras 
Fornalį rado nebegyvą. Mirties 
priežastis nežinoma ir yra ty
rinėjama.

Lietuvių bylos 
teismuose

------------------- į

Harry E. Vercamp prieš 
Ilelen G. ir George Psimoulis, 
Morris Florence at ai. Byla už
daryti trust deed. Circuit crt. 
Bylos nr. B182659.

Apolonia Jokawich prieš Ju
lius Kokawich. Divorsas. Cir
cuit crt. Bylos nr. B182664.

A. Gorski, tr. prieš Joseph 
Ūselis, Auna ir Ralph McDonald 
et ai. Byla uždaryti trust deed

sumoj $3,000. Superior crt. By
los nr. 499881.

Anna Pajauskas prieš Gustav 
Pajauskas. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 499907.

Julia Bobrowich prieš Peter 
Bobrovvich. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 499917.

Jefferson Pk T. & S. Bank 
prieš John M. ir Anna Winika- 
tis ir Francis Wisniewski et ai. 
Byla uždaryti trust deed sumoj 
$2,500. Circuit crt. Bylos nr. 
B182705.

Max Willauszus prieš Martha 
Willauszus. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 499950.

P. Alimas prieš Darling & 
Co. Byla, dėl $50,000. Superior 

crt. Bylos nr, 499973.
Antonnette Pocius prieš 

Frank Pocius. Divorsas. Su
perior crt. Bylos nr. 500004.

Kazimer Mikshis prieš John 
A. ir Joseph Jokantas. Cong. 
judgt. $3,468.7'!). Circuit crt. 
Bylos nr. B182810.

Clara Lemm Sagorski prieš 
John F. Sagorski. Divorsas. Su
perior crt. Bylos nr. 500147.

Anna Radutsky prieš Joseph 
Radutsky. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 500166.

Irene Stungis prieš George J. 
Stungis. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 500198.

Johanna Werlick prieš L. L. 
Karas. Byla dėl $25,000. Su
perior crt. Bylos nr. 500224.

Carmelo La Portą et ai prieš 
Juslius ir Annie Welichka ir 
Joseph Malashkiewich et ai. By
la uždaryti trust deed sumoj 
$8,500. Superior crt. Bylos n r. 
500237.

Louis Gruzdis et ai prieš An- 
toni & Rozalia Gulczynski ir 
Peter Gaspar et ai. Bill to quiet 
title. Superior crt. Bylos nr. 
500249.

Harry E. Vercamp prieš 
Helen G. ir George Psimoulis. 
Conf. judgt. $16,410. Circuit 
crt. Bylos nr. B182940.

Paul Markes prieš Stella Mar

kes. Divorsas. Superior crt. By
los nr. 500317.

Sophie Sopiejka prieš Frank 
Sopiejka. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 500265.

CHICAGOS ŽINIOS

Nuteisė kalėjiman
Joseph Kyle, 4246 Sheridan 

Bd., turtingas realestatininkas, 
kuris jau pirmiau buvo teistas 
už užmušimą žmogaus kai jis 
girtas važiavo automobiliu, vėl 
pakliuvo už tai, kad girias bū
damas važiavo automobiliu ir 
sudaužė pienininko vežimą. UŽ 
tą. jis tapo 'nuteistus <50 dienų 

KMčjiman ir užsimokėti $100 
pabaudos. Jis apeliuosiąs į 
aukštesnį teismą.

Nu troško garažiuje
Boss Schafifer, 37 m., 10351 

Avenue L, rastas negyvas savo 
garažiuje, nu troškęs nuo car- 
bon monoxi.de dujų.

PAVARGĘS?
Prastus apetitas? Nervišku
mas? Nepasiduokit. Leis
kite Severa’s Ksorka, ver
tingam virškinimo Ir )hxh- 
t.vviam toniknl, pagelbėti 
Jums atgauti nauja gyvu
mą ir sugrąžinti Jus ant 
kelio | sveikuti). Paprašyk 
savo aptlekininko duoti 
Jums bonką šiandie.

Severai
ESORKa

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

9

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvex«ų — 
apsauga visiems plau ja
utiems vilnoniams.

’ „“ ; ' ’ ------ ryumrj r ' ~ ; * j

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eightcenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Gražuoliu

No. 8 DVI KELIONI 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 i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIU PRATKVIAI 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 spauda? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokia 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, G spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 

eun>| ‘caAu>{ soųjRAS sąppjp n.iA tbj, •aj'oamųnd oiodiujun? 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

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

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted'St., 

Chicago, III.

Liepos Pirmoji
yra laikas

Taupymo Nuošimčiams Gauti
ir

Pirmų Morgičių Auksiniam Bonam
ir

Pirmiem Morgičiam Pirkti
Pasirinkit dabar iš musų parinktų 6% pasiū

lymų, o mes juos palaikysime jum. Jūsų žodis per 
telefonų arba atvirutę atsiųs musų atstovą pas jus.

Depositai, , 
padėti taupymui 
pirm 15-tos 
arba 15-tą 
dieną liepos,

* neš jum 
nuošimtį nuo 
liepos 1-mos 
dienos.

CENTRAL “ BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
Telefonas Boulevard 4600

Valstijinig Bankas Clearing House Bankas

Kontestas
* • “ 

įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929

Černausko Darže

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

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

APLIKACIJA » 
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois. 

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu

konteste. Esu .................  metų amžiaus; .................  pėdu .......... I

colių ūgio; sveriu ................. svarų. Gimiau ..................................;
7 . . , ■ • . r

(miestas). Užsiėmimas ..................    j I

Vardas pavardė ..................................................................................  |
• l I I

Adresas ........... s................ ’............  į

monoxi.de


K}
r' '

Pirmadienis, birž. 24, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
. ______ ___ _  - ___J.L ____ . .. _

MUSŲ MOTERIMS
-■—■ ■■ Veda Dora Vilkienė—"  —

MEKSIKOS MĖSOS PAJUS

1/2 sv. kumpio supiaustyk į 
colio storio šmotukus

y2 sv. veršienos, taip supiaus- 
kaip kumpį * 
šaukštai miltų 
šaukštai taukų
šaukštas sukapotų svogūnų 
žali pipirai, sukapok
Nevirtos gerai nunokusios

tyk,

2

3
6 

tomatės
2 gvazdiku
Pipirų
2 šaukštu sukapotų petruškij.
Apiberk veršieną ir kumpį 

miltais ir kepk ant taukų pakol 
gerai parus.

nos. Taipgi su daržovėmis, ga
lima vartoti kokią kitą apart 
morkų. Jeigu sūdyta žuvis 
tojama, reikia pamirkyti 
miaus. (FLIS).

var- 
pir-

BOSTONO SMETONOS
keksai

2 Suvirink vandens ir leisk 
jam atvėsti.

3. Jam atvėsus, atmieruok 
astuonias kvortas, supilk į puo
dą ir pridėk vandens stiklo 
vieną kvortą, paskui gerai iš
maišyk.

4. Tada sudėk kiaušinius. 
Nors du coliai vandens turi 
dengti kiaušinius visuomet.

5. Puodas su konservuotais 
kiaušinius turi būti laikomas

1 vėsioj, sausoj vietoje, gerai ap
dengtas, kad skystimas neišga- 
ruotę.

ŠTAI JUMS, MR. MARSHALL! U

% puoduko cukraus
1 kiaušinis
!4 puoduko sviesto 

kvortos miltų
4 šaukštai baking pauderio 
% puoduko vand-ens
1 šaukštukas vanillijos .
Ištrink sviestą su cukrum, 

pridėk kiaušinio trynius. Per
sijok miltus su baking paude- 

Išimk mėsą, sudėk, virk tik ’ riu; pridėk prie sviesto ir plak 
I 5 minutes.

Kalkinio vandens būdas
gali būti 
pasekmė- 

kiaušinjus

5 minutes. Paskui sudė’kv atgal 
mėsę, virk viskę kartu, sudėk 
į molinį bliudę, apdėk su “ 
flakes” ir kepk pečiuje 50 
mitų. Paduok karštą.

Vietoj “corn flakes”, 
vartoti bulves arab virtus 
žius.

corn
nu

gali
ry-

JAUTIENA DAŽALE SU 
MAKARONAIS

y2 sv. makaronų <
1 žalias svogūnas, sukapok
2 svogūnu, smulkiai supiaus-

tyk

čios 
nos,

sv. šaltos, nuo vakarykš- 
sriubos pasilikusios jautie- 
supiaustyk į šmotukus, 
nunokusias tomates

truputį pipirų
1 šaukštukas druskos.
Virk makaronus druskuotame 

vandeny. Nusunk. Viską kar
tu sumaišyk. Sudėk puodan ar
ba bliudan. Apdėk duonos 
piniais ir sviestu ir kepk 
čiuje 30 minutu.

Pridėk išplaktus baltymus ir 
lengvai išmaišyk. Supilk į dvi 
blėtis ir kepk 20 ar 30 minutų. 
Padėk į šalį, tegul atšala. Pa
daryk mišinį ir perdek keksus:

1 puodukas 
pieno

1 kiaušinis
•% puoduko
1/2 puoduko
1 šaukštukas vanilijos.
Ištarpyk krakmolą piene su

pilk dviguban puodai) ir virk 
5 minutes. Nuimk nuo ugnies 
ir pridėk išplaktą su cukrum 
kiaušinį, 
vanilijos. 
keksą, 
cukrum.

riebaus, saldaus

kornų krakmolo 
cukraus

Gerai išplak pripilk 
. Duok atšalti. Perdek 
Apiberk labai smulkiu

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

tru
pe-

Konservuoti kiaušiniai

CAULIFLOWER - ŽIEDKO- 
PUSTIS SU KITOM 

DARŽOVĖM

1 žiedkopustis
1 sv. supiaustytų morkų
1 sv. žalių žirnių
2 puodukai baltojo dažalo 

iš pieno, sviesto ir miltų
% sv. amerikoniško sūrio. Su

dėk visas daržoves aplink žied- 
kopustį, kurį padėsi 
Apipilk su dažalu.
duonos trupiniais arba 
flakes” ir tarkuotu 
kepk nekarštame pečiuje 40-50 
minutų.

viduryn.
Apiberk su 

corn 
sūri u ir

ŽUVIES “CHOVVDER

2 
tytų

Vi

kiauliena 
skauradoj 

svogūnu

Laiks nuo laiko šeimininkei 
nusibosta gaminti valgius ir to
dėl sekantis žuvies “chovvder”, 
kaip tik skanus pietus ir yra 
lengva padaryti.

Reikia vartoti:
l’/o svaras žuvies (šviežios 

arba sūdytos arba iš blekės)
9 bulves, nuluptas ir supiaus- 

tytas mažais šmoteliais
1 svogūną, supiaustytą 

puoduku morkvų, supiaus- 
mažais šmoteliais 
svaro sūdytos kiaulienos

3 puodukai pieno 
pipirų
3 šauktus miltų.
Supiaustyk sūdytą 

mažais šmoteliais 
kepk su supiaustytu

. penkias minutes. Įdėk apkeptą 
kiaulieną ir svogūną, morkvas, 
bulves į puodą ir apipilk ver
dančiu vandeniu. Visos daržo
vės turi būti supiausytos ma
žais šmoteliais. Virink pakol 
daržovės yra minkštos. Gerai 
išmaišyk tris šaukštus miltų į 
pusę puoduko šviežio šalto pie
no, įdėk į puodą ir maišyk iš- 
lengvo kol sutirštės.sPridėk lie
kamą pienę ir žuvį, kuri ma
žais šmoteliais supiaustyta. 
Virk pakol žuvis yra minkšta, 
paprastai apie dešimts minutų. 
Jeigu nenori vartoti kiaulienos, 
vartok šaukštą kito riebumo. 
Vieton šviežios žuvies galima 
vartoti sūdytą trešką, arba 
kokią rūkytą žuvį arba net 
bile kokios mėsos, arba vištie-

Kuomet kiaušinių pilna ir jie 
pigus, reikia domės kreipti kaip 
konservuoti žiemai, 
kiaušinius tinkamai 
vavus 
nių ii 
stovy.

Kad

Šviežius 
sukonser- 

galima laikyti nuo aštuo- 
devynių menesių gerame

turėti geras pasekmes, 
kiaušiniai turi būti švieži ir 
švarus. Kiaušiniai kurie plau
kioja nėra švieži ir dėlto nega
lima jų konservuoti. Nereikia 
jų plauti, nes tas nuima plėve
lę, kuri sulaiko nuo gedimo, bot 
jei kiaušinis nešvarus, galima 
jį nušluostyti skepetaite pa
mirkyta acte. Niekuomet ne
reikia konservuoti labai nešva
rių kiaušinių, nes tokiam stovy 
jie suges.

Geras būdas konservavimui 
kiaušinių yra vartojant van
dens stiklę (sodium silicate).

Įteikia imti vieną kvortą van
dens stiklo ir devynias kvortas 
vandens, kuris atvirintas ir at
vėsintas, ir tą visą supilti į pen
kių galionų puodą. Jame bus 
galima sudėti penkiolika tuzinų 
kiaušinių.

Paimk penkių galionų puo
dą, išvalyk jį gerai., paskui iš
plauk su verdančiu vandeniu'ir 
išdžiovink.

Kalkinis vanduo 
vartojamas geromis 
mis ikonserVuįojant 
ir juos užlaikys taip pat gerai
kaip ir vandens stiklas. Kalkės 
daug pigesnės ir tuo budu la
biau prieinamos negu vandens 
stiklas. t <

Ištarpyk du ar tris svaYus 
kalkių penkiouse galionuose 
vandens, kuris atvirintas ir at
vėsintas. Tada reikia leisti 
vandeniui stovėti ir šviežius 
kiaušinius į švarų molinį puo
dą, ir apipilti su tyru kalkiniu 
vandeniu kol visi kiaušiniai ap- 
semt. Nors 2 coliai vandens 
turi visuomet kiaušinius deng
ti, kartais svaras druskos var
tojant sykiu su kalkėmis, bet 
patyrimas parodo, kad vien kal
kės duoda tas pačias pasekmes.

Kap vartoti konservuotus 
kiaušinius

šviežius švarius kiaušinius 
tinkamai konservuotus, galima 
pasekmingai naudoti prie viri- 
rimo ir valgymo. Jei konser
vuoti kiaušiniai bus virinami, 
prieš verdant reikia juose pa
daryti mažą skylelę. Tai daro
ma, kad išleidus orą iš 
šinio jam sukaitus, ir
neleis jam sutrukti. (FLIS).

kiau
tu om i

VALGIS PATRAUKIA SKRUZ
DĖLES IR BAMBATIERUS

1'ikriausi'as būdas apsisaugo
jimui nuo skruzdėlių, tai ne
palikti jokio maisto ant lenty
nų arba kitose vietose, kur jos 
gali prieiti, sako Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departamentas. 
Skruzdėlės eina ten, kur ran
da valgio, ir jei valgis bus lai
komas metaliniuose induose 
arba šaldytuvuose, ir visi tru
piniai. nuo žemės surankiojami, 
nuo skruzdėlių galima apsisau
goti. Piragas, duona, cukrus, 
mėsa ir,/kiti valgiai patraukia 
skruzdėles.

Bambatierai neina į vietas, 
kur jiems nėra maisto, ir jei 
visi valgiai bus laikomi sau
giose vietose, ir trupinių niekur 
nesiras, bambatierai tokiose 
vietose neapsigyvens.

(FILIS).

Biznio organizacija yra žinoma iš 
jos galvų nusistatymo. Jeigu jie 
turi aųgŠtus idealus ir ypatybes, ta
tai atsispindi kiekviename organiza
cijos naryj, ir taipgi kokybėje jų 
produktų.

Tai ačiū augštiems idealams jos 
prezidento ir kitų viršininkų, kad 
American Tobacco Kompanija pasie
kė tokio didumo ir milžiniško paau- 
gimo cigaretų rūkymo, kaip kad sa
ko autoritetai, per pagerinimą ciga
retų dirbimo budo, panaudojant kai
tinimą, už kuri jie stojo, ir tai todėl 
Lucky Strike Cigaretai parodo di
desni paaugimą, negu visi kiti ciga
retai, krūvon sudėjus.

The American Tobacco Company 
netiki j laikymą savo šviesos po puo
du; todėl jinai su pasitikėjimu pasa
kė publikai istoriją per garsinimus 
laikraščiuose, taipgi ir šiame laik
raštyje, savaitė iš savaitės, mėnuo iš 
mėnesio. O šios didžios įstaigos 
prezidentas nesenai savo pareiškime 
buvo toks kilnus, kad pripažino, kad 
tas garsinimas laikraščiuose daug 
patarnavo tam, jog publika priėmė 
Lucky Strike Cigaretų viršenybę, 
kaip kad parodo sensaciškas jų 
girnas.

Už tai mes esame dėkingi, 
damiesi, kad šiek tiek ir mes 
dėjome linkui^ to pasisekimo, 
pačiu

išau-

jaus- 
prisi- 

Tuo 
laiku the American Tobacco 

Company užsitarnavo musu draugiš
kumą ir giliausią pagarbą, kadangi 
jinai parodė savo pasitikėjimą 
mums, reguliariai garsindamas! mu
sų skiltyse. Dabar ateina iš New 
Yorko pranešimas, jog George Wa- 
shington Hill, prezidentas the Ame
rican Tobacco Company, priėmė 
prezidentystę ir vadovybę josios ša
koje, the American Cigar Company 
ir kad drauge su juom šios kompa
nijos direktoratan įėjo sekami di
rektoriai the American Tobacco 
Company: Frank W. Hardwood, C. 
A. Penn, Vincent Riggio, C. F. Nei- 
ley ir Arthur C. Mower.

Priedan prie gabumų Mr. Nathan 
Weiss’o, veikiančiojo vice-prezidento 
the American Cigar Company, ciga
rų pramonės veterano, gal būt, vy
riausio toj pramonėje, kuris pasklei
dė savo idealus / visoj organizacijoj 
American Cigar Kompanijos, nuo ak- 
tualio * lapų išauginimo, subrandini- 
mo ir suliejimo-suderinimo iki galu
tinam cigarų padirbimui ir pasiun- 
tmui, ir priedan prie pardavimų ve
dėjo Mr. R. M. C. Glenn’o prisideda 
skelbimo gabumai Frank W. Har- 
wood’o, kuris užima pareigas vice
prezidento, su veikliu dalyvavimu 
svarstymuose faktinai visos tarybos 
the American Tobacco Company.

Mes esame įsitikinę, kad tai yra 
nau ja-gadynės žingsnis, kadangi vi
sas tas genijus ir gabumai bus pri
taikyta gaminti įvairius cigarus 
American Cigar Kompanijos, kaipo 
didžiausius pasisekimus, sulig savo 
vpatvbių ir kainos, kaip kad tie vir
šininkai padarė Lucky Strike Ciga- 
retus, cigaretų dirvoje.

Mes suprantame, kad dabar vy
riausia bus stengiamasi sugrąžint nuo 
senai mylimus CREMO Cigarus, i? 
kad dabar visas gamybos gabumas 
ir milžiniški ištekliai American Ci
gar Company, neatsižvelgiant j tuo- 
jautinius pelnus, yra sutelkiama at
sakymui į posaki velionio Vice
prezidento, Thomas Marshall’o, kuo
met, atsakydamas reporteriams, 
klausiantiems, koks dabar yra opiau
sias šiai šaliai reikalas, pareiškė: 
“Ko šiai šaliai reikia užvis labiau
sia ,tai gero cigaro už penktuką.”

Lyg pasikflddrAAs iš pelenu Fe
niksas, CREMO pasirodo naujoj ir 
šių dienų formoj. Gerumas jo pui
kių tabakų primena jums CREMO, 
buvusius pirm kelių metų. Prie to 
liko pridėta milžiniškos pirmenybės 
to fakto, kad šis cigaras yra užbaig- 
tinai padirbamas, visai prie jo ran
ka neprisiliečiant ir su absuliučiu 
vienuodumu, kurio galima pasiekti 
tiktai su pagalba mašinerijos. CRE- 
mo dabar ateina rūkytojui, kiekvie
nas įvyniotas i cininę popierėlę, švie
žiai iš fabriko ir apsaugotas nuo 
dulkiu. CREMO yra augščiausias 
nuveikimas dirbime cigarų.

Man patinka tas pienas,
Jis toks

nežino, 
geria.

dažniausia
pieną jie

jie gers Bowmano 
galite būti tikri, 

Tai yra del-

yAIKAI
koki 

Bet kada 
Pieną,
jiems patiks, 
to, kad Bowmano pienas vi
suomet yra šviežias ir vi
suomet gausingas aukštos 
rūšies smetona.

Toks rųšies aukštumas 
nėra pripuolamas. Tas ek- 
stra-gerumas, kokiu tiktai 
pasižymi Bovvm^no Pienas, 
pasiekiamas dėl to, kad jį 
pristatant jums iš farmų, 
yra labai rūpestingai elgia
masi. Moksliška kontrolė 
kiekviename žingsnyje, pa
siekia to, kad gaunate pie
ną riebų, saldų ir gryną, 
kaip tik nuo karvės.

Pamėginkite dar šiandien 
to puikaus pieno. Patirkite 
patys, kode! dauguma jūsų 
kaimynų geriau velija tų 
pieną.

mama
gardus

MOKYKLOS NMRSK, 
SAKO. KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI ilTĄ

Telefonuokite artimiausiai 
pieno paskirstymo stočiai 
arba užsisakykite pas bile 
kuri Bovvmano pienavežj, 
pravažiuojant jam pro jū
sų duris.

KALBĖDAMA aukiteanee mo
kyklos merginome apie asme
nini higieni, patyriu! dietrlk* 
to nur*d naaaki:

"Viena pagrindinių taisyto* 
lių dėl merginų eveikatoe, rei
kia atlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas ir dieta turi bnt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto 

laukltų kieto* 
Jos nepadarys

Bokman
D AIRY COMPANY

M ILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Muzikos ir juoki} mėnesinis žurnalas
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L

jamaa. Paimk 
vieni vakarą, 
neemasrumo.’*

Nujo) galit 
rint kaip Jus 
viena moterie 
buteli namie.

vartoti neitu* 
Jaučfatėe. Kiek- 

privalo turit!
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JUST KIDS —Dime Koveis! By Ad Carter '

Tegul vaikai patys mėgina gaminti valgi

REAL estate
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias komo* 
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu garų 
bnrgenu viaoae Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1730 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 85UU

■■

CONTRACTORS
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Pamokink savo vaikus, kaip vaikinus taip ir merginas gaminti valgj, nes kada no^rs gyvenime jiems tas 
mokslas gal labai būt naudingas. Kiekviena motina tai turėdama omeny, tegul pirmiaus pamokina, o paskui 
duoda savo vaikams progą patiems pasigaminti valgį. Tegul jie pasikviečia savo draugus ir tegul patys juos 
vaišina. Motina turėtų iš šalies žiūrėti, kad viskas butų tinkamai sugalvota, ir pagaminta. Jeigu kas ne
padaryta, motina privalėtų pamokinti. Toks elgimąsi, palaikys vaikus prie tvarkos, ir sulaikys juos nuo 
gatves; kur jie nieko naudingo neišmoksta.
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Apžvalga
GANDAI APIE J. VILEIŠIO 
PASITRAUKIMĄ NETEISINGI

BAŽNYČIOS TAIKA MEKSIKOJE

Penktadieni tapo padaryta taika tarpe Meksikos 
valdžios ir katalikų bažnyčios. Prezidentas Emilio 
Portes Gil ir arkivyskupas Leopoldo Ruiz y Flores su 
vyskupu Pascual Diaz išleido bendrų pareiškimų visuo
menei, pranešdami, kad ginčas bažnyčios klausimu esųs 
išspręstas ir netrukus kunigai pradės vėl.laikyti mišias.

Tuo budu pasibaigia nuožmi trejų metų kova tarp 
Meksikos katalikų kunigijos ir valstybės vyriausybės. 
Ji prasidėjo 1926 m. rugpiučio mėn. 1 d., kuomet Meksi
kos vyskupai, sulig įsakymu iš Romos, paliepė visiems 
katalikų kunigams išeiti iš bažnyčių, protestuojant prieš 
valdžios patvarkymų, kad dvasiškija turi užsiregistruoti 
vidaus reikalų ministerijos įstaigose.

Apleidę bažnyčias, Meksikos kunigai ėmė slaptai 
kurstyti katalikus kelti maištus. Vyskupai pabėgo į už
sienius ir iš tenai drąsino tikinčiuosius nenusilenkti val
džiai; kartu užsieniuose jie stengėsi gauti moralę ir ma- 
terialę paramų maištininkams. Jungtinėse Valstijose 
buvo ne tik renkamos aukos kovai prieš Meksikos val
džių, bet ir buvo vedama agitacija už intervencijų 
Meksikoje.

Šitaip sukurstytas pilietinis karas kainavo daug gy
vasčių Meksikos žmonėms ir padarė begales žalos kraš
tui. Ginkluoti “cristeros” (klerikalų) būriai, dažniau
sia vedami kunigų, puldavo valdžios kareivius, stabdy
davo traukinius, apiplėšdavo paštų ir su šauksmu “Te
gyvuoja Karalius Kristus” žudydavo valstybės tarnau
tojus. Valdžia buvo priversta nuolatos siuntinėti kariuo
menės dalis į įvairias vietas savo įstaigoms ginti nuo 
užpuolikų ir kiekvienam traukinyje turėjo būt šarvuo
tas vagonas su anuotomis ir kulkosvydžiais.

Bet Meksikos liaudis prie klerikalų sukilimo nepri
sidėjo. Maištuose dalyvavo tik neskaitlingi fanatikų bū
riai, kurie buvo per silpni stoti į atvirų mūšį su kariuo
mene. Ir kadangi kariuomenė pasiliko ištikima valdžiai, 
tai sukilėliai turėjo pralaimėti. Armijos generolų suki
limas apie pabaigų pereitų metų įvyko per vėlai, kada 
klerikalų maištas jau buvo beveik numalšintas; ir kai 
buv. prezidentas Calles šį sukilimų sutriuškino, tai 
maištininkams nebeliko jokios vilties paimti viršų ant 
valdžios.

Dabartinė “taikos sutartis” tarpe prezidento Gili 
ir papos įgaliotų vyskupų reiškia faktinų klerikalų pa
sidavimų. Sąlygos, kurias abi pusės priėmė, rodo, kad 
valdžia nenusileido nė vienam punkte. Valdžios patvar
kymas, kad kunigai turi registruotis, pasilieka galioje, 
-- nors daugiausia dėl šito patvarkymo buvo kilęs kon
fliktas. Taip pat pasilieka galioje įstatymai, kurie už
gina tikybos pamokas mokyklose (ne tik valstybinėse, 
bet ir privatinėse!). Kunigams ir jų sekėjams tapo pri
pažinta tiktai “privilegija” duoti peticijas valdžiai ar
ba kongresui, jeigu jie nori pakeisti tų arba kitų įsta
tymų, kuris jiems atrodo negeras. Bet šitų privilegijų 
Meksikoje turi kiekvienas pilietis.

Pilnam taikos atsteigimui krašte tečiaus reikėtų, 
kad valdžia duotų amnestijų klerikalinio karo daly
viams. Jeigu valdžia nebaudžia vyskupų, kurie tų karų 
iššaukė, tai kam bausti kunigus arba parapijonus, ku
rie darė tiktai tų, kų jiems dvasiškoji vyriausybė liepė, 
arba kų jie manė, kad ta vyriausybė nori, kad jie da
rytų ?

ANGLIJOS IR RUSIJOS SANTYKIŲ KLAUSIMAS

Naujasis Anglijos ministerių kabinetas, pirminin
kaujant MacDonaldui, laikė savo posėdį ir, kaip prane
ša telegramos, nutarė be atidėliojimo atnaujinti santy
kius su sovietų Rusija.

Tai, žinoma, yra sveikas nutarimas. Bet bolševikus 
jisai pastatys į keblių padėtį. Per penkerius metus jie 
šaukė, kad Anglija organizuojanti viso pasaulio impe
rialistus karui prieš sovietų Rusijų ir kad dėl to visų 
šalių proletariatas turįs stoti pagelbon “pirmutinei is
torijoje darbininkų respublikai”. »Dabar tas bolševikų 
“argumentas” pasiliks be jokios vertės, kuomet Angli
ja vėl užmegs draugingus santykius su Rusija.

Bolševikų propagandai butų daug geriau, jeigu 
Angliju valdytų atžagareiviai.

Nė čia yra logikos, nė čia yra 
tiesos, o tik kyšo piktas tauti
ninkų organo noras įžeisti “Tė
vynės” redaktorių, kuris atsisa
ko pusti į fašistiškų dūdą.

pataisius, tas paragrafas turi 
skambėti taip:

“Todėl mes užgiriam Rusi
jos Kompartijos Opozicijos 
nusistatymą svarbiausiais po
litiniais ir ekonominiais klau-

do, jog bolševikų kontroliuoja
mi fabrikai jokio pelno neduo
da, o dažnai net nuostolius ne
ša. Tuo tarpu paskoloms rei
kia mokėti nuo 8 iki 10 nuo
šimčių.

Kauno “Rytas” rašo, kad ji
sai teiravosi ir patyrė, jogei 
vai. liaudininkų centre jokių 
pasikeitimų nesą.

Tautininkų “L. Aidas” buvo 
pranešęs, kad p. J. Vileišis re
zignavo iš vai. liaudininkų cent
ro komiteto pirmininko vietos 
ir iš partijos. Matyt, kad ofi
ciozas prasimanė nebūtų daly
ką. Rašydamas apie opozicijos 
partijas, jisai dažnai pameluo
ja.

KLAIDŲ PATAISYMAS

Vienas skaitytojas! atkreipė 
musų dėmesį į klaidų, kuri j- 
siskverbė Apžvalgos straipsnyje 
apie “aidiečius”, tilpusiam “Nau
jienų” 143 numeryje. Per
spausdinant rezoliucijų Rusijos 
komunistų partijos opozicijos 
ftrockistų) klausimu, trečiam 
paragrafe buvo praleista žodis 
“opozicijos”, kas sugadina visą 
to paragrafo prasmę. Klaidą

simais, kurie yra paremti 
Markso ir Lenino principais.” 
Antra nemaloni klaida Ap
žvalgos skyriuje buvo pada

ryta “Naujienų” pereito šešta
dienio (147) numeryje. “(Lau-

Dabar gali kilti klausimas, 
kuriuo budu Rusijoj sukeliama 
vidaus paskola, kuomet ten nė
ra kapitalistų? Atsakymas yra 
labai paprastas: kas mėnesį 
darbininkams, valdininkams,

žant” formų, straipsnis “Vcid- mokytojams ir t.t. yra nutrau-
mainybės ir Suktybės Kelias” 
tapo padėtas pirmoje vietoje, 
kuomet jisai turėjo eiti, po ki
tų dviejų Apžvalgos straipsnių, 
nes jisai yra jų tęsinys.

PARTIJŲ “DEMARŠAS” 
KAUNE

__________ L >

Kaip praneša “L. žinios”, 
opozicijos partijų delegacija at
silankė pas premjerų Voldema
rą ir įteikė jam 'bendrų pareiš
kimų dėl paskutiniojo laiko į- 
vykių. Pareiškimas buvo pa
sirašytas vai. liaudininkų, so
cialdemokratų, krikščioniškųj ų 
grupių ir sa n t ar iečių.

KALĖDOJIMO PAJAMOS

“Laisvė” vėl graudžiai verkia, 
prašydama aukų. Ji aiškinasi, 
kad tik aukomis ji iki šiol pa
silaikydavo. Sako:

“Vidutiniai ‘Laisvė’ gauda
vo aukų apie $150 j mėnesį 
vasaros metu, o žiemom dar 
ir daugiau. Šių vasarų ‘Lais
vė’ veik nieko negauna. Per 
pastarąsias tris savaites bir
želio mėnesio gauta tik $7 
aukų.”
Ir pažymėjus šituos faktus, 

ji maldauja savo draugužius: 
Neleiskite “Laisvės” j kapus!

iĮdonrhs dalykas- I’lasirodo, 
kad Rrooklyno komunistų or
ganas sugebėdavo iškaulyti iš 
publikos ne mažiau kaip pus
antro šimto dolerių kas mėne- 
sis net liesaisiais vasaros mėne
siais. O žiemos metu aukos 
plaukdavo jai dar gausiau. Ka- 
lėdomama per apskritus metus, 
ji, vadinasi, prisi ubagaudavo 

kasmet 'bent po dvejetų tūks
tančių dolerių! O kur da viso
kį kitoki “sendvičiai”?

Ir tik ačiū toms aukoms ji 
gyvuoja. Kaip tik per keletu sa
vaičių aukų plaukimas suma
žėjo, tai “Laisvei” atsivėrė 
“kapas”. Ar iš to nėra aiškų, 
kad to komunistų organo gy
vavimas yra grynai parazitiš
kas?

Šitų ekonominę jos padėtį 
a-ta tinka ir josios “idėjos.”

NEGUDRUS KANDŽIOJIMAI

“Vienybė” neseniai suteikė 
daug džiaugsmo komunistams, 
pasakydama, kad “Tėvynės” re
daktorius, nedėdamas į SLA. 
organų komunistų šmeižiančių 
raštų, elgiasi taip, kaip Lietu
vos cenzoriai. Lyginti valdžios 
įvestų spaudos cenzūrų su re
daktoriaus darbu yra, žinoma, 
labai žiopla. Bet komunistams 
tas Brooklyno tautininkų orga
no išsišokimas labai patiko, ir 
jie tuojaus jį panaudojo už
drožti per apykaklę neapken
čiamam Vitaučiui.

Dabar “Vienybė” vėl kanda 
SLA. organo redakcijų, ir taip 
pat be mažiausio pamato. Ra
šydama apie komunistų puoli
mus prieš Susivienijimų, ji pa
reiškia :

“...Jokia politinė partija ne
turi Susivienijimo valdyti. 
Tai Amerikos lietuvių pašai
pi ne organizacija ir tokia ji, 
truks plyš (plis. “N.” Red.), 
turi pasilikti. Politika joje 
ne vietoje ir tie, kurie jų 
įvedė, ar nori įvesti, nežiū
rint, ar jie sėdėtų ‘Tėvynės’ 
redakcijoj, ar ‘Laisvės’ re- 

. dakcijoj, turi būti prašalinti.” 
Tai matote. Kalbėjo apie pa

vojų, grasinantį Susivienijimui 
iš “sklepinių diktatorių” pusės, 
ir apie reikalų ginti SLA. nuo 
to pavojaus, o užbaigė grūmoji
mu “prašalinti” tuos, kurie įve
dė “politiką”, sėdėdami “Tėvy
nės” redakcijoje!

Rusijos gamtos tur
tai ir bolševikų val-

x džia
Rusija yra viena turtingiausių 

šalių pasaulyj, o jos žmonės 
kenčia skurdų. —. Nepavykęs 
eksperimentas. — Pramonės 
palaikymas. — Naujos politi
kos keblumas. — Paskolos ir 
koncesijos.—“Reformos” fab
rikuose. —.Finansų choatiška 
padėtis. — Vidaus paskolos. 
—Einančių metų biudžetas.— 
Rublio vertės kritimas. —Su
tartis su Fordu.

Rusija yra viena turtingiau
sių šalių pasaulyj. Kas dienų 
valdžios v ekspertai ir geologai 
suranda nauju gamtos turtų. 
Tas darbas toligražu dar nėra 
užbaigtas. Bet ir iš surinktų 
davinių galima jau spręsti apie 
neįmatomus Sibiro ir kitų Ru
sijos dalių turtus. Visa bėda 
;ik tame, kad tie turtai kol kas 
naudos neneša. Ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad Ru
sija yra labai atsilikusi, neiš
vystyta šalis., •

Tiesa, bolševikai giriasi, jog 
per vienuolikų metų jie esą 
daugiau padarė, negu carai per 
;ris šimtus metų. Jie turi šiek 
tiek pagrindo girtis. Vienok 
faktas pasilieka faktu, kad, ne
žiūrint gamtiškų resursų, Ru
sijos finansų reikalai šiandien 
randasi chaotiniame stovyj.

Rusija turi pakankamai ang
lies, geležies, vandens jėgos, 
miškų, dirbamos žemės ir žalios 
medžiagos, žodžiu, ji turi vis
to ,kas reikalinga šaliai. O bet
gi ekonomine padėtis beveik ne
gerėja ir Rusija civilizacijos at
žvilgiu nuolat smunka. Iš to aiš
ku, kad bolševikų sistema nėra 
tinkama. Tatai supranta visi 
išmintingi žmonės. Tačiau Sta- 
inas ir jo vienminčiai vis dar 
kažkokių stebuklų tebelaukia.

Bolševikai vienu užsimojimu 
ryžosi visus blogumus pašalin
ti ir (vykdyti savo rųšies rojų. 
Šiandien tikrai galima pasaky
ki, kad tas jų eksperimentas pa
sibaigė pilniausiu nepasisekimu.

Pramonės vystymui yra bu
dinai reikalingas kapitalas. O 
Rusijai jo kaip tik ir trūksta. 
Ralaikymas pramonės, taip sa- 
<ant, kaimiečių sąskaiton davė 
abai mizernus rezultatus. Rei- 
calihga kas metai iš kaimie

čių “išspausti” daugiau mokes
nių pramonės subsidijai. Didin
ti daugiau tų mokesnių “spadi- 
mą” pasidarė gana pavojinga. 
Štai kodėl bolševikų valdžia pa
staruoju laiku stengiasi pri
laukti iš užsienio kapitalų, ža
dėdama jam visokių koncesijų. 
Tai, suprantama, yra didelis nu- 
crypimas nuo komunizmo prin
cipų. Bet, kaip sakoma, jėga 
ir šiaudą sulenkia.

Nauja politika sudaro nema
žai keblumų, kadangi Rusijos 
piliečiams taikoma vienas įsta
tymas, o svetimšaliams—■ kitas. 
Svetimšaliai galės vesti priva- 
tišką prekybą, o rusams tatai 
jus draudžiama daryti. Ta
čiau sunku sau ir įsivaizduoti, 
taip tokia dvilypė politika galės 
gyvuoti. Net užguitiems Rusi
jos žmonėms, ant galo, atsida
rys' akys ir jie pradės reikalau

ti tokių pat teisių, kokias nu
matoma suteikti svetimšaliams.

Bolševikų valdžia pasiūlė 
koncesijas užsienio kapitalui tik 
po to, kai nepasisekė iš kitų 
valstybių ir Tautų Sąjungos 
gauti paskolą. Iš Amerikos ir 
Europoš kapitalistų ji norėjo 
gauti .$2,500,000,000 ilglaikinę 
paskolą.

Bolševikų lyderiai mano, kad 
turėdami tokių sumą pinigų, jie 
galėtų Rusijos pramonę pasta
tyti ant kojų, tuo pačiu laiku 
nenuklysdami nuo siauro komu
nistiško kelio. Bet pasaulio fi
nansininkai atsisako paskolą su
teikti. Todėl noromis nenoro
mis teko bolševikams kitokiu 
budu vilioti užsienio kapitalis
tus. Būtent, pasiūlyti jiems 
koncesijas.

Pradžioj bolševikiško pervers
mo, kada fabrikai pateko į dar
bininkų rankas, o inžinieriai, 
technikos ekspertai ir biznio ve
dėjai tapo nugalabyti arba iš
tremti, tai visa Rusijos pramo
nė susmuko bėgiu kelių savai
čių. Tai buvo nelemtas ekspe
rimentas, kurio pasėkos dar ir 
šiandien tebejaučiama.

Tokios klaidos bolševikai 
daugiau nebedaro. Atpenč, jie 
stengiasi sugrąžinti inžinierius 
ir technikos žinovus. Bet gau
dami ubagiškų atlyginimą, tie 
kvalifikuoti darbininkai didelio 
■entuziazmo nerodo. Juo labiau, 
kad jiems dažnai ant savo kai
lio tenka patirti bolševikiškų 
biurokratizmą.

Valdžia pradėjo statyti fab
rikus ant labai didėlės skalės. 
Vienok pasirodė, kad fabrikų 
našumas buvo gana menkas. Ir 
tai dėl to, kad truko žaliavos, 
kapitalo ir sumanių vedėjų. Ru
sijoj dabar priskaitoma iki 
4,000,000 pramonės darbininkų. 
Iš to skaičiaus tik pusė nuolat 
dirba; likusieji sudaro arba 
bedarbių eiles, arba dirba pri
puolamai.

Ne pro šalį čia bus pažymė
ti, kad valdžios fabrikuose įve
dama “reformos”. Visur laips
niškai pereinama prie akordinio 
darbo (“piece work”). O kiek 
čia senai bolševikai griežčiau
siu budu smerkė tų darbo sis
temą, sakydami, kad ją pra
manė kapitalistai, idant galėjus 
nuo darbininkų devynis kailius 
lupti.

Bėgantiems metams valdžia 
nustatė 7,700,000,000 rublių 
biudžetą. Tokiai atsilikusiai ša
liai, kaip Rusija, tai yra milži
niška suma. Ir ji jokiu budu 
negalėtų tos sumos sukelti, jei
gu, taip sakant, nesielgtų bol
ševikiškai.

Reikia atsiminti, kad bolše
vikai atsisakė pripažinti caro 
valdžios užtrauktas skolas. Ne
reikia taip pat mokėti nuošim
čių investuotam į geležinkelius 
ir kitokią pramonę kapitalui. 
Ir nežiūrint to, valdžia privers
ta buvo išleisti vidaus paskolas, 
kad padengti deficitą. Praeitais 
metais vidaus paskolomis buvo 
sukelta 706,000,000 rublių; šiais 
metais numatoma dar didesnė 
paskola.

Valdžia tvirtina, jog tos pas
kolos yra sunaudojamos pramo
nės vystymui. Tad esą trum
poj ateityj valstybė turėsianti 
didelį pelną. Tačiau faktai vo

kiama tam tikra algos dalis, ku
ri eina paskolos sudarymui. Tai 
nėra liuoso noro paskola. Nu
tarė komisarai, kad reikia iš 
darbininkų algų tam tikrų dalį 
nutraukti,—na, ir atliktas kriu
kis. Niekam, žinoma, ir į galvą 
neateina pasipriešinti, nes Solo- 
vecko salos ir Sibiras gali ir 
aršiausj nenuoramą numalšinti.

Kadangi tos paskolos metai 
iš metų auga, o priegtam pri
sideda ir nuošimčiai, tai nesun
ku numatyti prie ko tai prives. 
Vieną gražių dienų bolševikų 
valdžia paskelbs, kad visos vi
daus skolos tampa panaikina
mos, nes to reikalauja Lenino 
mokslas. Kitokia išeitis vargu 
bau ir galima. Nes jeigu sko
los nebus panaikintos, tai val
džia turės paskelbti bankrutą.

Išlaidoms nuolat didėjant 
valdžia buvo priversta stvertis 
infliacijos. Spalių 1 d. 1927 m. 
apyvartoj buvo 1,629,300,000 
rublių popierinių pinigų, o pa
baigoj praeitų metų jau 2,- 
300,000,000 rublių. Tuo tarpu 
auksu ir kita pastovia verty
be tėra paremta 1,122,000,000 
rublių. Tai reiškia, juo dau
giau valdžia išleidžia popierinių 
pinigų, tuo labiau smunka jų 
vertė. ,

Valdžios patvarkymu, rublio 
vertė Rusijoj yra truputį ma
žiau nei pusė dolerio . Tačiau 
dekretais stabilizuoti rublio 
vertę negalima. Štai kodėl Ber
lyne už penkis dolerius galima 
gauti 20 rublių, o Rygoj ir Kon
stantinopoly net 26. Kuomet 
kiekviena šalis savaip įvertina 
rublio vertę, tai vesti su Rusi
ja prekybų yra labai keblus 
dalykas.

Tai tokia, trumpai suglau
dus, yra finansinė Rusijos pa
dėtis. Ir kadangi finansinin
kai tatai gerai žino, todėl jie 
su savo kapitalu ten nesiver
žia. Tiesa, pastaruoju laiku 
daug kalbama apie Fordo su 
bolševikais padarytą sutartį. 
Bet tai tik tuščios burbulas, ku
ris bus panaudotas propagandos 
tikslams. Reikia atsiminti, 
kad visoj Maskvoj yra tik 117 
automobilių ir taksikabų. Visi 
automobiliai priklauso valdžiai. 
Jeigu šiaip pilietis išdrįstų įsi
gyti automobilių, tai jis 'tuoj 
butų areštuotas kaipo speku
liantas ir pavojingas valstybei 
žmogus. Jo automobilių kon
fiskuotų valdžia, o jis pats at
sidurtų Sibire.

Iš to aišku, kad Fordo auto
mobiliams Rusijoj rinkos nėra. 
Mažai ten tebus galima išleisti 
ir traktorių. Tačiau bolševi
kams iš tos sutarties bus progos 
pasidaryti sau kapitalo: kiek 
galima plačiau ją išgarsinti, 
kad tuo budu pritraukti užsie
nio kapitalistus. Bet jeigu bol
ševikai nepermainys savo “red 
tapė” politiką, tai vargu galima 
iš to ko nors gera tikėtis.

Taip maždaug rašo E. Ash- 
mead-Bartlett, buvusis Anglijos 
parlamento narys, kuris nesenai 
aplankė Rusiją.—K. A.

ATĖJO žurnalas “Kultūra” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8/2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS
1173? So. Halsted St.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739"SoT Halsted Street 

Chicago, III.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų 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, 111.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
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Kuone prigėrė na
muose

ŽINIOS
Doody pašovė dar 

du žmones

Nathan Harris, 72 m., 1134 
S. Homan Avė., kuone prigėrė 
savo namuose, kai jis užmigo 
besimaudydamas. Duktė rado 
j j j a u be sąmonės, su dalinai 
panerta galva. Tečiaus ugnia
gesiai po pusvalandžio darbo jį 
atgaivino.

Doody, jaunas, nedide- -----------------
plėšikas, jau senokai . . ' .
ieškomas delei plėši- j IsteiSinO 5 polltlkieHUS 

mų ir dviejų žmogžudysčių, už
vakar pašovė dar du žmones 
jų tarpe vieną jjolicistą

lio ilgio 
policijos

ir vėl
Artliur Quinn, demokratų bo- 

! sas 42 warde, ir keturi jo seb- 
rai liko jury išteisinti. Jie bu
vo kaltinami dėl pereituose ma

joro rinkimuose papildytų suk-Jis po vidurdienio įėjo 
sonopolis restoraną, 809 . 
74th St., išsilraukė’du revolve-Buvo liudijama, kad jie 
rius ir nieko nesakęs peršovė 
savininkų keliais šūviais, 
vininkas dar susiėmė su 
jam padėjo košt ūme ris ir 
dy liko palmes tas ant žemės, 
bet kostumeriui išbėgus pašauk- į Ih j#1 umota, 
Ii policiją ir niekur jos neradus, | 
Doody išsiliuosavo iš po pašau 
to žmogaus, išbėgo gatvėn, įšo 
ko į stovėjusį prie šviesų auto 
mobilių, išvijo lauk automobi 
lista ir nuvažiavo jo automobi-

I atidarė balintų dėžę, išmetė 
! jiems nepatinkamus balintus ir 
abelnai šeimininkavo taip, kaip

• J f * J >
• Doo- jh'ms patiko. Jei rinkimų tei

lsėjai priešinosi, tai buvo jiems
, o vienam ir re- 

I volveris atstatytas. Nepatikę 
balsuotojai taipjau buvę sumuš
ti. Teismui buvo pristatyta 30 
balsuotojų, kurie pasisakė bal
savę už Thom|)soną, nors 
Thompson iii tik 10 balsų buvo 
priskaityta.

juos įvažiavo kitas automobi
lius, kuriame buvo John Spell- 
man ir Joseph Decker, abu iš 
Evanstono. Abu sustojo, apžiu
rėjo padarytus nuostolius, pri
važiavo ir motorciklinis policis- 
tas ir kaip Boyle, taip ir Spell- 
man įsisėdo važiuoti. Urnai 
Decker pastvėrė Boyle žmoną, 
įsistumė i savo automobilių ir 
pirm negu vyras spėjo suvok
ti kas pasidarė, nuvažiavo. Vy
ras greitai sustabdė kitą auto
mobilių ir ėmė vytis. Policistas 
irgi atėjo pageĮbon. Prie IIow- 
ard ir VVestern gatvių išyogė- 
jų automobilius liko priverstas 
sustoti ir Boyle žmona liko pa- 
liuosuota, du vyrai liko areš
tuoti ir nugabenti policijos sto
tim Juos dabar kaltinama už 
penkis sunkius prasižengimus: 
išvogimą, važiavimą girtais 
esant, gabenimą degtinės, už 
neatsargų važiavimą ir važia
vimų be laisnių.

ja j vidurmiestį ir ten nušokęs 
nuo La Šalie gt. tilto prisigir- 
do upėj. Laimei betgi Olga Kuli 
nebuvo pasmaugta ir po poros 
valandų atsigavo.

Ką tėvai dabar darys? Gal 
ieškos . naujo senbernio savo 
dukterei. v

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad savo 
ofisų perkėliau i kita vietų:

NATALIJA ŽUKAUSKAS 
3215 W. 64th Place

Del tėvu prievartos

UniversaI Restaurant
Musų virti e n i ai 
dešros ir kopustaiC^T 
primena mamytėsL^F^C^  ̂

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 West £
31st St. £

sustojo prie
5726 Elston Nukrito 39 augštus

Josoph Coyer, 45 m., 4219 
South Parktvay, statybos gele
žies darbininkas, dirbdamas 39- 
lame aukšte statomo operos na
mo, neteko lygsvaros ir nukrito 

vie-1

Tėvams, žino-

t’ž valandos jis 
Denbo aptiekus, 
Avė. ir prigrūmojęs revolveriu 
savininkui, atėmė $35. Gavęs 
pinigus įšoko j automobilių ir 
nuvažiavo. Tuo laiku pasipai
niojo policistas Falk, kuriam 
Denbo papasakojo apie plėši
mą ir policistas nusivijo plėši-! žemėn, užsimušdanias ant 
ka. Prie Lavvrence ir Cra\vford 
gatvių policistčis sustabdė Doo
dy, bet lasis išsitraukė revolve
rį ir paleidęs du šūvius, nuo 
kurių policistas sukrito, pabė
go automobiliu. Sukritęs poli
cistas irgi paleido porą šūvių, 
prie jo prisidėjo kitas policis
tas, bet vistiek Doody pasisekė

i los.
irgi

Dabar Doody ieško 20 ix>lici- 
jos skvadų, daug 
agentu ir nemažai 
licijos. .Jis be to 
mas dėl nušovimo 
licijos viršininko,

federaliniu v 
vieškelių po- 
yra kaltina- 
Bervvyn po- 
vi'eno aptie- 
ir pašovimu

pašto inspektoriaus.

Nuteisė visam amžiui 
kalėjimai!

Trys kiti žmonės žuvo 
j nukritimuose.

Albert Aleagher, .56 m., 
| Prairie Avė., iškrito iš ; 
: aukšto ir pasimirė ligoninėj.

Nebras Artliur Bucklind, 41 
i m., iškrito iš 3 aukšto ir pasi
mirė ligoninėj.

Casimer Gulcz, 38 m., 1700 
W. 17th |St. iškišę galvų per! 
antro aukšto langą, kad gauti 
daugiau oro, bet neteko lygsva
ros ir nukrito ant šalygalvio. 
.lis jau buvo negyvas, kai jį 
gatvėj rado praeivis.

Emily Hubona, 3 m., 1111 E. 
19 St., įkrito į verdančio van
dens kibirą. Ji pasimirė pavie
to ligoninėj.

7250 
antro

Julius Krivda, 45 m.„ 1339 
Critterdon Avė., buvo senas, 
bet turtingas kavalierius, tu- 
rys $9,000 banke, o gal ir nuo
savybių ir kitokio turto. Olga 
Kuli, 1326 Chapin St., dar jau
nutė, vos 16 m. mergaitė, be
laukianti garnio.
ma, didelė gėda, ir jie ieškojo 
visokios išeities. Išeitį rado jų 
jaunos dukters vedybose su tuo 
senu, bet pasiturinčiu kavalie- 

i riu, Krivda. Nė vienas, nė ki
tas tų vedybų nenoti, bet tė
vai dukterį spiria, o “žentą” 
visaip kalbina. Pagalios, ver
čiamas prie vedybų “žentas” 
išsiima vedybų laisnį. Prieš ve
dybas jiedu išvažiuoja pasiva
žinėti. Laivu nuplaukia į Lin
coln parką. Plaukiant laivu 
Krivda dar paklausia savo “su
žieduotinės”, ar ji moka plauk
ti. Taip, ji moka plaukti. Tad 
važiuoja i parką. Parke jis ima 
ir prismaugia ją. Manydamas, 
kitd ji jau yra pasmaugta, Kriv
da pasiima gatvekarį, nuvažiuo-

Naujas Paneša
mas Gramofonas

Navy Pier
Du jauni vyrukai, Kex 

zoli, 29 m., 5L8 N. Drake 
ir Albert Walz, 24 m., 
Dickson St., liko nuteisti visam
amžiui kalėjiman už išvogimų 
Joseph VVadycki, 17 metų, 998

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

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 1J.50

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

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galahdas. Tik 
už ............................ 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Aveniu

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju pri 
gimdymo, duodi
massage, eleetri 
treatment ir mag 
netic blankets i 
tt. Moterim i 
merginom pata 
rimai dovanai.Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS Akių Gydytojai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALI

Palengvins akių įtempimų, 
esti priežastimi galvos skaudėjim 
svaigimo, akių aptemimo, nervuot 
mo, skaudama akių karšti, atitai 
kreivas akis, nuima kataraktų, a1 
taiso trumparegyste ir toliregys! 
Prirengia teisingai akinius. Visu 
se atsitikimuose egzaminavimas d 
romas su plektrą, parodančių m 
žiausias klaidas. Specialė atyda a 
kreipiama i mokyklos vaikus. V 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėli 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė
Phone Boulevard 7589

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIS

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per

Lietuviai Gydytojai

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
— ■ o--------

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

» Netoli 46th St. Chicago, III

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 

e DR. A. J. BERTASH 
J 3464, South Halsted Street
3

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

r Rez. 3201 South Wallace Street 
r

Phone Canal 6222

t DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

» DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

o 1821 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

I DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedčlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

> 4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

. Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

_ Phone Boulevard 1401

s DR. V. A. SIMKUS
s GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S 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 

t X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
i 1579 Milwaukee Avė.

I<4XII1B*AT*.V« 200 
, Valandos: i)—12, 1—5, 6—8:30

Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė
VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Ganai 0464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 
Phone Midway 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 20(h 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St. 3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at- 

f sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Užpereitą sekmadieni užkly
dau į Navy Pier.

Kaip visur laikas padarė sa
vo pakaitas, taip ir Navy Pier 
neišliko nuo jų. Net ir vardas 
persikeitė, nes pirmiau buvo 
Municipal Pier. Prieš dešimtį 
nietų svieto suvažiuodavo tūk
stančiai, kartais desėtkai tūk
stančių, o tų visokių biznių — 
papkornų, hot dogs ir panašių 
— nė praeit nebuvo galima. 
Bet dabar tuščia; žmonių ne- 

I daug, o biznių tik kur ne kur 
kokis stūkso.

Navy Pier auditorijoj radau 
koncertą, kurį davė 6 vakari
nės miesto dalies parkų vaikų 
orkestrai — Stanford, Shedd, 
Holstein, Pulaski, Dvorak ir 

I Eckhart parkų. Žmonių į audi- 
torijiį |>i ioit inko nemažai. Ox*- 
kestrai grojo atskirai, o paskui 

I ir visi kartu. Buvo ir vienas 
Į solistas, dar menkas vaikas, bet 
i kornetą jau puikiai valdo.

Tris šių orkestrų vedė mo
terys. Nenoromis ėmiau jas ly- 

kad jie neturi blogo rekor- PrJe musų p. čerienės. 
kitaip jis butų pasiūlijęs peikia pasakyti,.kad jos ly- 
elektros kėdėn, (žmogaus fihdis piie Čerienės diiigavime 

1 negali. Kai p. Čerienė diriguo
ja Pirmyn chorui, tai diriguo
ja gražiai, artistiškai. O šios 
tai kaip supančiotos moja laz
dele,' kita dagi kairia ranka. 
Geriausias dirigentas buvo Wm. 
Hoffman. Jo ir orkestras buvo 
geriausias, iš jo orkestro ir so-

1405

Jie pastvėrė \Vadycki, nusi
vežė i garažių ir pasisakė, kad 
jie esą Al Capone saikus nariai, 
pareikalavo, kad Wadycki pa
sakytų, kur jis padėjo degtinę, 
kurią jis buk pavogęs. \Vadyc- 
ki užsigynė, kad jis apie jokią 
degtinę nieko nežino, liko su
muštas ir nugabentas į liotelį 
ir paliuosuotas tapo tik jo tė
vui

lantr 
dar 
tapo

sumokėjus $50 išpirkimo, 
tie palys jaunuoliai atėjo 
t sykį pas VVadyckio tėvą 
daugiau pinigų gauti, jie 
areštuoti.

bylą prieš jury nagrinėti, pri 
sipažino prie kaltės ir pasidavė I 
teisėjo malonei. Teisėjas Co- 
merford n u torse juos kalei j man 
iki gyvai, galvai ir dar pridūrė,

tik todėl jie gauna kalėji

do, 
juos 
išvogimas Illinois valstijoj ga-1 
Ii būti baudžiamas mirtimi).

Gal pašovė savo brolį
Policijos ieško Eugene Burns, 

kad sužinoti ar jis nėra sužeis
tas šūvi u jo sesers Mrs. Irene
Best, 1619 Mohawk St., pas ku-H^s^as kornetistas buvo. Silp- 
rią jis gyveno. Sesuo sako- mausi orkestrai buvo 
si šovusi savo brolį dėlto, kad Shedd, abu moterų 
jis išvesdavęs jos vyrą iš na-| 
mų. Ji sako, kad jos vyrui ne
parėjus ant vakarienės, ji išėju-|Po 
si jo ieškoti ir radusi sėdintj 
su Burns. Kilęs barnis ir ji šo
vusi savo broliui. Brolis ir vy
ras po to nuvažiavę ir tebėra 
nesurasti. Ji gi tapo areštuota 
ir laikoma kalėjime iki nebus 
sužinota, ar jie nėra sužeisti.

gyveno. Stanford 
vedami.
žinias.

susidaužimo 
pačią

išvogė

Kontraktorius Malcolm J. i 
Boyle ir jo žmona visų popietį: 
lošė golfą ir pavakarieniavę 
kliube, gryžo namo 2310 Ar-i 
thur Avė. Prie Estes Avė. į

MJ

Galima grajiti viduje, išsi
vežti j laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajiną labai garsiai 
ir aiškiai visokius rekordus.
Kaina tiktai

$12.00

i
Galima pirkti įmokant $1.00 
savaitę.

Jos. R Sudrik
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Pilna Fizinė
ir Analitine

Egzaminacija

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150
nuo 10 ryto iki 1 po pietų

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

socialiu ligų, vidurių ir

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

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes ^sutei
kiam ’ manda
gu, draugiškų 
patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 4088-89
4443 So. Talman Avė. 

Virginia 1920

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, joj 
maža dalis žmonių supranta apie jo; 
veikimų. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintai! 
akiniais. Bukite daug atsargesni kai 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu 
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki 
nius vaikščiodami iš namų i namus 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau 
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 2( 
metij praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST K

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akii 
John Smetana, O. D 

OPTOMETRISTAS

Lietuviai Gydytojai

Ekspertas tyrimo okių ir pnts 
k akinių

1801 South Ashland Av
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 a 

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523IGN. J. ZOLP

GRABORIUS
1646 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

25

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

127 N. Dearbom St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti td- 

el, kad priklausau 
prie grabų iŠdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

■

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

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

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 68001

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S’t., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Rcpublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

% Tel. Prospect 3525.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
ąt. 
vak.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Pilone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Spulka
Birželio 14 d. tapo išsiunti

nėti visiems Naujienų Spulkos 
nariams pakvietimai į metinį 
šėrininkų susirinkimą, kuris 
įvyks birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St.

Laiškuose yra pridėta metinė 
spulkos atskaita ir proxy.

| susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujų direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija prasidės liepos 
1 dieną.

Lithuanian News lx>an & 
Building Association,

Naujienų spulkos sekretorius
T. Rypkevičia.

“Naujienų” Laiva 
korčių Skyrius

Atvažiuoja iš Lietuvos.

Per “Naujienų” patarnavimą, 
laivu Estonia, kuris pribus į 
New Yorką apie liepos 1 d., at
važiuoja iš Lietuvos Bronislo
vas Knyzeris iš Šidagių kaimo, 
Skaudvilės valsčiaus. Važiuoja 
jis pas savo giminę Aleksą Ka
minską, 4601 S. Francisco Avė., 
Chicago.

Vienas fondas bus delei An
glijos komunistų pralaimėjimo 
parlamento rinkimų. Jie statė 
25 kandidatus, o prarado ir pa
skutinįjį. Taigi reikės surinkti 
daug aukų, kad pastatyti pa
minklą tam paskutiniam komu
nistų atstovui, o gal ir visai 
Anglijos komunistų partijai. 
Komunistai surinkę aukas pa- 

‘ statys tokį didelį paminklą, ko- 
• kį jie pastatė ant kapo K. Ja-1 

monto, kuris, kaip žmonės kal- 
1 ba, palikęs komunistams $30,- 

000 ir'savo naują Forduką. Tas 
K. Jamonto paminklas yra 
kis didelis, kad žiūrint per 
munistiškas akis jis matosi 
už 20 mylių nuo Chicagos, 
kai pažiūri paprasto Chicagos 
piliečio akimis, tai matai tik 
žolėmis apžėlusį kapą su kelio
mis geros valios moteries pa
sodintomis pigiomis gėlėmis.

Antras fondas bus dėl šmeiž
tų ir keikimo čempiono, kuris 
palikęs Brooklyną dabar ka
muojasi stockyardų sostinėj, 
keikdamas sau nepatinkamus 
laikraščius ir žmones.

Trečias fondas — jau pra
dėtas 
tavorščiaus bimbos iš kalėjimo. 
Juk tam reikia daug pinigų, 
tad tavorščiai proletarai tuštin
kite savo kišenius ir toliau. Juk 
matote, kad žebrokų komisarų 
kišeniai yra kiauri, į dirbtuvę 
gi dirbti jie neis, nes kam gi 
jus būtumėt, jei ne sveikųjų 
gaują maitinti?

Taigi įdėję langą, kuris ge
rokai jūsų kišenius pratuštino, 
dabar tavorščiai imkite kitą dė
žutę ir vėl ubagaukite dėl bim
bos.

to- 
ko- 
net 
bet

bus dėl išliuosavimo

— Pasaulio Vergas.

Gerbiami “Naujienų” 
korespondentai ir 

skaitytojai

medikų ir dentistų (M. D. ir

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos

* Sekretorius
D-ras A. L. Graičunas

So. Halsted St.„ Chicago.3310

Lietuvių spulkų de
legatų susirinkimas

Chcagos ir apielinkes Lietu
vių Spulkų Susivienijimo susi
rinkimas įvyko berželio 21 d., 
Apveizdos Dievo parap. svetai
nėje. Susirinkimas buvo gyvas 
ir įdomus.

Iš svarbesnių nutarimų pažy
mėtini yra šie:

Kadangi nekurtos spulkos tu
ri perdaug pinigų ant rankų, 
(kas žinoma spulkai nelabai y- 
ra sveika) ,o nekurios turi sko
lintojų, o neturi pinigų, nutar
ta tokiame atsitikime pranešti 
centro sekretoriui, kuris galėtų 
pagelbėti išlyginti tokią padėtį.

Nutarta laikyti metinį spul
kų seimą rugpiučio mėnesy su 
jaunuolių kalbėtojų kontestu ir 
banketu. Laike banketo bus 
gražus programas ir jaunuolių 
konlestas. Trys geriausia pasi-

žymėję jaunuoliai ar jaunuolės 
ir pasakę geriausią prakalbą 
apie spulkas, gaus dovanas — 
pirmą $15, antrą — $10 ir tre
čią $5. (Laimėjusiam pirmą do
vaną, bus suteikta kelione i At
lantic City, j visos Amerikos 
spulkų suvažiavimą ir tenai to
kie jaunuoliai laikys kontestą 
ir laimėtojas gaus didelę dova
ną.

Taipgi pavesta valdybai su
rengti kur nors ant ūkės spul
kų išvažiavimą, kad geriaus su
sipažinti su spulkų nariais.

Reikia pažymėti, kad spulkų 
idėja vis labiau prigija tarpe 
lietuvių, ką parodo visų spulkų 
augimas, kaip nariais taip ir 
kapitalu.

Dabartiniu laiku spulkų už
duotis yra skolinti pinigus ant 
namų pataisymų, kad pakelti 
lietuvių apgyventas apielinkes.

—Delegatas.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

Radios, Pianai

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Suvis naujai pertvarkoma są
rašas Amerikos Lietuvių 
tarų-gydytojų ir dentistų

Dak- 
(M.

porą

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

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

čius.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 216 nuošimčio ir lengvai* išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Divigion St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, “cash“ biznis, lietuviu apielinkė- 
je, važiuoju i farmą. Brighton Par
ke. Gera vieta dėl lietuviu.

4314 Archer Avenue

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

L-------------------------------------- *

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

arba $300, imame legali nuoiimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Kreipkitės kas 
ryto Iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

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

Rali

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iš

REIKALINGAS porteris, taipgi 
kitas vyras dirbti ant farmos. Pa
stovus darbas. Box 558, I^eafy Grove, 
III., Clearing Station. '•Tel. Willow 
Springs 56.

CLASSIFIED ADS.
Mokyklos 

Educational
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko1 

tnokinsitSs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukii 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, išdirbta per 12 metų, dėl nesvei
katos. Mainysiu j bile namą. Tele- 
fonuok kasdien po 6 vakare ir visa 
sekmadieni Tel. Republic 1959.

PARSIDUODA mėsos biznis, iš
dirbtas per 15 metų . Parsiduoda iš 
priežasties reumatizmo rankose. Gri- 
no pelno $125 savaitei. Atsišaukit 
8150 Loomis St.

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

Tikras Bargenas
2 pagyvenimu medinis namas 5 ir 

6 kambarių luotas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, krūmai
... J T i, Įmokėti tik $500, li- 

mėnesį — mažiau

Parduosiu
'tik už $5500.
kusius $35 per 
negu renda.

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

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

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

prie pat 95th St., 
Įmokėti $75 ir po

Per šiuos paskutinius 
metų nemažai užbaigė mokslą 
medicinos ir dentisterijos, bet 
mums ne visi žinoma. Mat per 
.šį laikotarpį vieni jų galėjo 
mirti, kiti persikėlė į naujas

Pereitą sekmadienį pas ma
no draugą atėjo vienas parapi
jonas ir pamatęs “Keleivį” ėmė 
skaityti jame apie tai, kaip 
Harrison, N. J., kun. Miežvinisi 
pašovė Eleną Akelaitę ir pas- vietas ir tt. 
kui pats nusišovė už tai, kad 
mergaitė nesutiko eiti kunigo respondentų ir skaitytojų pri- 
meilužės pareigas.

Tad meldžiu “Naujienų” ko-

siųskite žemiau paduotu adre-
Parapijonas perskaitęs tą ži- su saV0 vietos kolonijų var- 

. Jis nieko, dus-pavardes inią net nusistebėjo 
apie tai nežinojęs, 
tąs 
“Ar 
klausia jis. šeimininkas pasa
ko. kad ir “Naujienos” rašė 
apie tai ir dagi kunigo ir tos 
merginos 
Parapijonas 
“Naujienas” 
broliukų organas 
šį atsitikimą 
di, jis 
j ienas” 
pas savo kunigą klausti, kodėl 
kunigai nuo savo parapijonų’ 
slepia tokius įvykius ir nė sa-j 
vo laikraščiuose nieko apie tai 
nerašo, nė per pamokslus ne
pamini. Parapijonas pasiėmė 
“Naujienas” ir tuojaus išėjo 
pas kunigą.

'Taigi kunigai užtylėdami sa
vo draugučių nedorus darbus į 
kartais 
svečių, 
miams 
kvaršina

nors skal
iai k rašei us.‘katalikiškus 

tai gali būti tiesa?”

paveikslus 
prašo duoti 
ir rugoja, 

nieko 
neparašė.

pasiimsiąs / 
ir tuojaus

įdėjo, 
jam 
kad 
apie 
Gir- 

“Nau- 
eisiąs

ir aiškų adresą 
senai praktikuojančių ir naujai 
pradedančių lietuvių daktarų

mėgsit pagerinimą—malo- 
šviežią apynių kvapą—Bel- 
ukininką kepamą ruginėn 

duonon—naudojant selyklą ir 
apynius. Jus gaunat tokių pat 
paseku iš kvapo apynių, pa
darytų patentuotu Wennersten 
metodu.

Jus 
ną, 
gų

tyENNERSTENS
susilaukia nemalonių Grynas Selyklo Ekstraktas 
ziiv’in Izl i iikurie klebonijų įna- 
neduoda ramybės ir 
juos reikalaudami pa

aiškinimų. Nežinau ką tas pa
rapijonas sužinojo klebonijoj, 
bet visgi manau, kad .klebonui 
nemažai teko prakaituoti iki iš
teisino savo amato draugą, 
“brolį Kristuje” kun. Miežvinį.

“Vilnis” jau nusiėmė lentas- 
nuo langų. Bet visgi tai ne
reiškia, kad dabar galės pasil
sėti jos parapijonų kišeniai. 
Ne, kišeniai vistiek neturės ra
mybės, nes tuojaus bus sutver
ti keli nauji fondai, ir prasi
dės naujas aukų rinkimas.

8p9ciallatM gydyme chronllky ir aaajn Il
gi}. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, ateflan- 
Kyklt pas mane. Mano pilnas iftegzamlnarl- 
tnae atidengs Juių tikrą liga Ir jei aš apėj
imai u jus gydyti, sveikata Jums eugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino Išagsaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackšon Blrd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevątoriq.

CHICAGO, ILLINOIS
i i ■ i 11 Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc

4556 So, Rockvvell St„ Chicago. I1LI pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedalioj 
hm'*, II Iii' IRI l i 1 i ii . n j i.mIIu i. ..S BUO 10 ETtO *ki 1 PO PlOt*.

Phone Virgima 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t v m o 
KONTRAKTORIUS -i1

2Q

R.C.A. 28, su 164 Dynamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtą.

Philco 7 
už

Freshman
binetas.

Graybar. 7 
už

Brunsvvick
už

7 tūbos, 
Atvvater 
tūbos.

Brunswick 
hetro- 
dine. 
Victor 
už

Victor 
už

$98.00 
tūbų, su viskuo, 

$74.00 
7 tūbų, gražus ka- 

$48.00 
tūbos, su viskuo, 

$59.00 
A.C. > su tūbomis, 

$58.00 
$49.00 

Kent, Model 37, 7

$59.00
Badiola, Super-

$54.00
7-11. Vertės $250.00, 

$110.00 
7-26. Vertės $425.00, 

$179.00

iklis Pianas, naujas, ver-

$195.00
Giroj iklis Pianas, 

$700, demonstnato-

$195.00

$500, už
Kimball 
vertes 
rius, 
už
Gulbransen Registering Pia
nas, demonstratorius

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

vais išmokėjimais.

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

Tel. Boulevard 4705
\

■ tiii     imi i»iTi«h'T tn'i iii

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradini mokslą i devynis mine 
sius; aukštesni mokslą i vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuvių Įgijo moks 
us. Ateikite įsirašyti šiandien i) 
ums padėsime isigyti abelną moks 
ą. Savo būvi žymiai pagerinsite 

kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Kreipkitės
S, ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

INTERNATUONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 67.38-6716

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčiais padaromi į 24 

. valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St. *

Brolių Lietuvos Skolini
mo ir Budavojimo 

Draugijos
Metinis susirinkimas, įvyks 25-ta 
Birželio-June, 8:30 valanda vakare, 
Jokantu name, 4138 Archer Avė.

Kviečiame visus Bendrovės Dali
ninkus atsilankyti su sprendžiamu 
balsu, nes turime svarbiu dalyku iš 
valdybos raportų.

Kviečia
Valdyba ir Direkcija.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambariu rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuL 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų 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., nedėliomis iki 
6 vai. v.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintinp 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Republic 7869

Furnished Rooms
REIKALINGAS ruimas apie Bri- 

ghton Parko apielinke, geistina yra, 
kad butų su valgiu. Rašykit 

Naujienos, Box 1097

For Rent

REIKALINGI DARBININKAI 
45c. i valandą.

Karpenteriai dėl fabriko 70 cen
tu i valandą.

Dženitoriai — $75 i mėnesi.
Fabrikams vaikinai $18 i savaitę.
Vyrai dėl loundriu $25 i savaite.
Inžinieriai $48 i savaite.
Prie kičeno vyrai (ir virėjai) $10 
savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT

AGENCY
4191 So. Halsted St.

2ros lubos

i

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA operatorka i Beauty 
Shop prie barbernŠs, labai gera vie
ta. Gali renduoti arba dirbti. 4309 
W. 63rd St., FRANKS BARBER 
SHOP.

REIKALINGA patyrusi moteris 
skirstyti skudurus.

1030 So. Fairfield Avė.

50 MOTERŲ REIKALINGA nak
timis j naują kliubą valymui, 5 va
landos darbo $15.00 i savaite. Dar
bas gvarantuotas. Taipgi merginu 
j fakteres ir fandres. Vaikinai 
metų dėl lengvo fabriko darbo.

Ateikite tuojaus.
GRAHAM’S EMPLOYMENT 

AGENCY, 
833 Mihvaukee Avė.

16

T------------- -- —------------------------------
25 MERGINOMS ringes vinioti 

$24.00 į savaitę.
Indų plovėjai ir kuknios pagelbi- 

ninkai $15 ir $18 į savaitę.
J dirbtuves merginos $17 i savaitę.
Kambarių prižiūrėjimui ir valymui 

moterys $18.
ACCURATE EMPLOYMENT

6811 So. Halsted St. 2 fl.

Automobile^
'28 Hudeon JBrougham—cuetom built
’Z'f Chandior
'20
•28
'27
’29
•26

_ coach  I 
late Hudaon coach ______ ___ ___
Pontlac coach..................... :

IIudBOU Brougham, Keram stovy
-------. I 

Dodge Sedan....... ------  I
Pontiac sedan .    :
M'iDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trianirle 0330

PRANEŠIMAS

Stankus
134 N. La Šalie St. Room G10 

State 5048 arba 7275

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi par
duoti savo 6 ruimų muro namą prie 
37 St. ir Normai Avė. Vonia, cen- 
t r alini s šildymas, pilnas fornišius: 
piano, radio, vietrola, parduodami su 
dideliu pasiaukavimu.

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

-------G-------

BARGENAS — $7,950 nupirksi 5 
ruimu, muro, štimu Šildomą bunga- 
low. Plieno konstrukcijos, stiklo gon- 
kos, geso krosnis, šaldytuvas, vario 
skrinai, netoli bažnyčios ir mokyk
los. 9842 So. Sangamon St. šauk 
savininką Beverly 9811 arba Went- 
worth 1509.

TURIU parduoti tuojau G ruimų 
frame namą ant cemento pamatu. 
Karšto vandens šildymas — viršui 
3 miegami kambariai; lotas 37’Af, ar
ti ežero. I. C. stotis prie 8009 Hou- 
ston. Gruntas už metu bus branges
nis. — Pamatykit šiandien.

BUILDERS REALTY CO. 
2215 E. 79th Street 

Regent 1128

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

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

Tel. Yards 5762

S70ft 
$806 
$296 
$425 | 
$495 
$650 
$176 
$450

PIGAUS PARDAVIMO BARGENAS 
SOUTH S IDE

Moderniškas 5 ruimų
galow. šildomas. 1 karo garažius.

Patraukiantis G 
galow. šildomas, 
alėja išpeivyta.

2 flatu muro 4 
klausios sąlygos.

Jūsų pasirinkimui 2 flatu mūras,

muro bun-

ruimų muro bun-
2 karų garažas,

ir 4 ruimai. Pui- 
Kaina tik $7,700.

susideda iš 4, 5 ir G ruimų.
. , _ . 4 flatų muro, susideda iš 4 rui-Tunme garbes pranešti lietuviams, )nu f|atas

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

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

.4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

muro, susideda iš dviejų 
ruimus ir dviejų po 6 rui-

muro, susideda iš trijų 
ruimus ir trijų po 5 rui-

mainy-

yra iš- 
aš pa- 
namus

PARSIDUODA labai pigiai barbe- 
rio šapa. Turiu dvi šapas. Galima | 
matyti kasdien iki 9 vakare. 19 So. 
Western Avė.

4 flatų 
flatų po 5 
mus.

6 flatų 
flatų po 4 
mus.

VISI RENDAVOJAMI. Geros mė
nesinės pajamos. Sutinkame 
ti.

Jei turite namus ir sunku 
mokėti, pasiklauskite mane, 
gelbėsiu Jums surasti kitus
su didesniu pelnu ir mažesniais mor- 
gičiais, taip kad lengviau bus atlik- 

• ti terminus. Duos pirmus 1/ antrus 
morgičius be vnatingu išlaidų ir ma
žą sumą legališkiems reikalams.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

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

R. JORGENSEN
2825 N. Francisco. Alb. 1649
—!_________________ _______
10% PIGIAU Už VISA DARBA 

CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus* visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darba mieste. Kedzie 5111.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBA

Nereikia įmokėti. Mokėkite kain 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau mus 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 
3912 Elston Avė. Keystoiie 1633

ANT RENDOS du ofisai dėl gy
dytojo ir dentisto, 3158 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1436.

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

Personai
Asmenų Ieško

PASINAUDOKIT PROGA. Reika
lingas pusininkas i automobiliu dirb
tuve. Geram žmogui gera proga. Tu
ri įnešti trūputi pinigu. 3407 So. 
Morgan St., Boulevard 9421.

REIKALINGA moteris arba mer
gina įstoti į gera i pelninga biznį. 
Gera proga pasidaryti žmoniška pra
gyvenimą. Kambariai už dyką, 
kalinga įnešti $300.

Atsišaukite ypatiškai vakarais

4237 So. Kedzie Avė.

rei

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU 10 VYRŲ nuo 25 
iki 50 metų amžiaus, turi būti ap
sigyvenę Chicagoj metus ar dau
giau. Proga išsimokinti gerą pro
fesiją į trumpa laiką, su geru už
darbiu. Atsilankykite pas V. D. Sig- 
norile & Co., 208 So. La Šalie St., 
Roorn 1860-64 nuo 9 iki 2 po pietų.

AUKSINĖ PROGA
Parsiduoda kampinis bizniavus 

namas ant 2-jų bizniavų gatvių 
43-čios ir California A v., Brigh
ton Park. Vieta labai gera, pui
kiai įrengta bučernė ir groser
nė. Parduosiu vien biznį arba

BEAUTY SHOPPE, moderniška, 
4 budos, nėra kompeticijos. Renda 
prieinama, su kambariais dėl pagy
venimo užpakalyje. Garu apšildo
mas. Kaip tik vieta dėl vyro su mo- Su namu,'mainysiu i maža na- 
tere, arba 2 merginų. Garantuota 
$100 į savaitę pelno. Priežastis par- 
davimo, turiu eiti j ligoninę. Barge- 
nas. 3236 Bryn Mawr Avė., tele-j 
fonas Juniper 799G.

arba lotą.
JUOZAS VILIMAS, 

4556 So. Kock\vell St.
Tel. Virginia 2054

’ PARDAVIMUI garažo namas su 
bizniu ir gąsdino stotis. Schmidt 
Bros., 7800 Archer Avė., Justice 
Park, tel. Willow Springs 60.

PARSIDUODA cigar Storas ir 
soft drink krautuvė. Tel. Canal 
6176. 133 So. Green St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pardavimo priežastis, miręs sa
vininkas, 569 W. 18th St.

PARDAVIMUI delikatesseno krau
tuvė — prieinama kaina ir gera 
vieta. 6000 So. Aberdeen St. Tel. 
Wentworth 9307.

PARDAVIMUI 7 kambariu mū
rinis namas, furnisu apšildomas, ce
mentuotas beisementas, 2 karu ga
ražas. Naujai išdekoruotas. Mažas 
jmokėjimas. 546 N. Albany Avė.

PARSIDUODA mūrinis bungalow, 
6 kambariu, moderniškas, “Hollan- 
d’o” furniso sistema. Garažas ant 
30 pėdų loto. 6625 So. Marshfield 
Avė. Prospect 3663.

TURIU PARDUOT. Išvažiuoju j 
Europa, 5 kambarių namas, 2 karu 
garažas ir vieno akerįo sodas, 5514 
Neenah Avė. Phone Hemlock 9791.




