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Aeroplanui?ersk.ričlo per Žiemitą Ašigalį
VViikins ir Eilson iš 
Alaskos atskrido į 

Špicbergeną

Klasta uždarė kalėjime
75 angliakasių moteris

Skrido be paliovos 21 valandą; 
smarkių sniego audrų buvo 
sulaikyti penkias dienas Nu
mirėlio saloj

KOPENHAGA, Danija, bal. 
22. — Radio i ra nešimu iš Sval
bardo, Špicbergene, žinomas 
Australijos tyrinėtojas kap. 
George \Vilkins ir Įeit. Carl B. 
Eilson perskrido per žiemių aši
galį ir vakar, kaip 11 valandą 
prieš pietus, nusileido netoli 
nuo Svalbardo.

Pasak pranešimo kap. Wil- 
kins ir įeit. Eilson, kurie ae
roplanu išskrido iš Point Bar- 
roxv, Alaskoj, praeitą sekmadie
nį, savo kelionę per “žemės 
viršūnę” skrido be paliovos 21 
valandą. Perskridus per žiemių 
ašigalį ir lekiant Špicbergeno 
linkui, drąsus lakūnai susitiki 
su smarkiomis sniego audromis 
ir buvo priversti nusileisti vie
noj nedidelėj - ir negyvenamoj 
saloj, vadinamoj Doedmanso- 
eira (Numirėlio sala), kuri yra 
vos apie dvidešimt penkias my
lias nuo Svalbardo.

Toje Numirėlio saloj lakūnai 
buvo audrų 
kias dienas, 
Įėjo pakilti 
Iionės galą

Iš pranešimo matyt, kad sri
ty nuo 
lakūnai 
rado.

sulaikyti per pen- 
iki pagaliau jie ga- 

I orų b baigti-ke- 
į Špicbergenu.

žiemių ašigalio i pietus 
niekur jokios žemės nc-

\Vilkins ir Įeit. EilsonKap.
dabar buvo jau ketvirta parti
ja, mačiusi žemės šiaurinį 
galį.

aš i-

bu-
E.

Pirmas*, pasiekęs ašigalį, 
vo admirolas Robertas 
Peary. Jis buvo — bent jis |>ats 
taip sakėsi—nukeliavęs ten
1909- metais.

1926 metais žemės ašigalį 
perskrido komand. Richard E. 
Byrd ir pilotas Floyd Bennett. 
Jie skrido iš Norvegijos.

Tais pačiais metais ašigalį 
perskrido ' Amundseno-Ells- 
wortho-Nobile ekspedicija diri
žabliu Norge. Jie skrido iš 
Špicbergeno, |>er “žemės vir
šūnę,” į Alaską.

Amanullah vizitas Ru
sijai bus ilgas

TEHERANzVS, Persija, bal. 
22. — Afganistano emiras A- 
manullah atvyks iš Rusijos į 
Teheraną tik birželio 10 dieną. 
Tai rodo, kad jo vizitas Bosijai 
bus ilgesnis, nekad manyta.

THE PAS, Manitoba, bal. 22
Jo aeroplanui nukritus že

mėn, užsimušė Carl Sherritt, 
milionierius.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; kartais gali būt 
lietaus;
atmaina;
mainąs i s

Vakar
tarp 37°

šiandie saulė teka 5:00, lei
džiasi 6:37. Mėnuo leidžiasi 
10:57 vakaro.

nedidelė temperatūros 
vidutinis ir stipresnis 
vėjas.
temperatūros
ir 48° F. \

buvo

ST. CLAIRSV1LLE, Ohio, 
ImiI. 22. — Vakar čia buvo už
darytos kalėjime 75 streikuo
jančių angliakasių moterys. Jos 
buvo suruošusios demonstraci
ją protestui prieš suėmimą pir
miau penkių streikininkų.

Kai jos atvyko ties kauntės 
kalėjimu protestuoti, šerifas 
pasitiko jas ir pasakė, kad jei 
jos norinčios matyti suimtuo
sius, tai jis mielai įleisiąs į ka
lėjimą. Kai jos suėjo kalėjimo 
kieman, sargyba tuojau užda
rė vartus, ir visos moterys ta
po suvarytos į kameras.

Bulgarijoj kartojasi 
žemės drebėjimai

Per pastarus drebėjimus tarp 
150-300 žmonių žuvo; 
sužeistų; 125,000 liko be 
stogės

850
pa-

SOFŲ A, Bulgarija, bal. 22. 
-vž.emės drebėjimai jų sunai
kintose Bulgarijos srityse vis 
dar kartas nuo karto atsikarto
ja. Kaip dabar pranešimai iš 
nukentėjusių vietų rodo, dau
giau kaip 125,000 šeimų liko 
be pastogės; tarp 150 ir 300 as
menų buvo užmušta ir daugiau 
kaip 850 sužeista. Daugiausiai 
vra nukentėjusi Filipopolio apy
garda. Filipopolio miesto trys 
ketvirtadaliai/ sunaikinta.

Bulgarijos vyriausybė susi
rinka su dideliu nukentėjusiu 
šelpimo ir rekonstrukcijos klau
simu.

Smarkios audros
Aešiose pietų vakarų valstijo

se padaryta daug žalos; 3 
žmonės užmušti, daug sužei
stų

MEMPHIS, Tenn., bal. 22. 
šešiose pietų vakarų valsti

jose — Tennessee, / 
Louisianoj, Mississippi, Texas 
ir Kentucky - - vakar siautė 
stiprios vėjo ir lietaus audros, 
vietomis padariusios didelės Ža
los. Pačiame įMemphis mieste 
žalos padaryta ‘daugiau kaip 
$1,000,000, o bažnytkaimis Ato- 
ka, arti 36 mylių nuo Mem- 
phiso, beveik visai sunaikin
tas. Kiek žinoma, trys asme
nys buvo užmušti ir keletas 
dešimčių sužeisti.

ST$iixŠfj

Senato komisija kasyklų streikui tyrinėti ir kai kurie liudininkų. Sėdi (iš kairės dešinėn) sena
torius Krank Gooding, Charles M. Schwab, šen. James Watson, John 1). Rockefeller Jr. ir John 
L. Lewis, angliakasių unijos pirmininkas.

Fašistai šventė Romos 
įsteigimo sukaktuves ir 

darbo šventę
KOMA, Italija, bal. 22. — 

Italijoj vakar buvo pirmą kar
tą švenčiama oficialė, fašistų 
valdžios įsteigta, “darbo šven
tė”, kuri bus visados švenčia- v 
mu balandžio 21.

Tarptautinė šventė gegužės 
1, kuri švenčiama darbininkai 
visame pasauly, diktatoriaus 
Mussolini’o užginta Italijoj 
švęsti.

Kartu buvo
68(X-metinės pasakiško 
įsteigimo sukaktuvės.

švenčiamos 2,-
Romos

Kova su maistiniu 
kais Meksikoje

73 klerikalų maištininkai žuvo 
kautynėse su federalais Ja- 
lisco valstijoj

Angliakasių unija 
gena laukan ko
munistų elementus

U. M. W. of A. vykdomasis ko
mitetas įsakė vietų unijoms 
atsikratyti “save-the-union” 
ir komunistų “relief” komi
teto

WASHINGTONAS, bal. 22. 
— Kasyklų Darbininkų Unijos 
(United Mine Workers of Ame
rica) internacionalinis vykdo
masis komitetas, kuris laike 
visą eilę mitingų, nutarė, ir iš
leido įsakymą, pašalinti iš 
angliakasių unijos visus tuos 
asmenis, kurie susidėjo su ko
munistais ir yra komunistų 
“stive-tl>c-union” ir Pennsylva- 
nia-Ohio šelpimo komitetų na
riai. •

Kuomintangas prieš 
Japonų maišymąsi 

Kinuose

Sprogimas fašistų laik
raščio spaustuvėj

i ■

I Kariuomenės siuntimas 
tungą esąs nepateisinamas 
reikalu ginti japoniečių gy
vybę ir turtą

šan-

SC.RANTON, Pa., bal. 22.
Italų laikraščio La Voce Ita- 
liana spaustuvėje vakar rytą 
įvyko bombos sprogimas, ku
ris suardė mašinas ir patį ke
turių aukštų trobesį stipriai 
apdraskė. Trys asmens buvo 
sužeisti. La Voce Italiana yra 
fašistų organas.

Sinclairą, aliejaus 
magnatą, išteisino

Prisaikintieji posėdininkai pri
pažino jį nekaltų dėl sąmok
slo defraudUoti valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
22. — Keturiuose susikirtimuo
se tarp federalinės kariuome
nės ir maištininkų bandų Ja-inmoviuumŲ v«- HiaSIS KOIUllC
lisco valstijoje septyniasdešimt liucijoj sako:

Kartu su tom dviem komu
nistų organizacijom pasmerkia
mos taip pat vadinama “In
ternational VVorkers’ Defense” 
ir “Workers’ Party.” Vykdo
masis komitetas priimtoj rezo-

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 22. 
— Vykdomasis Kuomintango 
[kinų nacionalistų }>artijos] ko
mitetas išleido proklamaciją, 
kurioj protestuoja prieš Japo
nijos niekuo nepateisinamą 
intervenciją į vidujinius Kinų 
reikalus. Tokio vyriausybes 
siuntimas kariuomenės į šan- 
tungą absoliučiai neturįs nieko 
bendra su tariamu Japonijos 
piliečių gyvybės ir turto gyni- 
mti.

Kartu Kuomintango centrali
nis komitetas išleido instrukci
jas visiems savo skyriams kra- 

Arkansas,|įtCt ragindamas laikytis vieny-

Sovietai suvaržo ad 
vokatų darbus

Nustato maksimum honoraro; 
advokatas negalės ginti as
mens, žinodamas, kad jis kal
tas.

Per

7 farmerio šeimos 
nariai sudegė

bės akivaizdoj naujo svetimo 
pavojaus.

Pekino diktatoriui teks trauk
tis į Mandžuriją

TOKIO, Japonija, bal. 22. — 
Oficialiai pranešimai rodo, kad 
bendradarbiavimas tarp pietų 
Kinų jėgų yni daug geresnis, 
nekad buvo manoma. O tai reiš
kia, kad Pekinas neatsilaikys 
ir kad diktatorius Čang Tsoli- 
nas bus priverstas pasi (rauti į 
Mandžuriją, už šanhaikuano li
nijos.

MAISKVA, bal. 22.
pastarus kelis mėnesius sovietų 
Rusijoj buvo vedama stipri 
agitacija panaikinti advokatus. 
Dabar teisingumo komisariatas 
paskelbė planą, kuriuo advoka
tų profesiją paliekama, tik jos 
veiklumas stipriai apribojamas. 
Nustatoma maximum honoraro, 
ir advokatas, kuris imtų dau
giau, butų imamas naga n dėl 
kyšių ėmimo. Advokatas, pa- 
duculąs neteisingus savo klien
to liudijimus, bus pats teisia
mas dėl kriminalinio nusikalti
mo. Kaliniui ginti paskirtam 
advokatui bus leista pasitrauk
ti iš bylos, 
tikrai, kad 
kaltas.

Advokatų
jau apribotas.

kai tik jis sužinos 
kaltinamasis yra

skaičius bus taip-

WĄSIHNGT()NAS, bal. 22. 
— Aliejaus magnatas Harry 
Sinclair, kuris buvo kaltinamas 
dcl sąmokslo su buvusiu vidaus 
reikalų sekretorium Albertu 
B. FaU’u apvogti Jungtines 
Valstybes ryšy su laivyno Tea- 
pot Dome aliejaus šaltinių iš
nuomojimu, Distrikto aukščiau
siame teisme buvo vakar pri- 
saikintųjų posė<lininkų (jury) 
pripažintas nekaltas.

Nors dabar jury jį rado ne
kaltą d'?l sąmokslo apiplėšti val
stybę, aliejaus magnataui vis 
tik gali tekti dar pasėdėti kalė
jime, nes jau pirmiau , dviejose 
bylose jam buvo paskirtos ka
lėjimo (bausmės. Vienoj byloj 
jis gavo trijų mėnesių kalėji
mo bausmę už paniekinimą se-! 
nalo, kai prieš ketverius metus, 
senatui ėmus tyrinėti Teapot 
Dome skandalą, Sinclair atsi
sakė liudyti. Antrą kartą jam 
buvo paskirta šešių mėnesių 
kalėjimo bausme už tai, kad 
praeito lapkričio mėnesį tardant 
jo ir Fall’o bylą dėl konspira
cijos buvo susekta, jogei Sinc
lair bandė daryti įtakos į jury 
narius.

Abiem 
apeliavęs 
teismą.

trys maištininkai buvo Aukau
ti ir kelios dešimtys sužeisti.

Stipriausias susirėmimas įvy
ko su banda, kuriai vadovavo 
Trinidad Guillen. Tose kauty
nėse krito keturiasdešimt šeši 
banditai.

“Šitos keturios grupės veikia 
išvien savo tikslų atsiekti. Vi
sas tas keturias organizacijas 
kontroliuoja komunistai ir, 
kaip mes manome, kai kurios 
J t \ra finansuojamos komunis
tę pinigai* ir Aeunijmii^ kasy- 
lų savininkų pinigais.”

Tarp asmenų, kuriuos ang
liakasių unijos valdyba pa
smerkia, yra: Wm. Z. Foster, 
Amerikos komuriistų galva;

.’AJfred Wagenknecht, komunis- * 
Jų aeroplanui nukritus iš 600 va(jas įr Pennsylvania-Ohio

aviatoriai žuvo aero
planui nukritus

FRESNO, Cal bal. 22.

pėdų aukštunTos, užsimušė Bea- šcfpilllo komiteto C 
con A irways pilotas G. Faw, jokn Brophy, Patrick Toohey

šelpimo komiteto direktorius;

26 metų' amžiaus, ir jo 
nys Ray Dustin, 24.

moki-

Angliakasiai nutarė 
grįžti i kasyklas 

pigesne alga

atvėjais Sinclair yra 
j Distrikto apeliacijų

LA SAULE, III., bal. 22.
Daugiau kaip 1,000 angliakasių, 
priklausančių septynių anglia
kasių unijos lokalų, nubalsar 
vo grįžti j kasyklas dirbti seną
ją alga, būtent $6 dienai padie
niams darbininkams ir $1.37 
už toną dirbantiems nuo stu- 
kio. Angliakasiai išrinko ketu
riolikos narių komitetą tartis 
su kasyklų savininkais. Visi tie 
angliakasiai streikavo nuo pra
eitų metų balandžio 1 dienos ir 
kasyklos buvo uždarytos.

Po-\vers Hapgoocl, Anthony 
Minericb ir Vincent Kameno- 

; vich, “save-the-union” ir “šel- 
j pimo komiteto” viršininkai, 
taipjau Stanley < Dziengielewski, 
“anthracito prežidenlass”, ir 
George Papcum, sekretorius.

Vykdomasis komitetas sako, 
kad Pittsburgh Coal kompani- 

i ja, viena didžiausių neunijinių 
minkštosios anglies kasyklų 
kompanijų, finansuojanti neva 
darbininkišką laikraštį, vadina
mą National Labor 
kurs savo 
šmeižtais 
ted Mine 
jos vadų.

Unijos vykdomasis 
išleistame įsakyme
kad kiekvienas unijos lokalas, 
turįs ryšių su aukščiau įvardy
tomis komunistų organizacijo
mis, kuris atsisakys urnai tuos 
ryšius nutraukti, bus baudžia
mas einant United Mine Work- 
ers of America konstitucijoj 
numatytomis bausmėmis.

Tribūne, 
skiltis užpildo vien 

ir niekinimais Uni- 
Workers unijos ir

komitetas 
pareiškia,

bal. 22. — 
žuvo ugni, 

netoli nuo čia 
namus. Sudegė 
W. Oberst, 45 
jo žmona, dvi

Baus nusikaltusius laik 
raštininku etikai

NEVVTON, Kas 
Septyni asmens 
kuri sunaikino 
vieno farmerio 
pats farmerys 
metų amžiaus;
dukters ir trys sūnus. Visos 
šeimos liko tik vienas vyriau
sias sūnūs, kurio nelaimės 
tu nebuvo namie.

me-

BANKAS SUDEGĖ
LEBANON, Ind., bal. 22. — 

Gaisras sunaikino Farmers 
State banko trobesį, padaryda
mas apie $80,000 nuostolių.

žemės drebėjimas
J0HANNESBURG, Pietų

Afrika, bal. 22. — Vakar va
karą 
stas 
mas.

Johannesburge buvo jau- 
stiprus žemės drebėji-

WASHINGTONAS, bal* 22. 
— American Society of News- 
paper Editors konvencija pri
ėmė savo konstitucijos papil
dymą, kuriuo numatyta aštrių 
bausmių laikraštininkų draugi
jos nariams, kurie nusikalstų 
organizacijos “profesijos etikos 
kodeksui.”

Standard Oiil sutartis 
Rusų naftai pirkti

PARYŽIUS, bal.’22. — Pra- 
neša, kad New Yorko Stand
ard Oil kompanija ir Vacuum 
Oil kompanija padarė su so
vietų Rusijos valdžia naują su
tartį sovietijos naftai pirkti.

Gaisras Bentone
BENTON, III, bal. 22. —Lo-

1 gan miestely, šešios mylios nuo 
Draugijai priklauso 217 laik-;čia ‘ 7.tus> ^isras nušlavė vi- 

rašėiy redaktoriai. ! ,medln^ n"m«. bl<>^. NOT
_________ _ / I stoliai siekia daugiau kaip 30,- 

000 dolerių.
Suėmė septynis sukilėlius

MAN AG U A, Nikaragua, bal 
22. — Netoli nuo Silendo, į 
žiemių rytus nuo Quilali, buvo 
suimti septyni sukilėliai, šiek 
tiek dinamito ir keli šautuvai.

x Didelis gaisras Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, bal.

22. — Praneša, kad San Mi-

PANAMA ĮSPĖJA JANKIŲ 
LAIKRAŠTININKUS

Norvegai užgauti .už
gynimu Ibseno dramų 

Rusijoj
PANAMOS MIESTAS, Pana

ma, bal. 22. — Panamos vy
riausybė įspėjo amerikiečių lei
džiamo čia laikraščio Daily Pa
nama American redaktorių, Nel
soną Rounsevell’į, ir jo asisten
tą L. C. Fox’ą, kad jeigu jie 
nesiliaus kišę nosies į Pana
mos vidaus politiką, jie bus 
deportuoti į Jungtines Valsty
bes.

Daily Panama American mat 
kritikuoja dabartinę prezidento 
Chiari administraciją, atvirai 
remia opozicijos kandidatą į 
prezidentus Jorge Boydą ir dagi 
ragina Jungtines Valstybes da-

OSLO, Norvegija, bal. 22. — 
Norvegai jaučiasi labai užgau
ti, kad, švenčiant šimtametines 
didžio norvegų dramaturgo Ib
seno gimimo sukaktuves, so
vietų Rusija savo krašte užgy
nė Ibseno veikalus vaidinti

KONTESTAS

UŽSIDARYS SUAUGUSIEMS 
GIMNAZIJA

guel mieste, San Luis Potosi ryti intervencijos, kad ateinan- 
didelis gaiš- čiąis rinkimais Ciari nebebūtų 

daug namų.
valstijoj, siautė 
ras, sunaikinęs išrinktas prezidentu.

KAUNAS. — švietimo minis
terija atėmė Šiaulių suaugu
siems gimnazijai pašalpą. Gim
nazija viena pati negalėsianti 
išsilaikyti ir nuo ateinančių 
mokslo metų turėsianti užsida- 
ryti.

Iki “Naujienų” kontes- 
to užbaigai liko tiktai 
keletas dienų — drau
gai ir pažinstami kon- 
testantų kviečiami teik
ti jiems paskutinę sa
vo paramą šiame “Nau
jienų” konteste, idant 
jų darbo užbaiga butų 
pilnai sėkminga jiems 
patiems ir sykiu “Nau
jienoms.”

IMPERFECT IN ORIGINAL
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MUSŲ MOTERIMS
w - ■ Veda Dora Vilkiene—.. ■<■■■■ '

8 kvortos ginger ale. persijok. Pripilk pieno pridėk
Virk vandenį ir cukrų pakol gerai išplaktą kiaušinį ir svies- 

nepasidarys syropas, 
visas sunkas. Paskui supilk į
didelį stiklinį indą, padėk kad 
atšaltų, paskui pripilk ginger 
ale ir supilk į stiklus, paduok 
stalan. Padarysi 80 stiklų 
bai

SALDAINIS Ifi MORKVŲ

MĖSOS KEPALAS

2 s v r. nukapotos jautienos
2 dviejų colių storio sūdytų 

lašinių
5/8 puoduko tapiokos
Va didelio svogūno, sukapok 
1 kenų virtų tomatų 
2»/a šaukštuko druskos 
Vi šaukštuko pipirų 
Sųpiaustyk lašinius ir pake

pink gerai. Pridėk tarpytus la
šinius prie mėsos. Viską kartu 
sumaišyk. Kiaušinių nereikia 
dėti, nes tapioka sulaiko vis
ką krūvoje. Padaryk gerų ke
palą, padėk ant blėties išteptos 
taukais ir išbarstytos malta 
duona ir kepk nekarštame pe
čiuje apie valandų laiko. Pa
duok su bulvių koše apiberta 
kapotum petruškom.

puoduko šalto vandens
• cukraus pagal skonio.

Išmaišyk cukrų ir vynuogių 
sunką, pridėk citrinų sunkos ir 
vandens. Galima pridėti rieku
tę orandžio arba pineapple.

skanaus gėrymo.

OYSTER STEW

2 puoduku šutinto pieno
Vj kvortos oisterių 
truputį pipirų 
’/j šaukštuko druskos 

1 šaukštas sviesto.
Kuomet pienas bus karšias, 

sudėk oisterius ir sviestų ir lai
kyk oisterius karštame piene 
ant mažos ugnies pakol kraš
tai oisterių pradės užsiriesti. 
Sudėk druskų ir pipirus ir 
duok pienui vienų minutę pa
virti. Paduok karštus su kre- 
kėsais.

RAUDONŲJŲ VYNUOGIŲ Gfi-
RYMAS

:’i puoduko vynuogių sunkos 
(grape)

1 šaukštukas citrinų sunkos

SPALGENŲ GĖRYMAS

1 kvortų spalgenų (eramber- 
ry).

2 puoduku cukraus
4 puoduku vandens
Sunkos iš dviejų orandžių 
sunkos iš dviejų citrinų 
2 kvortos vandens.
Virink spalgenas vandeny pa

kol nesuvirs. Perkošk, pridėk 
cukraus ir duok užvirti. Pri
dėk citrinų ir orandžių sun
kas. Supilk į stiklinį indą, pri
dėk truputį ledo ir likusį nuo 2 
kvortų vandenį. Supilk į stiklus 
ir paduok stalan.
. \

PINEAPPLE GĖRIMAS

1 kvortą vandens
2 poduku cukraus
*2 puoduko cukraus
2 puodukai sukapotų pine

apple <
1 puodukas orandžių sunkos 
Virk vandenį, cukrų ir pine

apple 20 minutų. Pridėk 
vaisių sunkos ir prošk. Pridėk 
ledo ir paduok stalan.

VVISCONSINO GĖRYMAS
12 citrinų sunkos
3 orandžių sunkos
2 sv. keną pineapple
2 puoduku cukraus
1 kvortą vandens, virti su 

cukrum
3 kvortos grape fruit

MADOS.

3181—Lengva vasarai suknele. 
Galima siūdinti iš byle materijos— 
šilko arba batbti. Sukirptos mic- 
ros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 
colių per krutinę. 36 mitrai rei
kia 3’/i y ardų 10 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
13 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už* 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Hatsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 8. Halstod St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)
«••••«••••••••••• •••••••••••••••••• »•••♦■••••••••••••<••••••• 

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

IMBIERO GĖRYMAS

la-

1 kvorta šalto vandens
1 puodukas cukraus
Mi puoduko citrinų sunkos
% sv. Canton imbiero (gin- 

ger)
puoduko orandžių sunkos 

Sukapoto ledo.
Sukapok imbierą, pripilk van

dens ir cukrų ir virk 15 minu
tų. Pridėk orandžių ir citrinų 
sunkas, atšaldyk ir perkošk ke
letą sykių» Pridek sukapotą 
ledą ir jeigu reikia dar dau- 
giaus vandens. Supilk į stiklus 
ir paduok stalan.

“GRABAM” DUONA SU 
MASLIONKOM

2

(but-

puoduku “graham” miltų 
puoduką kvietinių miltų 

Va šaukštuko druskos 
11 šaukštuką sodos 
1 šaukštuką cukraus 
1 šaukštuką sviesto 
1 kiaušinis 
l’/a puoduko maslionkų

termilk) arba rūgštaus pie
no

V2 puoduko sukapotų riešutų. 
Išmaišyk sausus pridėčkus, 

pridėk likusius dalykus ir vėl 
gerai išmaišyk. Sudėk į gerai 
išsviestuotą blėtį ir kepk ne
karštame pečiuje 35 minutes.

KOKNŲ MILTŲ DUONA No.

l’/y puoduku miltų
% puoduko kornų miltų 
4

1

šaukštai cukraus
kiaušinis
šaukštukai baking paude 

rio.
puodukas saldaus pieno
šaukštai tarpyto sviesto 

V2 šaukštuko druskos. 
Sumaišyk sausus pridėčkus

išplak, 
karšta-

kornų

Supilk tą. Gerai viską kartu 
Kepk paplokščioj blėty, 
me pečiuje 20 minutų.

No. 2. 2 pouduku 
miltų

1 puodukas baltųjų miltų 
ll/o šaukštuko sodos 
i/j šaukštuko druskos 
*4 puoduko cukraus
1 kianšinį
i/£puoduko rūgščios Smetonos

2 puoduku rūgštaus pieno
Sumaišyk sausus pridėčkus 

ir persijok keletą sykių. Pridėk 
lengvai išplaktą kiaušinį, rūgu
sį pieną ir smetoną. Gerai šau
kštu išplak. Kepk paplokščioj 

| blėty apie pusę valandos karš
tame pečiuje. •

1 puodukas tarkuotų jaunų 
žalių morkvų

H/ž puoduko cukraus
1 puodukas vandens
1 puodukas sumaltų, saldžių

jų migdolų (almonds).
Sutarkuotą luobelį nuo vienos 

. , citrinos.
2 kiaušinių baltymai.
Nulupk ir sutarkuok puodu

ką morkvų. Virk cukrų ir van
denį keletą minutų, ' pridėk 
morkvas taip ilgai pakol susi- 
tirštes ant tiek, kad paėmus 
ant šaukšto truputį to mišinio 
ir įdėjus šaltan vandeny n, mi- 

i šinys vandenyj nesukietės. Pri
dėk sumaltus migdolus ir iš-

BANANŲ KEKSAS SU JELLO!
DAŽALU

2
2

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, Iii.

plaktus kiaušinio baltymus.
dėk su šaukštu 
popieros, duok 
sudėk skyrnelėn.

ant alyvotos 
atšalti, paskui

KRAUTUVĖ NAUJŲ UŽVEIZ- 
DŲ RANKOSE

Dabar bizniu yra vedamas nau
ju vardu — Trayser-Windschiff 
Company ir Windschiff Piano (k)in- 
pany, tų kompanijų prezidentu yra 
Fred VVinston ir sekretorius A. B. 
Schiff. Ta nauja kompanija paėmė 
visą biznį iš Trayser Piano Com
pany, įsteigta 1869 ir taipgi Star 
Plano Company Sales Corporation.

Biznis vedamas visai nauju bu du. 
Visi parduodami instrumentai bus 
pilnai garantuoti. Krautuvė yra pa
gražinta. Naujas tavoras supirktas. 
Malonus patarnavimas bus suteik- 
aą visiems. Atsilankykit.

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės li
gos, jei taip, tai bandykit

BOXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius Žiedus. Parduodamos va-gryniausius žiedus. Para________
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

puodukas miltų 
šaukštuku baking pauderio 
šaukštukai cukraus

% šaukštuko druskos
% puoduko pieno
1 kiaušinis
4 bananai.
Persijok keletą sykių baking 

pauflerj, cukrų, miltus ir drus
ką. Pridėk pienų ir išplaktą 
kiaušinį. Gerai išmaišyk. Nu
lupk bananus ir suplaustyk, iš- 
pradžios išilgai, o paskui per 
pusę. Supilk tešlą išsviestuo- 
tan indan, ir uždėk bananus 
ant viršaus. Apiberk cukrum. 
Kepk nekarštame pečiuje 15 
minutų.

Jello dažalas: 
puodukas vandens 
šaukštu jello 
šaukštas cukraus 
šaukštas komų krakmolo.

puodan, duok 
jello ir cukrų.

Pri-

2
1

už virt, pridėk 
Maišyk pakol neištirps, 
dėk ištarpytą šaltame vandeny, 
(vartok tik truputį vandens) ir 
gerai išmaišyk. Duok virti tik 
3 minutes. Užpilk ant kėkso 
prieš paduosiant stalan, šaltą 
arba karštą; žiūrint kaip kam 
tinka.

Garsinkitės Nauii&nosfi

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS* *
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai? vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone CanaI 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit* 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavhnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra. ____

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson B!v., netoli State St.

Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHlCAGd, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

ir

BRIGGS

TAM NETIKI

MTH.

/vezimąs 
(ISRUKJUSJ 
O.GrS N? R Al 
sukosEZ

ĮTIKRAiJnERA NEI| 
vieno šukosejimo 
MAUKIU* VEŽIMĄ 
VOLD GOLD 1

O GAL TIE 
i IR ŽINO 
\AplE KĄ JIE 
1 KAU3A J

Cii}4flETTES

VIENOK KAD IR VISI SAKO TAM, KAD 
NĖRA NEI VIENO SUKOSgTIMO ISRUKIUS

tas TAI
TAU BUS 
k‘cinsh*/Į

vežimą 
IŠRŪKIUS,

NĖRA 
SUKO“

VIDURNAKTYJ DAR JIS 
NESUKOSEJO. VIENOK 
JIS JAU BAIGS DVYLIKTĄ 
CARTON

jis nusipirko tais
OkO GOLDS »RNEI VIENO SYKIO NESUKOSEJO

IR KEIKTI REIKĖTŲ) | 
O NE, TAI VARPLITĄjJ 

V__ IŠPIRKSIU y

PRAOj-GANTj VAIKA PASIUNTĖ 
ATNEŠTI_TAM DAUGIAU DEGTUKL 
IR PRAŠĖ PASAKYTI PAČIAI, 
KAD JIS NEPAREIS NAMO PER 
KELBTĄ dienu

AS NURODYSIU 
VISIEMS O. G: 
RŪKYTO JANSj 
KAQ TIE > 
NEŽINO I*— 
KĄ JIE / " 

\ KALI3A.y -

TIS SURADO KARLOOĄ OLO_GOLDANT 
ŠALINIŲ TREKIŲ IR ŠUMANE PABANDYTI

OLD GOLD
TTie Smoother and Better 

carload

" A-tpl/aNT JIS NUSPRENDE
KA NORS lengvesnio- PABAN DYTI K Az KUPETOJ

SURASTI ADATĄ Slk™^ turčiuj

Z TAI 
[niekai! 
ITAIP KAIP 
IR VISI 
KELDINA!

Dabar naujos Ortophonic Vic- 
trolos Victor, Columbia, 

Brunwwick yra staila iš
girsk pas BUDRIKĄ.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

J. BABRAVIČIAUS
26058 Atsigėriau arelkėlės ir

Graži čia giružė
26057 žedėlis iš Vilkaviškio mieste

lio ir Pas daržęlį 3 mergelės 
16034F Aguonėlės ir 

Kur Bakūžė Samanota
16035F Tykiai, Nemunėlis teka ir 

Visur tyla
61002F Karvelėli ir

Plaukia sau laivelis $1.25
ĮDAINAVO BUTĖNAS

Č8G99A Užmiršai tėvų kapus ir
Karvelėli $1.25

26031 Valio nepriklausoma Lietuvą 
ir Klaipėdos maršas

80525 Vai Jonukai Jaunasis ir 
Karklino žvirblelis V. Daukša

80470 Linksminkis Jonai ir
Kas sukatos vakarėlį Vinckevičius 

16092 Ak, Myliu tave ir
Neveski vaikine K. Menkeliuniutč

Perkant 6 ant sykio, prisiuntimą 
apmokame.

Katalogą Victor, Columbia, Odeon 
rekordu pasiunčiam kiekvienam dykai

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3117-21 S. Balsted St., 

CHICAGO, ILL.

/Phone Boulevard 1705

STOFFEL’S, Ine.
616 State St. • 616 State St.

Ilacine, Wis.
Tel. J3353

! Kaurai, karpetai, linolcum, Lan- 
igų Užlaidos, Draperies, Olseliu 
ir Retai!. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus ' šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

PIALTA
M1.MŪSIC SHČIPSTt J7

330 S. State St., Chicago
168 N, State St., Chicago

34 W. Randolph St., Chicago
1446 Broadway, Gary, Ind.

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA įmokėti — kiti k'ngvaiš iš- 
n* I U mokėjimais į 24 menesius 
Musų speciališkurnas yra budavoji- 

1 mas mūrinių ir medinių garadžių vi- 
! šokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bus, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosimo ap- 
.skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einamo visur, Chi- 
eagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vaidų, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardus ..................... . ..........................
Adresas ..................................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE
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Musų Kontestantų Stovis
<=

Paskutinis Žodis

MONTVIDAS,LAIPSNIS V
LAIPSNIS IIIBalsų 8,000 LAIPSNIS IV

1579 Mihvaukee A v Balsų 28,000Dovanoms $250 Balsų 15,000
setas Chicago

Dovanos $1000

Laivakorte

Lotas

LAIPSNIS VII

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

Dovanoms $25

LAIPSNIS VII

VITAUTAS
GALSKIS

2930 N. HarlemAv.
Elmwood Pailc

Turi balsų
1195

Michigan ęity,

Turi balsų
1260

GRADUS

835

PETRAS
6119 So.

: J. POLOINER, 
1238 Allison Avė.

VVashington, Pa. 
Turi balsų •

Moteriškas laikro
dėlis
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

, JOSEPH 
GERYBA 

Scottville, Mich 
Turi balsų 

1103

SIMONAS 
CHEVINSKAS, 
832 W. 33rd St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1134

Turi balsų
2880

JUOZAS 
JANUŠONIS 

320 Plummer Avė. 
Hammond, Irid. 

Turi balsų

Turi balsų
3812

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 51 h St. 
St. Charles, 11 

Turi balsų 
1128

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 
7004 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Turi balsų 

1126
Turi balsų

1203

ALBINAS 
RUDINSKAS, 

3404 S. Union Av. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

38780

NAUDŽIUS, 
Hamilton Av

LAIPSNIS VII

ST. MASIULIS
110 Virginia Avė. 

Harrisburg, UI.
Turi balsų 

412 DOMINIKAS 
R1AUKA 

1042 N. 7th St 
Clinton, Ind.
Turi balsų 

402

Gulbrasen Pianas

ANTANAS 
VISBARAS 

6-109 S. Kedzie Av 
Chicago, III.
Turi balsų 

1141

Parlor Setas

VINCAS
SABALIAUSKAS,

2345 S. I/javitt St.
Chicago, III.
Turi balsų

4643

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milwaukee Av 
Racine, Wis.

Turi balsų 
3114

Dovanos $500

ALBERT WOZBUT 
3548 Emerald Avė., 

Chicago, III 
Turi balsų 

401

Kimball Pianas

A. PETERS, 
837 Princeton Rd 
Royal Oak, Mich.

Turi balsų

MIKE STURONAS 
4356 So. Mozart St. 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

1751

P. SAVICKAS, 
114 Moultrie Avė, 

Pittburgh, Pa.
Turi balsų 

1113

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS 

3249 S. Halsted St.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1580

MISS JEANNETTE 
, STANKUS 

324 So. 22 Avė.
Belhvood. III. 

Turi balsų 
1112

JUOZAS 
OV ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė. 
Dėtroit, Mich. 

Turi balsų

Y. P. BANIONIS, 
1017 E. 72 Place 

Cleveland, Ohio 
Turi balsų

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė 
Chicago, 111. 

Turi balsų 
2301

PRANAS 
M1K9LA1TIS 

3433 W. 61 PI 
Chicago, UI.
Turi balsų 

1822

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

JUZELIŪNAS 
3222 R Street 
o. Omaha, Nebr.

WILLIAM
........ KOŠIS .......  

515 Hurlburt St. 
Peoria, UI. 
Turi balsų 

1107

J. TRIJONIS
8732 Houston Avė.

So. Chicago, III.
Turi balsų

MISS ANICY 
ZLIBIN 

10731 Forest Avė 
Chicago, III.
Turi balsų

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVlčIA 

3210 S. Halsted S 
Chicago, III.
Turi balsų 

9203

FRANK PRUSIS,

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct 
Cicero, 111. 
Turi balsų 

4937

CIL BASAITIS 
806 E. VVashington 

Street 
Springfield, III. 

Turi balsų

MISS SOPHIE 
KOLAS 

3715 Parrish Avė 
Indiana Harbor,

PRANAS 
KANTENLS 

3303 So. Lowo Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, UI. 
Turi balsų

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av. 
W. Frankfort, UI. 

Turi balsų 
2214

STASYS 
SENKUS

21 Edwards St., 
Waterbury; Conn 

Turi balsų
1102

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av 
Chicago, UI.
Turi balsų

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
3470

WM.
STAUPICKAS

JI Greenbush ’ 
Milvvaukee, Wis 

Turi balsų 
1107

RAULINAITIS
26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III 
Turi balsų 

1106

Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

MRS. CHAKO- 
LETTE ZANOSKY 

1419 So. 8th St., 
Minneapolis, Minn.

Turi balsų 
' 430

MRS. ANNA 
BAKIENĖ

P. O. Box 572 
Benton, UI. 
Turi balsų 

1253

Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

JUOZAS 
U KIVERIS 

4901 W. 14th St 
Cicero, III. 
Turi balsų 

1571

Brųnswick Pana

PEIK A 
Keneth 

Avė.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1490

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
Wilkes Barre, Pa. 

Turi balsų 
1109

PRANAS KLIKNA
2554 Blue Island Av.

Chicago, III.
Turi balsų

' 2350

Jaųuard 
Atwater 
Bemard 
pianas 
Deimantinis žiedas 
moteriškas 
Deimantinis žiedas 
vyriškas

JUOZAS YANKU 
535 N. Randolph 

Street
Philadelphia, Pa 

Turi balsų 
1750

parlor 
Kent Radio 
upright

AUGUST
PETREIKIS 

118 Midland Avė. 
Rockdalo-Joliet, D

Turi balsų

J. B. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Turi balsų

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
1980

K. G. URNEŽIS, 
1328 Harrison St. 

Gary, Ind. 
Turi balsų 

9301

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, III. 

Turi balsų 
1101

J. IZBICKAS 
15640 Marshfield 

Avenue

. A. DELTUVA 
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

1932

ANTHONY 
NAUJOKAITIS 

118 S. Hesperia St. 
Collinsvillo, III. 

Turi balsų

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1107

JOSEPH 
MITCIIELL, 

907 S. Jackson St. 
Waukegan, III. 

Turi balsų

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Lawrence, Mass.
Turi balsų 

1566

MISS "B.
VILIMAIČIUTĖ 

17th and Clark S 
Gary, Ind. 
Turi balsų 

2204

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1404

JOHN MARTIN 
4604—71h Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
2364

JUOZAS
ASCILLA

1744 N. Lincoln
Chicago, UI.
Turi balsų

1680

Julius Mickevičius
N-nų” Kontesto Vedėjas

Kontesto užbaiga sekamą pane- 
dėlyj Balandžio 30 d., 10 va
landą vakare. Draugai kontestan- 
tai, esate nuoširdžiai prašomi, šią 
savaitę padirbėti sunkiai, kad iš- 
lygintumčt atatinkamus laipsnius. 
Lauksime.

THOMAS LUCAS, 
i W. Main St. 
VVestville, UI.

1220
Grand Rapids, Mich

Turi balsų
4020

. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
2440

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Jlalsted St., 

Chicago, III, 
Turi balsų 

4557

JONAS 
NAUJOKAS, 

6485 Belfast A 
Detroit, Mich. 

1103

KAZYS ČEPUKAS 
1534 N. Oakley 

Blvd. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

Balsų 1,100
Dovanoms $25

JOE SHIMKUS, 
4236 S. Talman Av 

Chicago, 111.
Turį balsų 

1126

ANTANAS VILIS 
12020 S. Halsted St 

Chicago, UI.
Turi balsų 

4090

MATEUS LAŠAS
R. R. 1, Box 121

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th St.

Cicero, 111. 
4589

GEO. LUCAS 
3255 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų 

1243

Balsų 1,100
Dovanoms $25

I. N. ZIČKUS 
539 Coli Avė.

St. Louis, II 
Turi balsų 

1220

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškai! žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar piu moterims

3247 Beach Avė 
Chicago, III.
Turi balsų

1864

Turi balsų
22090

LAIPSNIS VI
Balsų 3,800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans 

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis

žiedas
3. Ijiikrodėlis Elgin

“Crushion”
4. Brunswick phono- 

grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas
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dedasi dabartinėje komunistų valdomoje sovietų Rusi
joje?

Kuo, sakysime, buv. komisaro padėjėjas A. Šreider 
Į geresnis už tokį Marčiulionį? \

Kuo geresni apsivogusieji bolševikiškos filmų kom
panijos bosai, “vnieštorgo” komisarai ir sovietų valsty
binių valdininkai, kurių dešimtys tapo nubausti už 
valstybės apgaudinėjimą, — kuo jie yra geresni už 
Draugelius ir Mikšius?

0 pridėkite prie tos litanijos dar sovietų Rašytojų 
sąjungos sekretorių ir jo sėbrus, iškoneveikusius jauną 
merginą; pridurkite tuos gyvuliško ištvirkimo “didvy
rius”, apie kuriuos buvo rašyta sąryšyje su šita “litera
tų byla”, — ir pasakykite, argi bolševikiškos Rusijos 
dorybė bent per nago juodumą stovi aukščiaus už lietu
viškos “Sodomos”?

Jeigu Lietuvoje Sodoma, tai bolševikiškoje Rusijo
je — Sodoma ir Gomorra!

vaisiaus) apvertinimo ženklų ainių medžių sodas. Cukraus 
(tautiškų pinigų) ir, jam parei- namo jie nustebo pamatę, kad 
kalavus iš valdžios savo darbo jų šiaudinės skrybėlės pelenuo- 
vaisiaus, valdžia turi jį atiduo- tos. Paskum ten, kur dabar 
tl — sulijr tuo, kiek jo atneš- kauburį uotas lavos laukas, ėmė 
tas ženklas (pinigas) rodo. Vai- rastis plyšių. Bet aplink visa kol 
džia, atiduodama reikalaujamų kas tebebuvo ramu. Atėjo nak- 
tavoro kiekį žmogui, turi pasi- tis. Jau nakties pradžioje pe- 
imti ženklų (tautiškų pinigų)1 iš lenų sluoksnis, pėdos storumo, 
žmogaus, kad jisai antrų kartą nukl°i° apylinkes. Po tam po 

žemėmis pasigirdo trenksmas. 
Visi ėmė bėgti į kaimynų in
dėnų kaimelio kalvas. Kaime-

negalėtų su juo reikalauti.
Atimtų pinigų valdžia sunai

kina/ (Pasarga: Tautiški pini-

KAS DARO KARUS

Vienas žymiausiųjų Vokietijos generolų, pagarsė
jęs pasaulio karo metu savo didele drąsa ir strategiš
kais gabumais, gen. von Schoenaich, dabar yra nepails- 
tąs darbuotojas taikos šalininkų eilėse. Jisai dažnai lai
ko kalbas, aiškindamas karo pragaištingumą, rašo 
straipsnius anti-militaristiniems laikraščiams ir daly
vauja įvairiose savo šalies ir tarptautinėse pacifistų 
(taikos skelbėjų) organizacijose.

Viename savo straipsnyje, kuris šiomis dienomis pa
sirodė ir Amerikos spaudoje, gen. von Schoenaich sako, 
kad karas tai didžiausia kliūtis žmonijos progresui. Ka
ro nereikalauja nei gamtos įstatymai, nei ekonominės 
sąlygos.

“Vienas pirmutinių dalykų, kuriuos privalo su
prasti visų tautų žmonės”, rašo buvusis kaizerio ge
nerolas, “yra tas, kad karus fabrikuoja politikie
riai, tam tikri suinteresuotieji asmens ir keletas 
galingų šeimų kiekvienoje tautoje, turinčių impe- 
rialistiškas ambicijas, ir kad paprastųjų žmonių 
minios kariaujančiose valstybėse neturi jokio pik
tumo tarp savęs.”
Šitaip kalba apie karą žmogus, iš patyrimo žinąs, 

kaip karai kyla ir kaip jie yra vedami. Jo žodžiai pa
tvirtina tą, ką visi išmintingi žmonės* žinojo jau senai. 
Bet klausimas yra, kaip padaryti, kad ta žmonijos ne
laimė daugiaus nebeatsikartotų?

Vienintelis tikras būdas karams panaikinti tai — 
pasiekti to, kad valdžia kiekvienoje šalyje butų rankose 
tų, kurie tarnauja paprastųjų žmonių reikalams, o ne 
keleto galingi) šeimynų ambicijoms ir spekuliantų sau- 
jalės interesams. Gi to atsiekti bus galima tuomet, kai 
paprastieji žmonės (darbininkai, ūkininkai ir k.) susi
pras ir mokės pravesti į valdžią savo atstovus.

Apžvalga
LAIMĖS PLANAS —Iš 

ATBULO GALO.

BOLŠEVIKIŠKA “TIESA”

Prieš kiek laiko Paryžiuje buvo nuteistas už sukty
bę (11,000 frankų svetimų pinigų išeikvojimą) vienas 
Rusijos pilietis, A. Šreider. Ta byla buvo aprašyta ir 
kai kuriuose sovietų Rusijos laikraščiuose. “Večerniaja 
Moskva” įdėjo apie ją net savo specialio korespondento 
telegramą.

Bolševikų spauda tečiaus, paduodama tų žinią Ru- 
sijos publikai (kuri kitokių laikraščių, kaip tik valdžios 
kontroliuojamų, ir nemato), pridėjo prie jos biaurų 
šmeižtą. Ji pranešė, kad tas už suktybę nuteistasis Šrei- 
deris tai “buvęs Petrogrado burmistras prie Kerenskio”, 
stambus socialistų revoliucionierių partijos žmogus.

Tikrumoje A. Šreider, kurį Francijos teismas rado 
kaltu už pinigų išeikvojimą, nieko bendra su socialistu 
revoliucionierių Gr. šreideriu neturi.

Kriminalistas A. šreider yra bolševikas ir prie Le
nino buvo Teisingumo komisaro padėjėjas, taigi — labai 
gerai žinomas sovietų laikraščiams ir jų koresponden
tams asmuo.

Nėra todėl jokios abejonės, kad “Večerniaja Mosk
va” korespondentas Paryžiuje sąmoningai parašė melą 
savo laikraščiui ir šio laikraščio redakcija taip pat žino
jo, kad tai melas, kuomet ji jo korespondenciją dėjo. 
Tai ve kaip bolševikai, turėdami savo rankose spaudos 
monopolį, “informuoja” ir “šviečia” per savo laikraš
čius Rusijos žmones.

Rusijos socialdemokratų laikraštyje “Socialisti- 
českij Viestnik” (1928 m. bal. 4 d. numeryje), kuris ei
na Berline, įdėta Gr. greiderio protestas prieš tą begė
dišką bolševikų šmeižtą. Bet Maskvoje gyvenantys žmo
nės to protesto nematys. Nenuostabu tuomet, kad prie 
šitokių sąlygų bolševikai gali mulkinti Rusijos žmones, 
kaip tik jie nori.

— O —
Kalbant, beje, apie tą apsivogusį sovietų Teisingu

mo komisarą, mums prisimena nesenai tilpusi “Laisvė
je” Pruseikos jeremijada dėl' lietuvių tautos ištvirkimo. 
Suminėjęs “Neo-Lituanijos” Marčiulionį, šliupo Garlai
vių bendrovę, Ūkininkų Sąjungos lašinių bylą, Norkų 
ir t. t., — Brooklyno “raudonasis” taradaika su pasipik
tinimu sušunka:

“Ne tauta, bet Sodoma!”
Bet kodėl Pruseika nenori matyti, kokia Sodoma

Vienas asmuo, pasirašęs Le
lija, manosi sugalvojęs planų, 
‘‘kaip tikrai panaikinti vargų“. 
Jisai siūlo įvesti dvejopus pini
gus: “tarptautiškus” ir “tau
tiškus”. Jo sumanytieji “tarp
tautiški pinigai“ galėsiu būt tie 

| patys, kuriuos žrponės vartoja 
[šiandie, todėl verta panagrinėti 
čionai tiktai antrųjų jo pinigų v • rusi.

Tautiški pinigai (“tautiški” 
jie, matyt, dėl to, kad jie var
tojami tik šalies viduje, bet ne 
tarptautinėje apyvartoje) bu
sią valdžios duodami popierė
liai kiekvienam žmogui, kuris 
bus įteikęs valdžiai kokį nors 
savo darbo vaisių. Tie popie
rėliai busią asmeniniai, su žmo
gaus vardu-pavarde ir registra
cijos numeriu, ir niekam kitam 
neperduodami. Už tą popierė
lį žmogus galėsiąs gauti iš val
džios prekę, kurios verte bus 
lygi pažymėtai popierėlyje su
mai; ir valdžia, kiekvieną kar
tą turėsianti paimamus iš žmo
nių popierėlius sudraskyti.

[vedus šitokią pinigų siste
mą, išnyksią, anot autoriaus, 
mo'kesniai, nedarbas ir kiti ne
malonus žmonėms dalykai. Vi
si pasidarysią turtingi ir lai
mingi.

šito “tautiškų pinigų” plano 
ydos puola kiekvienam į akį. 
Vienas stambus jo trukumas 
tame, kad privatinis asmuo ne
gali nieko pirktis iš kito as-z 
mens, bet viską turi pirkti iš 
valdžios. Jeigu taip, tai val
džia tuomet turi viską iš žmo
nių supirkinėt, ką tik jie Jai 
pasiūlys: senus namus, antra- 
rankius automobilius, knygas 
ir 1.1., nes jai reikia visko tu
rėti, kad galėtų patenkinti pir- 
kikus.

Bet dar didesnis keblumas 
su tais “tautiškais pinigais” y- 
ra tame, kad įdėtas į tam tikro 
daikto pagaminimą darbas dar 
anaiptol nepasako, kokią vertę 
tas daiktas turi visuomenei. 
Tarpe milionų daiktų, kurie kas 
dieną ir kas valandų yra gami
nami bet kurioje šalyje, dau
gybė yra visai bereikalingi ir 
visuomenei butų geriau, kad jų 
niekas negamintą, šiandie be
reikalingų daiktų gamintojas 
esti nubaudžiamas tuo, kad jo 
gaminių niekas neperka ir ji
sai subankrotuoja, jeigu nepa
siliauja tuo nenaudingu darbu 
užsiėmęs. Taip pat esti nubau
džiamas materialiniais nuosto
liais ir tas gamintojas, kuris 
dirba, kad ir naudingus daik
tus, bet didesniam kiekyje, ne
gu visuomenė gali suvartoti: 
jo dirbiniai neranda rinkos (pir- 
kikų) ir jisai turi uždaryt sa
vo fabriką.

Taigi aišku, kad pinigas, duo
damas už prekę (kitaip sakant: 
prekės kaina) privalo išreikšti 
neįtiktai, kiek įdėta darbo į 
prekės gaminimą, bet ir dar

prekių pasiūlymas ir pareikala
vimas laisvoje rinkoje; kai 
daugiau • prekių rinkoje, negu 
jų reikalaujama, lai jos pinga, 
kai mažiau - brangsta. Ua-

knygelių. Ant viršelio iš oro 
pusės turi būt gražus piešiniai, 
simbolizuojantys tautą. O vi
daus pusėje turi būt žmogaus 
vardas, pavardė ir registracijos 
numeris. Lapai — tai pinigai. 
Jie turi būt sukapoti taip, kad 
butų galima lengvai atplėšti 
reikalingą sumą.)

Įsteigus tokius tautiškus pi
nigus, butų gerovė valstybei. 
Nereikėtų valdžiai taksuoti gy
ventojus valdininkams užlaiky
ti, mokykloms steigti, viešiems 
namams statyti ar kokiems ša
lies pagerinimams daryti. Mo
kesčių visai nereikėtų, ir mes 
juk žinome, kad sumokėti pini
gai darbo neatlieka. Jie tik už
moka žmogui už atliktą darbą. 
O kai valstybė įsteigs tautiškus 
pinigus (paremtus darbu), tai 
ji galės padengti jais visas sa
vo išlaidas. (Kaip tai? Juk au
torius aukščiaus sakė, kad tau
tiškus pinigus valdžia leidžia 
ne sau, o tik tiems asmenims, 
kurie palieka jai savo darbo 
vaisius! “N.“ Red.)

Tautiški pinigai ne tik panai
kins mokesnius, bet ir bedar
bes, nes kad valstybė galėtų iš
leisti tautiškus pinigus, tai tu
ri būt (pirma) atliktas žmo
gaus darbas. Kai daugiau žmo
nės dirbs, tai valdžia galės iš-

mas turi būt išspręstas, pirma leisti daugiau pinigų (valdžia 
negu galima kalbėti apie “tau
tiškų” arba kitokių suvisuome
nintam ukiui pritaikytų pinigų ma algų), ir tie išleisti pinigai 
įvedimą. Lėlija pradėjo savo
“laimes plano” darymą ne iš Su kiekvienu atliktu darbu — 
to galo.

naikinus laisvų prekybų, pasi
lieka kainų reguliuotojam val
džia.

Bet jeigu valdžia imasi re
guliuoti tavorų kainas, tai ji 
turi reguliuoti ir gamybų. Mu
sų “tautiškų pinigų“ autorius 
tatai kaip ir numato, nes jisai 
mini darbų “fabrike ar valsty
bės ūkyje“. Fabrikai ir žemės 
ūkis, vadinasi, turi patekti į 
valstybės rankas. Viskas su
valstybinama. . Bet ar tai įvy
kinama kiekvienose sąlygose?

štai Busi jos bolševikai jau 
daugiau kaip per dešimtį me
tų mėgina viską suvalstybinti, 
o betgi dar iki šiol jie neapsi
dirba su “kulokais“ sodžiuje ir 
su privatiniais biznieriais mies
tuose. Ir visi, kurie 
nusimano ekonomijos 
laikosi tos nuomonės, 
su jais ir neapsidirbs!

Suvisuomeniniir.aa
yra daug keblesnis dalykas, ne
gu naujos pinigų sistemos su- 
galvojimas, ir pirmasis klausi-

šiek-tiek 
moksle, 
kad jie

gamybos

gai turi būt padirbti formoje buvo 300 sieksnių įkalniau,

negali pasisavinti daugiau tau
tiškų pinigų, negu jai išmoka-

bus nuosavybė tų, kurie dirba

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}*

Kaip tikrai panaikinti 
vargą

Idant vargas, nedarbas, va
gystės, šmugelystės išnyktų 
kartu su išnaudojimu darbinin
kų kapitalistais, valstybei rei
kia turėti dviejų rųšių pinigus: 
tautiškus ir tarptautiškus.

Tarptautiški pinigai turi būt 
paremti nejudinama verte (? 
“N.“ Red.), ir už tų pinigų ge
rumą, saugumą turi atsakyti ta 
tauta, kuri juos išleidžia (da
bartiniai pinigai tam tikslui at
sako).

Tarptautiški pinigai turi būt 
po valstijos globa ir tik varto
jami pirkimui reikalingų me
džiagų ir mašinų iš užsienio. 
Taipgi tų asmenų, kurie ap
leidžia savo gimtinę šalį, ar tai 
butų vakacijoms, ar ant visa
dos. (Pasarga: valdžia tik gali 
duoti asmeniui tarptautiškų pi
nigą tiek, ‘kiek žmogus duos 
valdžiai tautiškų).

Tautiški pinigai turi būt pa
remti žmogaus darbo verte (ar 
tai butų fiziškas, ar protiškas 
darbas) ir geri tik tam, kuris 
jų gauna, šitie pinigai gali būt 
vartojami tik sykį gyvenime.

Tautiški pinigai turi atlikti 
dabartinio pinigo uždavinį tavo- 
rams pirkti ir kitiems daly
kams. Tautiški pinigai reikalin
gi kiekvienai tautai turėti to
dėl, kad tavoras nėra pats pasi
daręs, bet jį turėjo padaryti 
žmones. O (kad padarytas tavo
ms neputų, belaukiant pirkiko 
(kurs neateina neturėdamas pi
nigų), tai kaina tavorams turi 
būt paremta išleistais pinigais.

Valdžia leidžiu tautiškus pini
gus ne sau, bet tik tam asme
niui, kuris paliks savo darbo 
vaisių valdžiai. Valdžia nėra to 
paliktojo darbo vaisiaus savi
ninkė, nes žmogus turi jo (to

nekaip lyguma, kur dabar stūk
so Chorullo kalnas. Nuo tos 
aukštumos, sako, matę, kaip di
delį lygumos plotą apėmęs klai
kus versmas. J.š liepsnos stai
ga iškilęs dideliausias beformis 
gurvuolys, nelyginant juoda 
tvirtovė... Visi matytojai tvir
tina, jog prieš atsirandant klai
kiajam kalnui buvo girdėti po 
žemėmis daužant ir trinksiant, 
o verčiant plokščia lyguma pa
kilo, ir jos paviršiuje atsirado 
daugybė išpūtimų, kurių pats 
didisai ir virto dabartiniu ug* 
niakalniu. Kartu su juo čia at
sirado dar penkios 
vos ir tūkstančiai 
ir smailų kalvelių.

Atsitinka, kad 
prasiveria jūrių arba vandeny
nų dugne. Tada iš lavos, pele
nų ir nuolaužų vidur jūrių ga
li staiga atsirasti sala — ir štai 
jums dar vienas pavyzdys tų 
atmainų, kurias padaro žemė
je versmai... \

Pradedant ugniakal n i a m s 
veikti, ima drebėti žemė; mat, 
veržiantis iš po žemės plutos 
dujomis ir garams, dirvožemis 
ima drebėt ir liūliuoti (žemės 
drebėjimų atsitinka ir dėl kito
kių priežasčių). Yra šalių — 
ir tatai ypač kalnuotosios ša
lys — kur bemaž kasmet esti 
žemės drebėjimų. Toks yra, 
pavyzdžiui, Kaukazas. Dar 
1899 metais netoli nuo Tifliso 
miesto, Achalkalako apskrity
je, atsitiko baisus žemės drebė
jimas. Tą visiems kaukazie- 
čiams atmintiną dieną aš sėdė
jau Tiflise savo kambaryje prie 
stalo; tik staiga pasigirdo po 

i žemėmis gaudimas, o paskum 
ir smarkus smūgis: langų stik- 

, lai suskambėjo, sienos susver
di jo, grindys sudrebėjo, di
džiulė šėpa su knygomis ir ka
bėjęs priešais didelis veidrodis

didelės kal- 
mažų bukų

ugniaka’nis

lūs plyšys 60 varstų ilgumo! 
žemės sklypai plyšio papka- 
šČiuose vietomis pasitraukė, vie
tomis iškilo, o vietomis įdubo. 
Ir tatai atsitinka beveik per 
kiekvienų žemės drebėjimų; 
vieni žemės plutos plotai pasi
kelia, iki nusileidžia, ir vieto
mis pasidaro dideli grioviai, 
plačios duobės ir tt.

Pietų Amerikoje 1753 metais 
drebant žemei, didžiulis kran
to ruožas pakilo keturiais siek
sniais; ir čia pat per 1822 me
tų žemės drebėjimų pakrantė, 
keleto šimtų varstų ilgumo, ant
rų kartų pakilo kokia aršina su 
puse. Dar įdomesnis dalykas 
buvo Indijoje per 1819 metų 
žemės drebėjimų. čia vienoj 
vietoj iškilo dideliausias ruo
žas 30 varstų ilgumo ir 10 pla
tumo, aukštumo — keturiu ar
šinų; o kitoje vieoje, priešin
gai, platus žemės sklypas, ke
turių tūkstančių kvadratinių 
verstų didumo, nusileido ir liko 
juros užlietas; nedidelė tvirto
vė ir kaimas, buvęs krante, at
sidūrė jx) vandeniu.

žemės drebėjimai padaro ir 
kitokių atmainų žemėje. Nuo 
smarkių smūgių griūva aukš
tos uolos, slėnius ir kalnų ter- 
peklius užverčia krūvos nuo
laužų, kai kurių upelių ir u- 
pių dugnas prasmenga, o jos 
pačios atsiduria po žemėmis ir 
akmenimįs, ir tt.

[“Kult.“]

Pirkit nuo mušt) olselio kai
nomis Coppcr coli raalnls *11- 
dytuvaa vjrtuvCa boileriui. — 
¥5.86- Klaupkite Pono Muail. ., f

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So. 
<90 Milwaukee Avė., 

461 N. Ualatrd St.
Hayinarkct 0075—0070 1

SKOLINAM 
PINIGUS

ai‘ tai fabrike, ar valstybės 
ūkyje—bus išleidžiami nauji
pinigai, su kiekvienu nupirktu 
daiktu pinigai bus sunaikinami, 

šalies turtui padauginti rei
kia jėgos ir medžiagos. O jei ra
sis jėga ir medžiaga, tai bus 
tautiškų pinigų ir bus prekių,' ^ndaįiai" keletą“ kartų' vienas I 
-kas reiškia turtų ir laimę ;untram |inktclžj0> durys , prie. 

šinę greitai atsidarė, tarytum 
Lelija. kviesdamos gyventojus išeiti iš 

(žiur. pastebėjimus dėl šito kambario; mane smarkiai mės- 
“žmonių laimes plano” Apžval- telčjo vieną kitą kartą prie- 
gos straipsnyje.) ! fcįn įr atgak Aš išbėgau į bal-
—----------------------- ;--------------  koną, bet žemės drebėjimas jau

perėjo. Pačiame Tiflcse jis ne- 
pridirbo dideliu eibių; tik sie
nos keliuose namuose suplei
šėjo. Bet Achalkalako apskri
tyje nelaimė buvo didelė. Keli 
kaimai liko sugriauti Visai; 
šimtai žmonių ir gyvulių žu
vo po griuvėsiais; keli tūkstan
čiai žmonių liko be pastogės...

Istorija yra .pažymėjusi kele
tą klaikių žemės drebėjimų. Vie
nas tokių atsitiko Sicilijos sa
loje 1693 metais, kada pražu
vo 60 tūkstančių žmonių; kitas 
įvyko 1755 metais Portugali
jos sostinėje, Lissabono mies
te, — per ši žemės drebėjimą 
pražuvo 30 tūkstančių žmonių 
su viršum; pagaliau, trečias 
baisus žemės drebėjimas buvo 
Kalabrijoje, Italijos pietuose, 
1783 metais, — čia žemė dre
bėjo protarpiais keletą metų ir 
toja pridarė žmonėms tūkstan
čius bėdų, žemei drebant jos 
plutą ištinka daugybė įvairiau
sių atmainų. ’Dirvožemis su- 
pleišėja, ir plyšiai kartais esti 
labai ilgi ir gilus. Taip antai, 
žemei drebant Japonijoje 1891 
mM spalių 20 dieną, kada žuvo 
per syptinis tūkstančius žmo
nių, žemės plutoje pasidarė gi-

NAMU
Matyki t Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

—kas reiškia 
žmonėms.

Ugniakalniai ir že 
mes drebėjimas

Mes jau žinome, jog pasau
lyje yra kalnų iš kurių kartais 
muša labai karštų vandens ga
rų ir dujų stulpai, lekia akme
nų skeveldros arba net ištisi 
gurvuoliai, liejas žaizdruojanti 
skysta lava, susidariusi iš iš
tirpdytų kalnų rųšių, rudų ir 
metalų. Tokie kalnai yra va
dinami ugniakalniais.

Tarp Meksikos ugniakalnių, 
Amerikoje, sako A. Humbold- 
tas — žymiausias yra Chorullo, 
kurs atsirado ir išvertė lavų 
staiga 1759 m. rugsėjo mėn. 
naktį tarp 28 ir 2$ d. t Vers
mas įvyko 3 vai. naktį plačioje, 
nuo senų senovės ramioje ly
gumoje, kur pirma per 200 su 
viršum varstų nebuvo matyti 
nė vieno ugniakalnio.
dienų prieš atsirandant nauja
jam ugniakalniui čia darėsi tas, 
kas paprastai darosi besibai
giant versmui. Ten, kur da
bar stūkso didžiulis ugniakal- 
nis, pirma žaliavo gražus vai- 
plantacijų darbininkai atėjo
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, prus. , C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

IR

RAKANDAI
Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas^ -18 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

2308-10 W. Harrison St.
Tol: Sceley 8630- 8631
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero

Eufrozina Genevaitė
Mikužiutė

Na, jau senai esu berašęs į 
“Naujienas,” — “apskuzmi,” 
bet dabar pradėsiu nuo pradžios.

♦ * ♦

Jau visi "tekšenai” parėjo. 
Musu mieste laimėjo, kaip ži
nome, republikonai, senieji mie 
sto viršininkai. Demokratui ir
gi gerai pasirodė.

a 0 o
Cieeroj žeminasi taksos, bet 

štai buvo norėta iškirsti šposas 
miesto valdžiai ir Ciceros gy
ventojams. Vietinė mokyklų ta-
ryba (kuri yra visai atskira 
nuo miesto tarybos) sumanei 
pravesti klausimą pakėlimo tak-. 
sų mokyklų išlaidoms ir jau bu- i 
vo pasiūlyta piliečiams balsuoti' 
I I d. balandžio. Bet miesto 
valdyba pastebėjo, sušaukė vi
sus savo “komitemanus” iš 44 
“pririnktų" ir apsitarę jie sura-1 
do, kad bite koks taksų pakė
limas yra nereikalingas. Tame 
susirinkime buvo išnešta pro
testo rezoliucija ir griežtai pa
reikalauta, kad mokyklų tary
ba atšauktų tų savo pasiūlymą i 
pakelti taksas; priešingai inies-l 
to taryba išsiuntinės visiems i 
piliečiams laiškus ragindama! 
balsuoti prieš ir taipgi pavar-1 
tos spaudą prieš mokyklų tary-1 
bą. Pamačius tokį griežtą nu
sistatymą, mokyklų taryba, —į 
nutarė atšaukti savo sumanymą i 
ir atšaukė. Piliečiams nereikėjoj 
balsuoti taksų balandžio 11 d.

O O O
Į mokyklų tarybą pereitais 

rinkimais kandid. “bėgo” vie
nas lietuvis, būtent p. Jonas 
Pocius. .lis labai gerai pasirodo, 
daug balsu gavo. Lietuviai bu- 
vo už Pocių beveik 100 nuoš. 
bet jo nelaimei, pietų Cieeroj 
jj nugalėjo. Nors V- Pocius jau 
nejaunas politikierius, ate dar 
jam reikėjo sukurti pažinčių 
draugiškumo daugiau toj pietų 
pusėj. Manau betgi, kad p. 
Pocius geriat) žino ką daro.

* * *
Petras Yuknis pardavė savo 

rakandų krautuvę lenkui.
♦ * ♦

Musų "maršai!teki” vėrauzės 
savininką, p. Antaną Ambro- 
zaitį, buvo pagavusi, kaip lie
tuviai sako, “amoni ja”. Anot jų 
abu plaučių skvernai buvo už
sidegę ir jau tikrai manyta, kad 
p. Ambrozaitis "spirs šliures”. 
Bet jaunam daktarui Daujotu!, 
pavyko išplėsti Ambrozaitį iš 
snierties nagų. Dabar Ambro
zaitis vėl minko sūrį ir suka 
į rundą maslionkas.

« * ♦
Pereitą nedėldienj X vai. ry

te prie 5(1 avė. ir 11 ištiko dide
lė nelaimė. J C ra w fore! Dairy 
(pieniaus) troką smogė visu 
smarkumu didėlis Crysleris. Pa
sekmėje vaikutis apie 12 metų 
tapo sutriuškintas, jo piršteliai 
liko ant Chryslcrio radiatoriaus. 
Vaikutis buvo čekas. Nugaben
tas F ra n evs \Villard ligonbutin
mirė. Važiuotojas Chrysleriu, 
palikęs autą, pabėgo.

skoutų kapitonas, 226 kp. SLA. 
narė. Lietuviškai ji kalba ir 
rašo geriau už didelę daugu
mu Amerikoj gimusio jauni
mo. Nėra nė vieno kiek žy
mesnio lietuvių parengimo, kur 
ji nedalyvautų. Kuomet pro
gresyvių lietuvių veikėjų yra 
pasitarimai kokiu*svarbiu klau
simu, ją ir.čia matysite. Mu
ziką ji mėgsta ir neblogai 
skambina pianu. Dainuoti mo
ka ir gali; jos lyrinis soprano 
yra tiesiog malonus ir stebė
tinai tyras. Ji gyva, draugin
ga, kalbi, bet baisiai nq>akon- 
čia vulgariškumo nė kalboj, nė 
elgesy j, nė pasirėdyme.

— Sfinksas

I Chicagos Lietuves 
Moteris ir Merginas

Atsišaukimas

"To me it’s only a piece of 
paper” ironiškai ir filosofiškai 
pareiškė panelė Eufrozina Mi
kužiutė 20 kovo dieną, žiūrė
dama į gautą iš Chicagos Uni
versiteto diplomą, kur buvo pa
sakyta, kad ji tapo gamtos 
mokslų bachaliorė. Paprastai 
žmonės džiaugiasi užbaigę uni
versiteto kursą ir gavę diplo
mą, bet musų fataliste, kaip 
ji save vadina, niekam nepa
siskelbė ir vėl grįžo Chicagos 
Universitetan toliau studijuo
ti. Tolesnės studijos veda prie 
gavimo mokslų mistro arba 
mokslų daktaro laipsnio, bet ' 
ne apie laipsnius ji paiso. Už- j 
baigdama kursą ji turėjo dau-1 
giau kreditų negu reikalauja-i 
ma, nes detaliai studijavo dra
mą, literatūrą, istoriją, politi- 
nę ekonomiką. Jos specialumas 
buvo botanika, kurią ir toliau 
ji studijuoja, bet griebėsi mo-.
kiutis ir filosofijos. Tečiaus 
ar ne labiausiai jos mėgiamas 

I dalykas yra drama. Ji yra nuo
latinė geresnių dramų lanky- 

! toja, yra perskaičiusi visų žy- 
miujų pasaulio dramaturgų ' 
veikalus, kiekvieną liuosai dis-i 
kilsuoja ir turi savotiškos kri-| 
tikos, Iš pasikalbėjimų galima 
suprasti, kad greitoj ateityj ji i 
griebsis dramos rašymo. Uni
versitete dramos duodamus 
kursus yra perėjusi netoli vi
sus. Progai pasitaikius botani
kos studijuoti ketina keliauti 
ir j kitas šalis.

Paklausta, ar užinteresuota 
kokia profesija, atsako kad ne. 
Mokytojavimas turbūt bus jos 
profesija. Mokytojavimas aug- 
štesnėj mokykloj jos nepaten
kins, nes ji pati neketina su- 

i stot mokintis. Anksčiau ar vė
liau ji bus profesorius kokia
me nors žymesniame universi
tete. Proga gera: dabar turi 
tik 21 metus amžiaus, o am
bicijų pilna. Reikia pasakyti, 
kad ir augštąjį mokslą pasie
kė be kieno nors paramos, o 

j savo pastangomis.
Panelė Eufrozina Mikužiutė 

i yra rimta, išmintinga, manda- 
' gi ir gilaus protavimo jaunuo
lė, tuščių kalbų ir prastų raš
tų ji nemėgsta, draugauja tik 
su parinktino intelekto žmonė
mis. Ji yra Dramos Ly
gos narė, kur intelektualės 
Chicagos moterų jėgos yra su- 

1 sispietusios; ji yra mergaičių

P-as Petras Zalatorius metė , 
kriaučiaus amatą ir stojo dir- J 
bti prie Metropolitan Life Insu- j 
rance kaipo agentas — good i 
luck, Pete! Jis dirba po priūžiu- s 
ra asistant superintendento p. j 
Švaikaucko (lietuvio).

P-nas Timothy J. Buckley 
prašo, kad jo ir visos miesto ad 
ministracijos vardu suteikti vi
siems Ciceros gyventojams ir 
piliečiams lietuviams kuo šir
dingiausią padėką už parėmimą 
jų kandidatūrų. Jie prisižada 1 
kuo nors geru lietuviams atsi-! 
mokėti.

♦ ♦ ♦
ITai tiek yra kol kas šio mie- *

stelio žinių roportavijnui.
— Jūsų Reporteris

Gegužes 19 iki 29 d. Chica- 
go’je atsidaro MOTERŲ PA
SAULIO PARODA (Woman’s 
World’s Fair) didžiausioj Chi- 
cagoje svetainėj COLISEUME, 
prie 14tos gatvės ir Wabash 
avė. šiemet, kaip ir pastari uo
sius tris metus, parodoj su-, 
traukiama geriausios moterų 
spėkos ir įdomiausi pačių mo
terų pagaminti produktai, dir
biniai ir, abelnai, atvaizduoja
ma, kiek sąlygos pavelija, be
veik viskas, kas moterų buvo 
atsiekta apšvietoj, moksle, na
mų ruošoj, ir, abelnai, moterų 
rankų darbo produkcijoj.

šioj parodoj apart Amerikos 
moterų dalyvauja visų kitų di
desnių tautų moterų draugi
jos. Jos parodoj turi kiekviena 
savo skyrių. Tame skyriuje 
išstatyta visokios r ų sies ran
kų darbai, charekteringi tam 
tikros tautos išdirbiniai, ir 
t. t.

1926 metais Chicagos lietu
vės moterys irgi dalyvavo to
kioj parodoj ir, jeig-u atsime
nate, ne be pasisekimo. Lietu- 
vių Moterų Kiosku susidomėjo 
daugelis Parodoj dalyvavusių 
ypatų ir draugijų, nes lietu
vės moterys buvo savo nors 
menką vietelę gražiai ir artis
tiškai papuošę. Ne vienas lan
kęs parodą pastebėjo, jog lie
tuvių moterų dirbiniai yra pro
duktas aukštai kultūringos 
tautos, ir kaipo tokie atkrei-
pia į save domę. Tokia pasta
ba yra mums lietuviams sma
gi ir naudinga, taip pat nau
dinga, kaip ir viešas dalyva
vimas amerikoniškame gyveni
me.

Mažai laiko teliko. Mums rei
kalinga visų ir kiekvienos Chi
cagos moters užuojautą, para
mą ir pagelbą---- ir tos, kuri
aktyviai veikia draugijose, . ir 
tos, kuri užimta namų ruoša. 
Visos gali mums pagelbėti šia
me svarbiame darbe. Mes no- 

I rime, kad jus, gerbiamosios, 
mums priduotumėt grynai lie
tuviškų — ar tai audinių, mez
ginių arba kitokių rankdarbių, 
bet atsiminkite, jie turi būti 
charekteringai lietuviški. Jeigu 
sutiksite, galima bus juos ir 
parduoti. Mums, apart to, rei
kalinga ir materiale parama, 
nes surengimas reikalauja ne 
mažai išlaidų. Pakalbinkite, sa
vo draugijos narius ir paau-

kaukite kiek išgalite šiam mu
sų kultūros darbui. Perskaitę 
šį musų atsišaukimą, stokite 
darban ir paraginkite savo 
draugus ir pažystamus prisidė
ti prie šio musų visų Chicagos 
lietuvių moterų darbo. Palai
kyti musų gerą vardą ir dirb
ti kultūros darbą yra musų pa
reiga. Sukruskite, Chicagos lie
tuvės moterys!

Aukas Ir rankdarbius gali
ma siųsti arba priduoti asme
niškai kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. vakare p-lei L. Gaižai- 
tei, Room 1232, 608 So. Dear- 
born st., Chicago, 111. Telefo
nas Ilarrison 8803.

RENGIMO KOMISIJA 
Ona Kirienė 
Jozefina Norkienė 
Antanina Nausiedienė 
J. Žllvitienė 
Ona Pociene 
Elz. Šatkauskienė 
M. Jurgelionienė 
L. Gaižaitė

PRANEŠIMAI
'■■■V1

Katalikų bažnyčioj pamokos. —
Visumos naujo gyvenimo kelias. 

Kalbės kun. S. A. Gcniotis temoje: 
"Apie Sielos Laisvę” pirmadieny, 
balandžio 23 d., Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Ilalsted St. Pradžia 
8 vai. vakare. Muziką išpildys B. 
Paurazaitė. Klausiniai bus atsakyti. 
Ateikite auginti savo jėgas.

Užprašo Rengėjai.

"Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3 
aktų melodrama. PartšC ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
W. 18 St. Visos vietos rezervotos, 
todėl norinti gauti geresnes vietas 
malonėkite įsigyti tikietus iš anks
to:

Naujienų Redakcijoj
Universal Stalo Bank, 3252 South' 

Ilalsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Ilalsted 

Street.
J. J. Zolp, B. E. Office, 1559 So. 

Paulina St.
J. PaČkorius, 10049 Perry Avė., 

Boseland, ir pas scenos Myl. Rate
lio narius. —M. Dundulienė.

VISUOMIO DEBATAI SU KUN. 
MOCKUM

Balandžio 26 d. (ketvirtadienį) 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, naujos 
religijos įkūrėjas Visuomis kriti
kuos laisvainanybę, o kun. Mockus 

jtfc- Jdomu bus ti.

Susivienijimas Draugijų ir Kliu- 
bu Bridgeporte laikys mėnesini su- 
si rinki n/Tj antradieny, * balandžio 24 
dieną, siųpnetų, 8tą vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 
So. ilalsted St. Šiuomi kviečiami 
draugijų atstovai ir valdybos būti
nai atsilankyti, nes yra svarbus su
sirinkimas.

— P. K., Nut. Rašt.

Birutės Choro vienų merginų re
peticija įvyks antradieny, balandžio 
24 d.. 8 vai. vakaro, Lietuvių Au
ditorijoj, 3183 So. Halsted St. Vi
sos dainininkės bukit laiku.

— Birute

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON.

(o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Grabdriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Elena J. Palekas
Mirė Balandžio 20 dieną, 1928 m., 9:50 vai. vakare, 

12 metų amžiaus. A. a. Elena gimė Chicagoj, Lapkričio 
29 d., 1916.

Paliko dideliame nubudime motiną Barborą, levą 
Juozapą, 3 seseris: Jozefą, Aldoną ir Birutę.

Kūnas pašarvotas, 5944 So. Mozart St. Laidotuvės 
įvyks Antrudienyj, Balandžio 24xd., iš namų 8 valandą 
išryto bus atlydėta į Nekalto* Prasidėjimo Panos Šven
čiausios bažnyčią, 
velionės sielą. Po 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

x Nuliūdę lieka, ’
TĖVAI ir SESERYS 

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp, Blvd. 5203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sunžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atia.

O F I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ Sj 

3238 S. Halsted St, 
Tel. Vidury 4088

Apsiėmęs darbą—būtinai ji 
atlik. — Moljeras.
' Laimėj imas — beprotis, drą
sa — didvyris.

Lietuvės Akušerės ~~

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; t 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSIIILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
ūkinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastehekit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki llv v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tol. Kenvvood 5107 
Valandos

nuo 9 iki II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 \al. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
. Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
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 S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Ros., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prbspect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR.MARGERIS
3421 South-Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3213 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

________Advokatai________

K. GUOS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted S't. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M. D.
1112 S-iuth >VcHtern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedčlio ir

. Pėtnyčios

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Wėstern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Te).: Hyde Purk 3395

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

y GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o s:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 'L iki 10 
Nedąlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randui ii h 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090

0096 ajiųndoM svuojapj, hiuBtf

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti lAiavilt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South. Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną

Res. Telephone Plaza 3200 '

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškus ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Kay ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.
V ai a h dos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 
iri. Jlieuą: ('anai 31111

Naktį Su. Share 2238, Blvd. 6488

CLASSIFIED ADS.
I ■■■!■■ M———

Educational
__  Mokyklos _ _____
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais, Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEEK1NG

SCIIOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous 
___ Įvairus

Turėkit Gražią Pievą
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
ALsišaukit

II. MABT1N
Stewart 9211 arba Begeni 239”

(Cuutinue.d oa page 8)
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For RentBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Financial 
Finansų (-Paskolos

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na-1 
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. fl. RAMANČIONIS, Sar.

MES perkraustom pianus, namų ra-1 
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- I 
sdšaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Koosevelt Road. Lawn 0409.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

>

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

RENDAI 20 karų garadžius, ge
ra vieta' dėl mekanikystėH taisymo 
automobilių. Renda nebrangi. Kas 
norėtų rendavoti, čionai yru gera 
proga. 3804 So. Kedzie Avė., Tel. 
l.afayčtlo 6738.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja <aip naujus, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-paisai

4 KAMBARIŲ nenlslšnukusių ra-
■ * ............... $75kandų ....................

4 KAMBARIŲ nauju
rakandų ............................ $17.’>

Atdara vakarais. Parduosime da
limis. Mes dastatome į priemiesčius. 
Išmokėjimais.

A-B-C FIREPROOF 
Furniture Sules Dept.

2525 W. Madison, nenr Western

Business Chances 
PardaviinuĮ Bizniai,

PARDAVIMUI pusė lunch ruimio 
arba viso, vienai persunku; biznis 
eina gerai; vieta visą žinoma per 
daug metų.

' 669 W. 14th Street

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbenu', 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA kampinis lotas 
West Pullman, 121 gatvė ir Saga- 
nmn avė. 40X125 pėdų (lidumo, 
viskas apmokėta. Savininkas par
duoda labai pigiai, nes reikalingi 
pinigai. Už cash parduoda $125(1.

Ben. .1. Kazanauskas, — 
2212 W. 23 Place

Real* Estate For Sale
Namai.žemė Pardavimui

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2600 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais, Taipgi 12 fin
tu ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 

' binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

UPHOImSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge-, 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- j 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTER1NG 
SHOP,

6409 North Lcavitt St. 
Tel. Briargate 6815

Tel. Lafayette 6738-6716
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
li imt lu s. Gražus, ranįiomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų vval. 
valg. kambario setas, 859, 4 šmotų 
svalnut miegruimio setas, $67, kar- 
petal, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožfią vakarą iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irvving.

Turft’s Fireproof Storage 
4444 Madispn St.

PARDAVIMUI 4 krėslų Barbei- 
Shop labai pigiai. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. J 610 W. 
47th St., kampas Ashland Avė.

Parsiduoda Fumished Rooms 
biznis — 13 gerai įrengtų kamba
rių. Geras, pelningas biznis. Turiu 
greit parduoti, nes važiuoju Lietu
von dėl svarbaus reikalo.

Tol. Hayinarket 1622

PARDAVIMUI septynių flatų kam
pinis muro namas North Sidc, 2 
fintai po 5 knrnb. ir 5 flatai po 4 
kambarius ir keturių karų garažas. 
Narna,$ ir garažas stymu apšildomas. 
Name randasi visi vėliausios ma
dos įrengimai. Hondos neša į me
tus $6000. Kaina yra labai prieina
ma. Savininkas sutinka mainyti ant 
gerų lotų.

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W, 23 Place

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapu. Mes matrasi^ 
specialistai. Paimam ir pristatėm j 
namus.

644 E. 43 Et. 
Drexel 2.17

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus 
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų.
$75 į mėnesį. Skam-

ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 

jūsų loto gražų, mo- 
... Visas namas bus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 

plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. ' Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

10888 S. Talman Avė.

Jūsų 
ną ftių 
Ir po 
ba gerai 
nija yra 
pastatys ant j 
dernišką namą. 
I \ .. v ,
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalotv ar
ti Marųuette Parko. 

WALTER J.
6601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

PARSIDUODA parlor ir valgo
mojo kambario setai, beveik nauji, 
nebrangiai. 3950 W. 10 St. 2 lubos. 
Tel. La\vndale 7310.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už puse kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va-

AJAX FURNITURE CO.’ 
1432-34 W. Madison St. ,

{u už pusę kainos. 4 
už $80. Jūsų kreui-

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 __ ______  ______,_____ ____
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- | karais. Mes dastatom bile kur. 

Paskolas suteikiam į 24 vai.;

S. OSGOOD,
West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

; lininis. Paskolas . 
Be jokio komišino.

2231

Exchange-—Mainai
Reikalingos > Ūkės

Ūkininkai, kurie norite mainyti 
-------------- 1 savo ukes-farmas į Chicagos namus, 

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, tai malonėkite rašyti arba telefo- 
Mažai vartoti. “Butcher Boy” ice nuoti j musų įstaigą, nes mes tu- 
box, pigiai. 4225 So. Princeton St., rime iki valos žmonių, kurie nori 
Yards 1756.----------------------------------- ! farmų. Illinois, Michigan, Wiseonsin

* - ir Indiana valstijose.———————— K j Macke & Co.
(MAČIUKAS) 

2430 W. 59th Street 
Tel. Prospect 3140

PAUL
Republic 
Hemlock

4170
2389

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
Storu, ice cream, saldainių, cigarų, 
tabako, mokykloms smulkmenos; 
turiu parduoti dėl to, kad vienas 
negaliu apeiti biznio. Randasi sker
sai gatves nuo mokyklos.

4267 So. Rockwell St.
Agentai nesibaderiokit.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. 

t?p TCoTYiiso ir Išlaidu hrown furn. co. I5e JXOIIU3U ir Ibiniuų 1741 w Madison SL Seeley 6633 
Mes paskoliname jums $100, $200 j _ ________________________ -
arba $300, imame legalį nuošim- . s.
tį. Pinigus gausite j 12 valandų. JAUNA pora z parduoda gražius 

rakandus, vartotus 4 menesius, mo
hair Frieze seklyčios setas, 10 šmo
tų vvalnut valgomojo kambario se
tas, 2 walnut miegruimio setai, kau- i 
rai, parduosiu dalimis. >

4626 N. Ashland Avė.

$100,
$800, j 

Pinigus gausite i 12 valandų.
TAISOME kaminus, 3 prakiurimus • Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi ta ge Ava.

• ..........
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.; 

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

9, A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholslering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Hcating, iron ir tile drainage. Plom
binio ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandai.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St

APLEIDŽIU miestą, 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Iloman Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Sewing Machine 
Siuvamo* Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirklt siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles

KITUS J
3 METUS

Mokame

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO. '

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000 ___________ $295
4 kambarių, verti $2000     $475
$2OO Mohair Friezo eeklyčloz lietas __ $88
$450 Frieze M-kiyi’dos zetan ________  $145
$150 ricAutinis valgomo kambario setas $55

i 8185 5 Arnotų waluut tniegrulmlo setas $88 
Coxwc!i krėslai, kaurai visokios rųMes.
5 Arnotų pusryC-iaina neinu ________ ___ $10

COLLINS STORAGE
6114 Madinon St.

Atdara vakarais iki O, uedėlioj Iki 5

AUTOMOBILIU BAROENAI 
Pardavimui

Oakland 1920 nictij _______ ___ $375.00
Studebaker Special Six Sedan 1924 $250.00 
Studebaker tourinr 1024 ______  $125.00
Hudzon Sedan 1923 metų ...........  $150.00
PcorlCHH Sedan 1924 metų ...........  $175.00
Ford Sedan 1923 ...... . .............. $50.00

šitie visi karui yra gauti i inalnua ant 
nnujų Studcbnkerio karų, pertat pareidiro- 
da viel labai pigiai. Jeigu esate nusitarę 
fiirkti nauji Studebaker arba bile kur] 

A senų Karų — duokite žinią telefonu
Victory 1090. mes pribusime asmcniAkni 
ir duoMmo Jums tinkamą patarnavimu. 
Musų įstaiga randasi į Bridgepurto koloni
joje ant 31-mes gntvfs — 100 plidų | 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro- , 
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
sų įstaigą ir 1928 metų puikius Stude
baker automobilius, taipgi senų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES. 800 West 
31st St.. Tel. Victory 1000.

I). KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago. UI.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 Šmotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 

j 6738. 4337 N. Albany avė.

M & K Motor Sales
vnicaroa senainal tr ateakano>aaal vartotą 

karą pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniftkame 
•tovyje. karai parduodami nno $180 
$21)00. Nea turime karą kuria tinka 
kieme reikliame. C«ab. 
nata.

0811-18 8n. HalatM 81.

iki
_______________ viso- 

. ilmokdjimala, mai- ,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui ______

— 1Retortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

resorty, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų*ke
liones nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klases 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 80 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, šiltu van
deniu šildomas. Gražioj vietoj, pi
giai; kaina $13,600. Atsišaukite 

6736 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI ARjB._ _______
Kampinis 8 flati, 

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų 
tų senumo, j Marqqette M; 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED WILKEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

2206 Milwaukee Avė.

GARANTUOTAS plumbingas 
fitting ir suros, išmokėjimais, 
kiam apskaitliavimą,

FRED W. SORGF. 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

Ras
Tei-

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BARGE

NAS. JŪSŲ KAINA

iUMNiE ’«7, Sedan 
BUICK ’27, Stduu ................. ..........
OAKLAND *28. 4 duiimia sedan 
REO ’2tl, 4 durimis sedan 
CHRYSLER 28. modcl 62 .........
NASH '27. odvaneed <1 sedan .. 
HUDSON ’2« Coach _____________ $30ft

Visi karai garantuoti. limokSjimals 
2500 So. Halsted St. 

Atdara visada

ARBA MAINYMUI 
ų mūrinis na- 

į me- 
anor,

SAVININKAS turi parduoti 12 
apt. namų, tiktai vienų metų senu
mo, dėl ligos parduosiu pigiai. 
Brokeriai neatsišaukit. Savininkas. 
Tel. Rndcliffe 2131.

SAVININKAS turi parduoti 2 fin
tų namų, 6—7 kambarių, mūrinis, 
taipgi mūrinis garažas.

Saukit Stevvart 3920

TIKRAS NAMAS 4 FIATŲ
4—5 kambarių moderniškas mu- 

rinik bungaloxv, 4 karų mūrinis ga
ražas, lotas 50v 125, netoli 63 St. 
ir Kedzie Avė., kaina $29,000, cash 
$7850, kitus morgičius.

H AURIS AND UNGER 
3310 W. 63rd St. 

Hemlock 6263

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.

MF.S darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eigliteenth Bond Ar Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
1. F. Dankovvski, pres.
C. T. l)ankowski, ižd.

ANDEBSON and LEEVVORTH 
935 W. Marųuelte Road 

Tel. Wentworth 8548

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant nirmų ir antrų morgičių. že
mos Kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj.

DAVID HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

pa- 
ne-

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymų sandėly! dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 

! kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
1 pek'ii. Sis yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Gerinusis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
,5711 S. Halsted St.

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

fesortu ir turi puikų market^ 
produktams ant vietos per visą 

Siįįo vasarą. Parduosiu $35,000.
Galima pirkti farmą atskirai 

arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybe $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Mes turime išvežti tuos kailis tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

PARSIDUODA lotas ant Westcrn 
Avė. tarp 68-tos ir 69-tos. Arba 
mainysiu į mažų namų. 327 E. 1151h 
Sti4, .

6 KAMI!. MURO BUNGALOVV 
Parduosime už $1000 cash ir 

$65 į mėnesį. Netoli nuo 12th 
karų ir elevatorio. Atsišaukit 

1623 ir 1627 So. 56th Avė.

po 
St.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

Geriausia pirkinys I 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų, 
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. Šmotelis.

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalow, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

P vasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OITO \V1TTBOLD NUBSEBY
6755 I.olitu Avė. Palisade 5220-2172

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitosio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesnientų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City Stato Bank Building 
128-130 N. Wells St.

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohair Parlor setas _______
$350 Pnrlor setas ______ _________
$4U0 Frieze 1‘arlor setas___ ___ —
VValnut Bodroom setas ...... ...... .... .........
$200 Walnut mictfruimlo setas____
Vaikomo kamb. setas  341&O Vaisomo kambario actas____
11x13 Wllton kaurai    —______
$06 Wilton 0x12 
$05 Wilton 0x12 ___ ___
S5O C«»xweU krėslai _»_______________

AVAILABLE STORAGE
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara Iki 10 kas vak.. nod. iki « ▼. v.

$49.00 
5(18.00 

86.00

$36.00 
$65.00
$30.00 
$40.00
$16.00 
$214.00 
$37.00 
$15.00co.

Buick *27 master 6 coach 
Chrysler ’27 70 sedan .....
Ešsex ’27 coach ..............
Ford ’27 sedan .................
Fljn Big six ’26 sedan .. 
Dodge ’26 sedan .............

7715 So. Halsted St.

Pinančiai
Finansai-I’askoloH

FRUDFNTIAI AUTO LOAN8: 
atdara vakarais. 803 E. įlįst 8t., kampas 

Cotta<e Grove Midway 4111

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro MorgeČio
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

vakaras

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži
noki t su mumis, mes atliekame vi- t 
sokius pataisymus, įskaitant plum- i .. 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
M R. PARIS

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, 

vvrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attoraay, 

2310 W. Chicago Ava.
Dept. 7

Chicago, UI. '

Copy- 
Patentų 

BU 
ir

Storage Išpardavimas 
Jūsų nrogn nuHipirktl auffAtoi rųii 

niliuB, karpe t us labai pikta kaina. 
4 kambarių ftiinlčiai taip pikiai kaip 
Gryna* manokany parlorlo Betas $50. 
• Mohair frtco" parlorlo setai. 
ValakiAko rioAučių rnedilo vaikomojo 
bario setai, miotfkambarlo setai. 
Wllson Rarpclai. visokio didžio. 
Coxwelt kedfls. Htalai, lempos ir t. t.

PARAMOUNT 8TORAOE 
7301 Greenwood Avo.

aukĄtos rųAies for-
$185

kam*

$825
$795
$495
$350
$750
$525

Pontiac ’28 coach ......................
Oakland Landeau Sedan *27 ....
Nash ’26 coach ........................ .
Essex '26 coach .......................
Chevrolet ’26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT ISMOKfiJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St.

$495
$325

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
bariu flatai, 
mi. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

mediniai, pečiais gildo- 
geriausia pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3300 kiek-

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Įteikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra .pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4 kambarių namas
5 kambarių namas
6 kambarių namas
7 kambarių namas

Jie randasi prie ecmentuotos gat
vės, tik 3 'blokai nuo Grand Avė.

'laipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalo\v ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Koncesijos 
Kraustykite

$5300
$7300
$7500
$7950

JEI norite greitų pasekmių, duo
kite mums pardavimui savo real 
estate. Perkame, parduodame arba 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

Aš Kazimiera ZakŠauskaitė paieš
kai! savo dviejų pusbroliu Kazimie
ro ir Bronislavo Mickevičių, paci- 
____ių iš Lietuvos, Gegiedžių kai
mo, Pašvitinio parapijos, Šiaulių 
apskr. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkinga. Mr.s. Kazimiera Ma
lišauskienė, 10749 Prairie Avė. Chi-

I cago, III.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9y 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS 
£7 ................ . $1150

* ‘ “ 485
430 
585 
595 
575 
385

Ir daugelis kitų — turi būt išpar
duoti visi karai šiomis nupigintomis 
kainomis. FAGET-BUICK CO., 4400 
Archer Avė., Virginia 1200.

Buick ’27 Sedan .....
Studebaker Brougham 
Studebaker Sedan .....
Nash Coach ............... 
Hudson Brougham 
Buick Coach .............
Chevrolet Sedans .....

20 AKRŲ Floridoj, netoli Deffu- 
niak Springs, $200 įmokėti, o kitus 
Ko $9 kas pusmetis per 17 metų, 

ereikia nuošimčių, didelė proga. 
Galima auginti paukščius, vynuo
ges, vaisius, dariives, geri keliai, 
mokyklos ir bažnyčios, cooperative 
marketing, ten ir atgal kelionė 

! $3(5.89 kas utarninkų. Dykai kny
gutė. Atsišaukit arba rašykit.

McCaskill Estates
7 S. Dcarborn St., Chicago, III.

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budiukai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuo&s karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilm*ette 

Phone 364

FARMOS MAINYMUI
Našlė parduoda 40 akrų farmą, 

su stuba, barne ir padargais. Ran
dasi netoli Chesterton, Ind. Mainys 
į "miesto namą.

BANKER’S REALTY CO. 
6804 Rhodes Avė. 

Midway 1422

FLATINIS namas — South Sicfe 
67 & Looinis.i 2 
mns, cementiniu 
garažas, įplaukų 
na tiktai $8000, 
Stcwart 7764

flatų medinis na- 
pamatu, 2 karų 

$85 į mėnesį, kai- 
$2000 cash. Sav.

I " 1,1 ■'■V 1 » ■ ' ■ ................................ ... ' ' 1^ I ■ III

TAS ko jus norite. Tikras pirki
nys, 5 kambarių moderniškas me
dinis namas, Norvvood Park, yra 
elektra, 'garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn 
Maxvr Avė. Newcastle 1905.

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, ce-

mentiniu pamatu, 2 karų gara-

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
5|st St. arba Tel. Hemlock 7178.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicag-o

‘ Boulvard 0611-©774
. 1 . „ JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO žas, plaukų $85 i menesi, kaina rad jų BIZNIS YRA DIDELIS.

tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

. Stevvart 7764

$1000 PIGIAU 
parduoti grafų moderniAką fl i 
nutrinį bungalow, $3000 canh i ISmOKPJimdlSTURIU 

kambarių 
reikia. 

AUiiauktto Aiandie.
Savininkas

5742 So. Whipple Street
x Republic 8708

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

už cash.
Rungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi-

S a S SS
EKSTRA SPECIALIS BARGENAS giau negu verta. Del informa-

2-RUS MORGIČIUS Help Wanted-Male
Padarome j porą dienų-----------------------------------

PETRZILEK BROS. & CO., Reikia atsakančiai atrodančių vyru, 
VV A fJi u aPi® 25 metų amžiaus, į didelę įstai-104/ VV. 4/tn bt. gą> kurie gali kalbėti angiiškai. už

------------------------------------ ■ — tą darbą mokame $50 i savaitę.
HELBERG Bros, turi pintim pas- MIRnnmRifiMKI

Tain^i 8 134 N‘ LaS“lle StTaipgi pirmi morgičiai. Room ov<-o, 
192 N- Clark St. Dearborn 4020. 1 ■ 1 ■ m. ...................

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storaryje. pigiai greitam lApardavimui par

terio actai, valgomi actai, mlegkarabario ge
tai, taipgi didelis pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų karpetų. visokio didiio.

CHI-OAK PARk STORAGE 
3531 N. Clark St.

Warnar Storage, 3240 N. Halatod
Atdara vakarais ir Nedaliomis Iki 6

NASH COACH 1020. 6 DM*«6rtU, pilnai 
irenrtaa. puikia bailon ta j erai, labai įva
rus, 00 dienų rarantuotas. Kaina $865.

FINaNCM CO.
7001 Stony laland.. Pairtu 80<0. 

atdara vakarais arba nedalioj

st.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 SOt Halsted Sts

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?:
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MODERNIŠKI rakandai 4 kam
barių, kaurai ir t. t. Geras pasiū
lymas nebus atmestas. Parduosiu 
dalimis. Phone Englevvood 7378.

REIKIA patyrusių operatorkų 
prie Singer Siuvamų mašinų. Su- 
Kerior Auto Sabrick Co., 2100 So 
lorgan St.

TURIU parduoti savo 4 kamba
rių rakandus, gražus rakandai, kau
rai, lempos už tikrų bnrgeną. Par
duosiu dalimis. 600 E. 71 St.

Triangle 7447

NASH special 6 durimis sedan, 
demonstratorius, 1700 mylių važi
nėtas, naujo karo garantija, $1275, 

nuoš. įmokėti. A. r 
So. Western Avė.

% i
6718 So

L. ARGO,

MES nšmnkAalmfl canh ut Jnra automo
bilių. vlaoklų lidirbysčių ir modelių. Mob 
mokteliue dauriau negu Bluo Book verti. 

AITLAS MOTORS Ine.
8030 Cottage Grove Avė.

BUNGAjLOWS
Mes turime namų ir farmų par

davimui, visi geruose vietuose, vi
sokiomis kainomis ir išmokėjimais 
arba mainysime į kitokius namus. 
Musų biznis yra vedamas Racine, 
Kenosha ir Milvvaukee, apdrauda ir 
paskola. Daleiskite mums atlikti da
lį dėl jūsų biznio.

FRANK J. SCHWARTZ
REAiLTY CX>.
Established 1909

1105 Washington Avė. 
Racine, Wis.

FARMOS

ILLINOIS farma pardavimui ar
ba mainymui į Chicagos namą. 160 
akrų su budinkais ir išdirbta že
mė, tik 68 mylios nuo Chicagos 
šiaurėj, arti Kankakeo, UI. Kaina 
■labai pigi. Del platesnių žinių kreip
kitės: A. Petrulis, 1630 N. Rohey 
St. Tel. Armitage 3400.

Vasarinės cottages už jų vertę
Mes turime 15 naujų cottage ant 

didelių lotu, kiti kaip frontiniai lo
tai, randasi prie Slocum ežero, kai
nos nuo $750 iki $8300. Kai ku- _ _____
rios turi' labai gražius rakandus. BUNGAL0W UŽ $1500 
Ji!? M®’ turime koletą bungaliw ku-
real estate, mes norime, kad musų kimiai. Moaivestuoti pinigai sugryžtų. Atsišau- ria.?..t?rime.„PariV®l1 tuo??.u‘ ,Mes 
kit

LIBERTYVILLE LUMBER CO. v y ixi ♦ v i’ Liberty, m ar phone. 47 ir « neto!, tranepor-
SoB Halsted 7St, N<S?°S>, VS' eaHrn t

“ kitę šiandie. Arba mes galim pas-

cijų kreipkitės
6409 So. Kedzie Avcnue

Mes turime keletą bungalovv ku
ls turime parduoti tuojau. Mes 

priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Prie Wisconsino virtinės ežerų, 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
Transportacija, hotelio išlaidas, 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą iš anksto-

tatyti jums namą ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

PADAVIMUI ar mainui tran-j uucujnivo nuoivamiią uiinntV; ------------------- ---

nes mes galim nuvežti tik apru- sferio kampas 6 fhktai ir stambi
bežiuotą skaičių žmonių. Apžiurfkit . . _ ‘ . a„...
musų miškų apaugusius vasarna- krautuve, kaina $30,000 (1-mo 
radus,. 75x150, $150, išmokėjimlis, morgičio $7,500) 31-st N. E.
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. ~ f „ o,
Phone Wabash 6593 arba yašyklt cOr* O* Wallace St.
Long Lake Woodlands. Room 622, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


