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Nori sukurti šiaurės 
Pabaltijo sąjungą

................
I

Latvija, Estija, Suomija veda tuo reikalu! 
pasikalbėjimus. -- Norima Įtraukti dar 
ir Švedija. - Sovietų Rusija ir Vokieti
ja sumanymui priešingos

- -- - -
RYGA, geg. 19. — Ghicago nisteris turėjo panašią konfe-j 

Tribūne Press Service,. — Lai- -renciją Taline su estų užsienio 
vijos užsienio reikalų minisle- reikalu minisleriu Lalti'ku. 
ris Balodis ką lik grįžo iš Hel- Konferencijoj larp latvių ir 
šiokio, kur jis buvo nuvykęs estų užsienio minisleriu buvo 
pasikalbėti su Suomių užsienio apkalbėtas dar reikalas ryšy su 
reikalų ministeriu Prokope dėl laukiamu švedų karaliaus Gus- 
Pa balt i jo kraštų unijos suda- tavo vizitu Rygai ir Ta linu i ge- 
.rymo. gūžės mėnesio gale.

Balodis tiki, kad tokia šiau- Sovietų diplomatai energin-i

Lietuvos Naujienos

rėš Pabaltijo kraštu — Latvi- gai priešinasi projektuojamai rA ■ . • „ 4 , ,1 . . , • ,. . , , , , . . . .. . . . .,, .. . ‘ . .... . .. . Dės Moines universiteto studentai kiaušiniais bombarduoja administracijos trobesį. Studentu
jos, Estijos ir Suomijos, rasit siaurės Pabaltijo kraštų sąjun- .
dar Švedijos — sąjunga galės gai. Priešingi ir Vokiečiai, ku- i įaušės ten <1 o gegužės 11 d.

netrukus sulkurta.bul
Dar prieš išvykimą į Suomi

ją, latvių užsienio reikalų mi-

riu interesai Pabalį i jyj yra 
glaudžiai susiję su Maskvos 
interesais.

Anglijos dvasiškiai 
ragina balsuotojus 
rinkti darbiečius

Poznanėj prasidėjo 
tautinė lenku paroda

Lietuvos Socialdemo-9 
kratų partija vis dėl 

to uždaryta

banditai nukauti

Tik Darbo partija rimtai dir
banti dėl geresnės ir teisin
gesnės visuomenės tvarkos

POZNANĖ, Lenkija, geg. 19. 
— Čia tapo atidaryta tautinė 
lenkų paroda, kuriai lenkai ren- 
gelis per trejus melus. Paro
dą atidarė Lenkijos preziden
tas Moscickis, 70,000 svečių da
lyvaujant.

Ką tik gauti iš Kauno laik
raščiai patvirtina pirmylkščius 
telegramų pranešimus apie tai, 
kad Voldemaro valdžia uždarė 
Lietuves Socialdemokratų par

LONDONAS, geg. 19. . Ke
turiasdešimt žymių Anglijos ku-

\ ----------------
Kunigas netyčia apsi-j 
nakvojo pas mergas ir 

buvo “apdirbtas”
ŠIAULIAI. — Kovo 20 <J-, 

Šiaulių 'laikos 'Teisėjas nagrinė
jo prostitutės Valerijos Dam- 
brauskailės ir jos laikytojos Ju-Į 
les Vaitkienės- bylą. Jos buvo 

įkaitinamos kunigo Petro šlėktos 
1 apvogimu.

Kunigas šlėkta buvo atvykęs 
iš Šataikių bažnylkiemio, Pla
telių valsč., Kretingos apskr. j I 
Šiaulius savais reikalais ir va
kare paprašė vežiką nuvežti į 
viešbutį. Vežikas jį nuvežė į 
Sukilėlių gatvę pas minėtas 

i “panas,” kur kunigas Šlėkta ir 
apsinakvojo. Iš minėto “vieš
bučio” jis išėjo tik rytojaus die
ną apie 14 valandą. “Viešbu- 

j ly” jam prapuolė pinigų, laik
rodėlis ir kitu daiktu viso su
moje apie 180 litų.

Kun. Šlėkta pasiskundė poli
cijai, ikuri užvedė prieš prosti
tutes bylą

Teisme Dambrauskaitė paro- 
I dė, kad jos šeimininkė Vaitkie
nė apie vagyštę nieko nežinojo, 
o pati kalta irgi neprisipažino, 
pareikšdama, kad jai kunigas 
laikrodėlį užstatęs už 20 litų, 
o kilus daiktus davęs už tai, 
kad ji su juo visą naktį nakvo- 
jus.

Taikoj 'Teisėjas Damhraus-i 
kailę nuteisę 6 mėn. paprasto i 
kalėjimo, o Vaitkienę išteisino.!

Kunigas P. šlėkta kaip nuken-| 
tėjęs, į teismo posėdį nebuvo' 

, atvykęs.

i—

Ministeriu kabinetas
priėmė sutartis su

Vokietija
KAUNAS. — Balandžio 25 

dieną minisleriu kabinetas pri
ėmė: 1) Vokietijos Lietuvos 
trečiųjų teismo ir laikomąją 
sutartį, 2) sutartį tarp Lietu
vos ir Vokietijos sienos daly
kams sutvarkyti, 3) konvenci
ją taip Vokietijos ir Lietuvos 
pasienio vandenims palaikyti ir 
tvarkyli, 1) konvencija tarp 
Vokietijos ir Lietuvos deb žve
jybos Kuršiv mariose, Skirvy- 
č:o, Rusnės ir Nemuno upėse, 
taip pat Vištyčio ežere. Liepi
nėje, Širvintoje ir Šešupėje, 5) 
konvenciją tarp Vokietijos ir 
Lietuvos kariams pensininkams 
Klaipėdos krašte aprūpinti, 6) 
k/nsuliurinę sutartį larp Lie
tuvos ir Vokietijos, 7) Lietu
vos Vokietijos konvenciją dėl 
susisiekimo teisės dalykais ir 
8) konvenciją tarp Lietuvos ir 
Vokietijos dėl pensininkų Klai
pėdos krašte aprūpinimo.

Tautinė Kiny kariuo
menė susikirtus su

| Feng’o jėgomis
..................

ŠANICHAJUS, geg. 19.—Ofi- 
I cialė Joponų Tolio žinių agen- 
| turą praneša, kad Hupeh-I lona- 
j no sienoj, į žiemius nuo Han- 
kovo, prasidėjus kova larp 

i “krikščionių” generolo Peng 
! Juhsiano ir tautinės Kinu val
džios kariuomenių.

Taulinjės valdžios vyriausy
bė tas žinias nugina.

KantonieČiai sumušė kuanghie- 
čius ir atėmė Vaučau

HONKONGAS, Kinai, geg. 
19. Gtautas ils Kantono ofi- 
cialis pranešimas sako, kad kan- 
toniečių kariuomenė sumušė 
Kuangsi jėgas rytiniame Kvan
tu nge ir vėl atėmė iš jų Vaičau 
miestą, Į rytus nuo Kantono.

Kuangs iečių armija, sako, 
traukiasi atgal į Svatovą.

ME K SIK OS M1 ĖST A<S, geg. 
19. — 'Telegramos iš Puehla 
praneša, kad 125 “eristeros’ų” 
banda puolė Jaguey > miestą, 
Tlaxcaloj, bet buvo federalinės 
kariuomenės skyriaus sumušta 
ir nuvyta.

Devyni “cristeros’ai” pkleri- 
k’lų maištininkai] buvo nu
kauti, jų tarpe ir jų vadas. Fe- 
deralų buvo du< kareiviai 
mušti, o septyni sužaloti.

Vilniaus lietuviai ren
giasi keliauti j Romų
Vilniaus lietuviai šią vasarą 

yra sumanę suruošti kelionę iš 
Vilniaus į Romą. Kelionė tęsis 
apie dvi savaites. Be Romos 
dar manoma aplankyti Milanas, 
Venecija ir kiti žymesni mies
tai. Iš Vilniaus ekskursija iš
važiuos apie liepos mėn. 1 die
ną.

Ties Klaipėda nusken
do laivas

Patsai valdžios organas, “IJe- 
|luv(.’s Aidas,” gegužės 2-ros die
nos leidiny šitaip skelbia:

“Vidaus reikalų ministerijos 
nutarimu uždaryta Lietuvos so
cialdemokratų partija su visais 
savo skyriais, kaipo dirbusi, ne- 

| prisilaikydama savo įstatų, vai-i 
istybei kenksmingą darbą.

‘’T’’ “Iš provincijos vyriausybe davė,

Japonija nori kalbė
tis su J. V. dėl laivy 

nų sumažinimo
šukau! — atsišaukimą į visus 
krašto piliečius, patardami at
einančiais visuotiniais rinkimais 
balsuoti tik už Darbo partijos 
kandidatus.

Savo atsišaukime tie plačiai 
žinomi kaip visuomenės dar
buotojai kunigai sako, kad kiek
vienas doras žmogus, kiekvie
nas rimtas krikščionis 
balsuoti tik už 
kandidatus 
motyvų:

Pirma «— 
džią paims 
bo partija, 
tarptautinei 
bus 
tvirtų pamatų.

Antra Dabartinėje ekono-' Skundžias, kad Įstct Į Amerikos 
minėje visuomenėje ne viskas! 
yra tvarkoj, o Darbo partija į 
yra vienintelė politinė visuome
ninė organizacija, kuriai tikrai 
tos problemos rupi ir kuri tik
rai rimtai imasi jas spręsti ir 
piktą pašalinti.

Trečia — Organizuotieji dar
bininkai tiki 
singesnę visuomenę,

Darbo partijos 
dėl šių svarbiausią

Tik kai krašto val-
Į savo rankas Dar

da rba s visuotinei
laikai patikrinti 

pastatytas aut tikrų ir j

WASI IINGTONAS, geg.
Japonijos 1 _ 

žinot valstybės departamentui, 
kad Japonai esą pasirengę dis- 

turėtų kusuoti, kartu su 'kitomis vals
tybėmis, naują .Jungtinių Vals
tybių projektą laivynams suma
žinti, jei tokia konferencija bu
tų netrukus sušaukia.

už-

Suėmė 17 komunis 
tų už netvarkos 

kėlimą
NE/W YORKAS, geg. 19.

'T* '*ousybė ya|<arf p3r 5.000 policininkų pa
kavusi per apskričių virsi- ra(Į^ UJnion .Stpiare, komunistaiyra g 

ninkus daug kolektyvių vietos 
gyventojų prašymų būtinai už-; 
daryti tą partiją ir josios laik 
rasi į ‘Socialdemokratą’.“

O dar tik kelias dienas prieš Jjemjuku 
tai pats Voldrmaras I“ 
kad užadryti Socialdemokratų 

v f • v i a • i | partiją nebūtų nė kokios pras-i 
Žydai žada steigt sa “mes...1 . |

! vą universitetą I<!! v,.,1<Iei,,»r<’.onciozus paša- j 
" } koja apie socialdemokratų pai

t i jos 
stybei darbo” yra,

1 Aeroplanas su žmonė
mis žuvo Dunojaus 

upėj
BUDAPEŠTAS', Vengrija, geg. 

19. —j Į Dunojaus upę netoli 
nuo miesto, nukrito didelis pa- 
sažierinis Vienos-Budapešto li
nijos aeroplanas, žmonės, ma
lę nelaimę, sako, kad skrendan
čiame aeroplane įvykęs sprogi- i 
mas, nunešęs jo sparną. Nu
kritęs upėn lėktuvas nuėjo dug
nan. Kiek jame buvo žmonių, 
dar nežinoma.

KLAIPĖDA. — Balandžio 18 
naktį ties Klaipėda juroje nu
skendo Vokiečių laivas “Ursu- 
la” plaukęs su avižų kroviniu, 
apie 290 tonų iš Stralsundo 
(Vokietijoj) j Liepoją.

Laive buvo kapitonas Veige- 
ris ir 5 matrosai. Ištikus ne
laimei, laivo įgula sulipo į stie
bą ir laukė pagalbos.

Klaipėdos pasienio policija 
pastebėjusi juroj pavojaus žen
klus, pranešė Nimerzatės gelbė
jimo punktui, iš kur buvo pa
siųsta laiveliai ir 6 vai. rytą ne
laimės ištikteeji buvo į krantą 
atgabenti. Iš baisaus nuovar
gio du jūreiviai išgabenti kran- 
tan be sąmonės.

Laivo tik šonas kyšo iš van
dens. Laivas įstrigęs giliai į 
smėlį ir apie jo išlaisvinimą da
bar netenka kalbėti. Nelaimė 
atsitiko dėl mig’lų juroje ir di
delio vėjo.

bandė padaryti triukšmingą 
kontrdemoųstraciją. Triukš- 

imuotojai netrukus buvo iš-
1 .sklaidyti. šešiolika jaunuolių,

j ir mergaičių, jaunų 
tikrino, komunistų lygos narių, buvo 

areštuoti. Suimtas taipjau Ben. 
Lifshitz, vvortkerių (komunistų) 
partijos dislriklo organizato

rius. Visi jie kaltinami dėl ne- 
i tvarkos kėlimo.

dirbimą “kenksmingo vai-;
. . . v J Į ItYMLl UCU MU y 1 CKf ZillOIYlcl, |)<l~ I

universitetus žydams daroma , , ‘ , .... prastas io melas valdžios smur-kliuciu . . . . . .. ,, . , .' t m pateisinti. () ką tas pats 
“Lietuvos Aidas” kalba apie 
“daug kolektyvių vietos gyven
tojų prašymų” uždaryt sočiai- Į 
demokratų partiją ir jos laik
raštį,, tai irgi, amerikietiškai ta
riant, bunkum.

vą universitetą

IŠ DARBO LAUKO
Kenoshcs streike du pašauti;

Įsakė aręštuot Alien A kom
panijas viršilą

NEW YORiKAS, geg. 19. — 
Žymus žydų darbuotojai, moky
tojai, advokatai, gydytojai ir 
biznio žmonės, laikė Astor vieš
buty susirinkimą, kuriame bu-'

į geresnę ir te.i- j vo svarstomas žydų universi-! 
ir Darbo teto Novv Yorke steigimo pro-! 

partija yra vienintelė, kuri nuo-i jektas. Susirinkime buvo pra- 
ir nešta, kad vienas turtingas žy- 

įdas tam reikalui jau esą paau
kojęs $200,000.

Susirinkime skųstasi, kad įs
toti į Amerikos universitetus 
žydams esą daroma vis dides
nių klinčių. Karlu vėl pareikš
ta baimės, kad, įsteigus žydų 

Ton- universitetą, įstoti į Amerikos
nukritęs iš septyniolikto aukštąsias mokyklas žydams ga

širdžiai ne tik mąsto, 
dilba dėl naujos, teisingesnės 
ir geresnės santvarkos. (

UŽSIMUŠĖ ADVOKATAS NU
KRITĘS Iš 17-TO AUKŠTO

NE\V YORKAS, geg. 19 
UžsimuLšė advokatas Nat. 
kin, 
Hotel Belmont aukšto. Ar jis Iii atsirasti dar didesnių sunku- 
pats šoko pro langą, norėda- mų: universitetai turėsią prie- 
mas nusižudyti, ar netyčia iš 
krito, neišaiškinta.

KENOSHA, Wi«., geg. 19. — 
Kuopelė Alien A (kompanijos 
megstuvių streikininkų vakar 
sulaikė gatvėj streiklaužių au- 

laivas naskpndn s,s itcmcl)i1'- kova. Streiki- IjtllVclb pdbKvlllHJ SU 'ninkas Louis Williams ir strėik- 
Į laužys C. Meyer, abudu pašau

ti, tapo nugabenti Į ligoninę.
Circuit teismas išleido įsaky

mą areštuoti Rogerą N. Kim- 
ballą, Alien 
pirmininką 
nadžerĮ, dėl 

^a_ teismą, kur

Mussolini Įstatymu 
i nori versti italus 

daugiau veistis
I -

ROMA, geg. 19. — Diktato
rius iMussolini įnešė senatai! Įs
tatymo projektą, kurio tikslas 
yra versli šeimas gimdyti dau
giau vaikų. Proponuojamu įs
tatymu reikalaujama, kad val
stybės tarnyboje ir privatinė
se darbo įstaigose butų visados 
duodama pripienybė tiems tar
nautojams ir darbininkams, ku
rie yra didesnių šeimų tėvai.

Cechų komunistų va
das prašalintas iš 

partijos
PRAHA, čecboslovakija, geg. 

19. — Del cechų komunistų 
tarpusavio rietenų, ilš komunis
tų partijos tapo pašalintas vie
nas žymiausių ir seniausių jos 
vadų, parlamento atstovas Mu- 
na.

14 Įgulos žmonių
VALPABiAISO, Čilė, geg. 19. 

— Sudužęs į uolas Čilės pa- 
krančiuose, apie dvidešimt pen
kias mylias į pietus nuo Val- 
paraiso, paskendo nedidelis pre- Į 
kybos laivas “Perico.” Su 
pitonu, viso Įgulos žmonių 
ve buvo keturiolika. Visi 
žuvo.

Ini- 
jie

A kompanijos vice- 
ir generalinį ma
to, kad pašauktas į 
turėjo būt tardoma 
jį, jis nepasirodė, 
bylą yra iškėlęs

ORAS'

; žasties nepriimti žydų ir tei-
1 sintis tuo, kad žydai turį nuo
savą universitetą.

Galų gale nutarta, kad į žy
dų universitetą 
visi, žydai ir ne 
bos, tautybės ir 
mo.

Organizacinio
mininku išrinktas M. ____ ______ ______
buvęs J. V. prokuroro asisten-į Meadows, užsimušė, jo lėktuvui 

užsidegus ir nukritus žemėn.
Antro aeroplano pilotas,

LONDONAS, geg. 19. — Nuo’Solter, kurio mašina taip 
V1‘' didžiojo karo pabaigos ligšioL sudužo, sugebėjo iššoikti ir

19 britų laivai, bendrai dau- rašiniu nusileisti žemėn.
Katastrofa atsitiko per

butų priimami Į 
žydai, be tiky- 
kilmės skirtu-

komiteto pir-
Baxter,

Clncagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai, dienai pra
našauja:

Bendroj gražu ir šilčiau;
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
duliniškai 45° F.

Šiandie saulė teka 5:26, lei-!giah kaip 24,000 tonų, pasken- 
džiasi 8:07. Mėnuo leidžiasi d0 nuo per karą paleistų 
4:06 ryto. ibepluduriuojančių minų.

vi
tas.

Armijos aviatorius žu
vo dviem aeroplanam 

susidūrus ore
GULUMBUS, Ohio, geg. 19.

Vakar netoli nuo čia dviem 
karo aeroplanam susidūrus 
ere, vienas aviatorių, Įeit.

Įeit, 
pat 
pą-

lai-
ir te- komus čia armijas aviacijos kor- 

I puso manievrus.

byla prieš
Kimballui
Louis F. Budenz, streikininkų 
vadas, kaltindamas kompanijos 
viršilą dėl šmeižtų ir reikalau
damas iš jo $100,000 nuoskau
dos atlyginimo.

Teismas atsisako leisti iš nau
jo nagrinėti bylą streikininko 
Elmero Hackbarttho, nubausto 
kalėj imu už suėmimą ir išgabe
nimą vieno streiklaužio, Harol
do Hendriciksono.

Alien A megstuvių darbinin
kų streikas tęsiasi .jau penkio
liktas mėnuo.

1928 metais J.Valst. pa
statyta 4,346 aero

planai
WASHINGTONAS, geg. 17. 

— Praeitais metais Jungtinė
se Valstybėse buvo pastatyti 
4,346 aeroplanai ir hidroplanai, 
kurie parėjo $43,812,200.

Rumanijos senatorius 
imamas nagan už 
Karolio rėmimą

i
iI

WOODLAND, Cal., geg. 19:— 
Du banditai apiplėšė Bank of 
Yolo Woodlando skyrių, išsineš
dami daugiau kaip 13,700 do
lerių.

Bl'GUARESTAS, Rumanij.i, 
geg. 19. — Del to, kad viešai 
kalbėdamas ladgeviste pasakė, 
kad visa, girdi, Rumanija su 
nekantrumu laukianti princo 
Karolio sugrįžtant, senatorius 
Cornescu tapo išvytas iš senato 
ir iš ūkininkų partijos. Parla
mentinės privilegijos iš jo -taip
jau atimtos, ir jis bus atiduo
tas teisman kaip valstybės nu
sikaltėlis.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, 111.
■—  i* ar. •

mumo ir suras kur nė pasislėp
tum. j

Šis Capone suėmimas ir grei- 
! tas nuteisimas nustebino Chica- 
gos policiją. Policija čia jau se
nai bandė prie jo prisikabinti, 
bet niekad nepavyko jai tai pa
daryti. Philadelphijai gi pavyko 

i į vieną dieną jį apkaltinti, nu
teisti kalėjiman ir kalėjiman 
uždaryti. Nebuvo jokių protestų, 

Gavo vienus metus kalėjimo užj išsisukinėjimų, bandymų atide- 
nešiojimąsi revolverio, — bet;lioti bylą ir kitokių sutrukdimų. 

ne Chicago j. to manoma, kad pats Capone
, pasidavė policijai. Jį areštavo

Alphonse “Scarface“ Capone policistas,. kuris tik kelios die- 
liko nuteistas vieniems metams nos atgal viešėjo pas jį Flori- 
kalėjiman už nešiojimąsi revol- doj. Teisme Capone irgi nesigy- 
verio ir jau pradėjo kalėti savo;n®» bet prisipažino prie kaltės, 
bausmę. Bet tai atsitiko ne Chi- ’r sutiko, kad tuojaus butų iš- 
cagoj ir ne Cicero, kur jis yral gabentas kalėjiman. Spėjama, 
viešpats, o tolimoj Philadelphi- had jis tai padarė tikslu pasis- 
joj. Jis su savo sargu ir paly- lėpti nuo savo sėbrų ir priešų, 
dovu Frank JEUp, kuris taipjau kurie tyko ant jo gyvasties. To- 
gavo vienus metus kalėjimo, li-llimam kalėjime jie jo nepasieks, 
ko suimti Philadelphijoj įšei- o paskui gal pasiseks kaip nors 
nant iš teatro, tuojaus pasidavė -ir iš Amerikos pasprukti, 
policijai, atidavė ginklus ir ant i 
rytojaus, prisipažinus prie kal
tės, liko nuteisti kalėjiman. Tą 
pačią dieną liko išgabentas į 
Moyamensing kalėjimą.

Areštuotas jis prisipažino, kad 
buvo Atlantic City, kur padarė ran šaika gal būt irgi Vandys

CHICAGOS
žinios

Al Capone nuteistas 
kalėjiman

taikli su kita Chicagos butlege-

Tečiaus Chicago j laukiama 
naujų smarkių kautynių tarp' 
saikų. Dabar Capone saikai rei
kės rinktis naują, vadą ir ma
noma, kad tas vadas bus išrink
tas pagelba kulkasvaidžių. Mo-

atsigriebti ir užkariauti Capone
riti šaika — Korano ir prisiža- teritoriją, nepaisant nekariavi-
dėjo vieni kitų daugiau nebežu-

Pakėlė gasolino kainą 24864—Domicėlei Gemtutienei
Pavasaris jau atėjo: gasolino 

kaina jau pakelta.' Pakėlė ją 
šeštadieny Standard Oil Co., o 
su ja kartu ir visos kitos alie
jaus kompanijos. Dabar už ga
lioną reikės mokėti jau 16c. Bet 
tai dar ne viskas: iki vasaros 
kompanijos spės dar porą kar
tų gąsdino kainą pakelti, o nuo 
rugpiučio 1 d. prisieis ir gaso
lino taksus mokėti — po 3c 
galiono.

ant

Dr. Carter rastas 
kaltas

Dr. Franklin O. Carter, “akių 
specialistas“, kuris keletą, me
tų atgal plačiai garsinos! ir tarp 
lietuvių ir nemažai žmonių ap
akino begydydamas akis, rastas 
kaltas už praktikavimą medici
nos be leidimo ir jam dabar grę- 
sia kalėjimas iki vienų metų ir 
iki $500 pabaudos. Bausmė bus 

j paskirta gegužės 25 d. Jis nete
ko laisnio pora metų atgal, bet 
v ištiek nepaliovė praktikavęs 
mediciną ir daręs operacijas ant 
akių ir gerklės.

24866 Mikolinai Krupaviči-enei 
2487’1- Perekseclai Velavičienei 

24880—Emilijai Pocienei 
24882 Michal. Brazauskienei 
24888—Malvinai Lapacinskienei 
24890—Tadeušui Norvilui 
56560—Liudvikai Radvilienei 
56554—Juozui Pociui 
56555 Povilui Kasetini 
56559 Petronėlei Sumauskienei 
56563—Rozalijai Olšauskienei 
96046 Izidoriui Zivatkauskui 

140—Dominikai Stankui 
15270 Onai Vilkienei 
15236 Agnieškai Každailienei 
15303—Mare. Kasparavičienei 
24899 Kaziui Utakiuį 
24903—Jonui Tilkui 
24904—Liudvikui Sabaliauskui 
24906—Kunigundai Pilsuckienei 
24908—Rozalijai Ditkienei 
24913 Veronikai šepkien-ei 
24918 Jonui Daubarui 
24919—Ignacui Daubarui 
56564 Saliomijai Sivickaitei 
24916—Boleslovui ^iautilui 
23594 Veronikai Kasiulaitei 
25117 Aleksandrui žiogui 
23596—Elzbietai čeponienei 
15341-Juozui Taniukui 
25116—Antanui Karpiui

Jos. F. Budrike Krautuvėje
Prasidės Gegužio 17 ir te

1 •

sis iki Gegužio 27, 1929

mc sutarties, remianties tuo,
dyti. Be to jis policijai pasiškun- kad sutartis nebegaliuoja pa
de, kad jis jau senai norys pa- čiam Capone -esant kalėjime, 
sitraukti iš butlegerystės biz
nio, I 
jau pasitraukti 
paties šaikos nariai n.'duos ra

Pasimirė seniausia 
studentė

Tai bus didžiausi paroda ir išpardavimas naujausių radio. Kiekvienas atsi
lankęs į šių parodų gaus Radiolog arba Termometrų

DYKAI
Kiekvienam užinteresuotam radio, bus proga pamatyt visus modelius geriau
sių išdirbysčių: Atvvater Kent, Spartan Majestic, Bosh, Philco, R. C. A. Ra
diolas. Brunswick, Colster. Colonial, Earl, Freshman, Steinite, Sonora,diolas, Brunswick, Colster, Colonial, Earl, 

Zenith ir kitus.

Savo 
nuo aštraus nevirškinimo pasi- 

' i iš butlegerystės biz- Yra visokių spėliojimų, bet! mirė Mrs. Ilattie Freeman, 80 
bet-esą jei sykį įstojai, tai kas ištikrųjų įvyks, lai dar teks m. amžiaus,-Northwestern uni- 

nebėgali ir jo pamatyti. Tečiaus vienas daly- v-ersiteto studentė. Universite-

DRESIŲ DEZAININIMAS
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dcl uždarbio. 
Musu asmeninis mokinimas 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
19(1 N. State St., kampas Lake St.

E.RB| 
IETKIEVVICZ

PATAISYMAS

. Universite- 
budama 75 m. am-

namuose Batavia, III

Tik Produktas

oda
ras Ėsk o. Vėsinantis.

kas yra tikras Cicero ir|tan įstojo
: Chicago ilgą laiką Capone nebe- žiaus. Ji buvo seniausia studen- 
matys. tė pasauly. Pasak jos, nė senat

vėj nereikia surūdyti ir niekad 
■ nėra vėlu mokintis.

Girti utomobilistai už
mušė du vaikus

Mano prisiųstoj koresponden
cijoj iš Rockford, ■ 411., lošėjų 
aprašyme yra praleista nepami
nėjus lošėjas A. Tarabilda. Taip
gi, kur pasakyta: “Vytautas 
Širvinskas paskambino piano 
solo“, tai turi būti: Vytautas 
Simaitis paskambino piano solo- 

—P. A. Deltuva.

Niežėjimas

Du kiti 
žeisti, 
biliu.

vaikai gal mirtinai su-; 
Važiavo vogtu automo-

Du girti automobilistai, va
žiuodami arti 60 m. į vai. grei
tumu, įvažiavo į būrį vaikų prie 
St. Thomas parapijinės mokyk- 
los, kertėj 57 ir Kimbark gat
vių ir du vaikus ant vietos už
mušė, c kitus du tiek sunkiai 

i sužeidė, kad vienas sužeistųjų 
veikiausia mirs.

Užmušti vaikai yra Robert 
Hennell, 12 m., James Boyd, 13 

i m. Sužeisti: Harold O’Grady, 13 
! m., Le Roy Rousseau, 13 m. 
Pastarasis veikiausia mirs.

Kiti automobilistai ėmė vytis 
girtuosius automobilistus, bet 
jucs pasisekė pagauti tik prie 
68 ir Dorchester gatvių, kur jie 
įvažiavo i du automobilius ir1 
savo automobilių sudaužė. Au-1 
tomobilistai, į kuriuos jie įvažia
vo, juos sulaikė ir atidavė po-, 

niaH ntidengH jnaų tikrų "ligų ir jei aš apai Heilai 
Ininiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei- J

. Areštuotieji automobilistai pa-| 
; si rodė visai girti. Automobilių' 
| valdė VVilliam Svveeney, 27 m., 

St. 444 S. State St., tik kelios die
nos kaip atvykęs Chicagon iš 
New TIampshire valstijos. Kar-j 

pc' tu su įuo važiavo jo pusbrolis

CONTRACTORS J

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

SpeOa!i«ta« gydymo chroniškų ir naujų U- 
gtj. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atsilan 
kykil pas mane. Mano pilnas Uegztuninari-

kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc i 
galutino iAegzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
link elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
PietVoU^ 26 m. 8522 Rhodes Avė.

i

Temykite
t) APDRAUDA* (Insurancui 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didclias ir geriausia* kompa
nijas.

2) REAL ESTATE: Tūrių gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. M1SZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Td. Roosevelt 8500

Nuo
Gy-

i .Abu prisipažinę, kad jie girluo- 
jkliavo ir paskui išvažiavo pasi
važinėti. Munšaino pirkę gatvėj 
Hyde Parke. Kur jie gavę au- 

i temobilių, sakosi nežiną. Auto* 
mobilius buvo vogtas. Jį pavog
ta valandėlę prieš tai nuo 
George Hunt namų, 801L Ver- 
non Avė.

Nurodytoj vietoj policija gat
vėj ąreštavo vieną žmogų, bu
vusi bartenderį, kurį Svveeney 
pažino kaipo pardavusj jiems 
munšainą. Bet suimtasis prie 
kaltės neprisipažysta.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu Tamstoms parankiau — 
galėtumai ir prieš pietus ir po pie
tų ateitf, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo .va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
u iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
D K. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

24853—Onai Jamantienei 
24863 Mare. Vaigausk^ilei

išnyko!
SiiRtokit kusęsi. Jei 
niežti. vartokite

rtitninantis, jis papra
stai suteikia .greitų pa-
geibų nuo 
ideginių.V Gaukit 
buvo autlekos.

Keldinančių 
jU U

SEVERa’s
ESKO

N epaly ginamos 
KoRybės
ir absoliučio vienodumo gali likti vadu 
savo srity j tik tris metus. — Šiandie 
Budweiser Barley Malt-Syrup yra vie
nas iš Amerikos populiariškiausiy rūšių.
— Pardavinėjamas visur.

Biidvveįser
Barley-Malt Syrup

Ifad 
ni 
maistingumų 
duonos, 
sausainių, 
nutsų, kepdami var
tokite Budweiser 
Barlėy-Malt Syrup

ir padidinti 
jūsų 

k ė k s ų, 
dough-

Yra garantuojama, 
kad neturi pridėt- 
ki.i, dirbtinio sko
nio ir dirbtinių 
spalvų.

:<

t-°P FLAVOTE1’

R. C. A. Radiola 33, su dynamic 
speakeriu ir gražus kabinetas, 
su tūbomis ... $159

Atwater Kent, dynamic spea- 
keris, su viskuo $135

pi

R. C. A. Radiolas,'7 tūbų, %Į1Q 
su viskuo už...................... M* A A w

t

Bosh, su gražiu kabinę- & 
tu, su viskuo, dynamic «***fcw

w:,:<7pK|

Majestic, modelis 71, už......
K

Philco, 7 tūbų, su viskuo už 
Fada, 7 tūbų, su viskuo už .. 
Frashman, 7 tūbų už .........

$110 
$74 
$69 
$59

Tik biski įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais

no
Intai? fe:

iO

Anheuser-Busch
St. Louis

Jos. F. Sudrik,
3417-21 So. Halsted Street

Phone Boulevard 4705
1 į

■
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MUSŲ MOTERIMS
MAKARONŲ KUGELIS

3 puodukai virtu makaronų
4 kiaušiniai

žius, atšaldyk, sudek obuolius, 
išplaktus kiaušinio trynius, ge
rai išmaišyk, o ant galo sudėk 
išplaktus baltymus. Kepk iš-

GRANDŽIŲ ARBA BRAŠKIŲ 
DEZERTAS

Veda Dora Vilkienė

VISTŲ KEPENŲ KOTLETAI Išriešutuok mažus puodukus 
----------- j arba blokinius indus, išberk 

12 vištų kepenų-------------- i duonos trupinius, pridėk miši-
l šaukštas sviesto i nio, sulygink.
!4 šaukštuko sukapotų svo- į blėtį pusiau 

gunų , niu ir padėk
5 kiaušiniai pečiuje 20-25

?.u sekamu dažai u:

Sudėk puodukus 
pilną su vande- 
pečiun. Laikyk 

minutes. Paduok
’Zi šaukštuko druskos 
truputi pipirų
1 šaukštukas sukapotų petruš-i

Druskos ir pipirų
% puoduko vištienos, žąsienos 

taukų arba sviesto.
Sumaišyk makaronus su iš

plaktais kiaušiniais. Pridėk 
druską ir pipirus. Sudėk į iš- 
sviestuotą indą išbertą sausais 
duonoj trupiniais. Apdėk svies
tu. Kepk pečiuje pakol viršus 
gerai parus. Paduok karštą

I uogų koše arba jello.

sviestuotoj blėty, pakol viršus 
gerai parus. Paduok karštą ar
ba šalta su saldžia Smetona.

MORKVŲ DEZERTAS

su

1 šaukštas sviesto
1 šaukštas miltų
¥> puoduko saldžios Smetonos 
1/i šaukštuko druskos
Pipirų ir žalios petruškos dėl 

| skonio
’/i. blokinės grybų. A

Pašildyk sviestą, sudėk mil- 
atšaldyk, pridėk! tus, smetona, priesokinius, ge- 

išmaišyk, pridėk grybus ir 
Duonos trupinius iri virk pakol sutirštės. Užpilk ant 
Išplak kiaušinio bal- kotletėlių ir paduok su šviežio

mis bulvėmis.

KOPŪSTŲ PYRAGAS

kepenis, o paskui 
udėk petel-i 

sviestą ir svogu-|

1 nedidelis kopūstas
2 puodukai smulkaus 
’/» puoduko sukapotų

cukraus 
saldžiu- c

1 šaukštas baltos duonos tru-| 
pinių

Sukapok 
pert rink per sietą 
nėn, pridėk
nūs ir virk 5 minutes. Nuimk! 
nuo ugnies, 
druską ir pipirus, 5 kiaušinio rai 
triynius. 
išmaišyk,
tymus ir pridėk prie mišinio.

J V
tauku

' M

*

1

KVIETINIŲ MILTŲ 
PUDINGAS

3231.—Elegantiška svečiuosna eiti suknele. Galima siūdinti iš dviejų 
spalvų šilko arba sejoną padaryti iš aksomo, o bliuzką iš šilko.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colii} per krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 1

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti

’/o puoduko žąsienos
1 puodukas razinkų (besėklių) 
1 šaukštukas cinamonų.
Supiaustyk smulkiai kopūs

tus, pakepink ant žąsienos' tau
kų nuolat maišydama, kad ne
prisviltų. Pakol kopūstai atšals, 
padaryk tešlą kaip dėl Strudelio. 
Pridėk prie kopūstų razinkas, 
migdolus ir cinamonus. Kaip 
ištampysi ganėtinai tešlą, su
dėk kopūstų mišinį suvyniok 

! tešlą ir kaip vyniosi vis apipilk 
I sviestu kepk ant gerai išsvies- 
i tuotos blėties ir kartas nuo 
karto aplaistyk pyragą blėty 
sviestu.

Vietoj Strudelio tešlos 
vartoti pajaus tešlą arba 
nrastos (ItlOnOS tešlą.

1 puodukas tarkuotų morkvų 
% puoduko cukraus
1 puodukas pieno
2 šaukštai želatino
% puoduko šalto vandens
1 kiaušinio baltymas
Druskos
1/2 šaukštuko vanillijos.
Įmerk želatiną į šaltą vandenį, 

duok pastovėti šiltoj vietoj, kad 
ištirptų, supilk prie karšto pie
no. Padėk j šalį, kad atšaltų 
iki atšals ant tiek, kad apie 
kraštus pradės tirštėti. Išplak 
baltymą, pridėk morkvas, drus
ką, vaniliją, išplaktus baltymus. 
Viską kartu išmaišyk, supilk j 
byle kokį indą, padėk į ledau- 
nę, kaip gerai sutirštės, paduok 
su išplakta Smetona. Sveikas 
valgis žmonėms sergantiems 
kraujo ligonis. Ypač kaip va
dinama mažakraujystė.

2 šaukštu smulkaus želatino 
H puoduko šalto vandens
% verdančio vandens
I puodukas cukraus
1 puodukas vaisių sunkos ir 

vaisių
3 kiaušinių baltymai
!4 kvortos išplaktos, saldžios 

Smetonos.
Įmerk želatiną šaltan vande- 

nyn, paskui ištarpyk karštame 
vandeny. Pridėk cukrų, citrinų 
sunką, ir vaisius su sunka. 
Kuomet atšals ir beveik pradės 
tirštėti, pridėk išplaktus balty
mus ir Smetoną, išmaišyk ir su
pilus į formą padėk ledaunėn. 
Formoj) gali pridėti braškių,

gražiai atrodys ir bus skanu. 
Paduok su išplakta smetona,] 
kurią vartosi skyrium nuo to 
¥1 kvortos, nes 14 sudėsi vidun j 
dezerto,

BULVINIŲ MILTŲ KEKSAS

4 kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų

%puoduko cukraus
% p'uoduko bulvinių miltų

i šaukštukas baking pauderio
Vi citrines, sunką ir putar- 

! kuok luobelę. .
Išplak trynius su tam tikru 

“Dover” prietaisu, pridėk cuk
rų, citrinos luobelę, sunką ir 
plak, nesustodama iki gerai su
tirštės. Pridėk išplaktus bal
tymus ir ant galo miltus persi
jotus su baking pauderiu. Kepk 
nekarštame pečiuje % valan
dos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

pa-

u ‘rupių kvietinių
' miltų

’/2 šaukštuko sodos
‘/o šaukštuko druskos
1 puodukas pieno <

’/j puoduko molasses
1 puodukas razinkų, sukapo

tų, besėklių, arba žalių uogų.
Sumaišyk viską paduotoj ei- 

I lėj. Sudėk puodan ir virk ant 
garų 2>/2 valandos. Paduok su 
išplakta saldžia Smetona. Gali
ma vartoti figas, virtas slyvas 
arba sukapotus obuolius ir ra- 
zinkas vietoj razinkų arba uo-

i g V-

PINEAPPLE SU KRAKMOLU 
PUDINGAS

poudukas vandens 
puodukas* pineapple sunkos 

Yi puoduko kornų krakmolo 
1/k šaukštuko druskos 
Cukraus pagal skonies 
3 kiaušinių baltymai.
Virk vandenį su pineapple 

' sunka. Užpilk truputį šalto van- 
; dens ant krakmolo, išmaišyk 
ir supilk prie pineapple su van
deniu. Virk 20 minutų, pridek 
druską ir cukrų. Nuimk nuo ug
nies, truputį atšaldyk ir pridėk 
išplaktus baltymus. Supilk 
formą ir atšaldyk. Paduok 
pienu arba saldžia smetona.

SU

DIMPeS-DAMPeS

*/2 puoduko cukraus
*4 šaukštuko druskos
l/2 kvortos miltų
’/m kvortos pieno

1 puodukas sviesto (be kaupo)
1 kvorta supiaustytų, žalių 

obuolių.
Sumaišyk cukrų, druską ir 

miltus ir išlengvo pilk pieną 
nuolat maišydama.

Ištarpyk 1 puoduką, ar ma
žiau sviesto didelėj, paplokš
čioj blekinėj taip, kad visa ble- 
kinė apsiteptų sviestu. Likusi 
sviestą užpilk "ant obuolių ir iš-j 
maišyk. Obuolius sudėk bleki-1 
nėn, ant viršaus užpilk tešlą, 
ne daugiaus kaip tri trečdalius 
pilną ir kepk nekarštame pe
čiuje 45 minutes iki viršus ge
rai parus.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

l

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.

RYŽIAI SU OBUOLIAIS 
ARBA PINEAPPLE

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
' CHICAGO. ILL.

k.

o •.*. r. vir* u* 1

paduotą blankutę arba priduoti pa-zĮ 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina i 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No ......... ........

I *

' Mieros ......-................. per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vaht.)
v______~______________________ J

¥> puoduko ryžių
3 kiaušiniai
¥2. puoduko cukraus
2 obuoliai
V2 puoduko pieno.
Nulupk obuolius, supiaustyk 

kiekvieną obuolį į 8 dalis ir virk 
pakol suminkštės. Išvirk ry-

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

TUBBY Good-bye, Willie Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk ’typewriterį
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SAUVALĖS VIEŠPATAVIMAS

Lietuvos vidaus reikalų ministeris uždare Lietuvos 
partiją, nors ministeris pirmininkas 
keleto dienų prieš tai buvo pareiškęs, 
pagrindo, nei prasmės tokiam valdžios

............................  . a. ,

socialdemokratų
Voldemaras už 
kad nei teisėto 
žinksniui nėra. __ ______

Tą neteisėtą vidaus reikalų ministerio patvarkymą 
valdžios leidžiamas laikraštis bando pateisinti tuo, kad 
kokie ten “vietos gyventojai” provincijoje davinėję pra
šymus apskričių viršininkams “būtinai uždaryti tą par
tiją ir josios laikraštį ‘Socialdemokratą’ Prisipažinti 
prie to, kad valdžia remia savo patvarkymus kieno tai 
“prašymais”, įteiktais per viršininkus, o ne įstatymu, 
reiškia — prisipažinti, kad dabar Lietuvoje viešpatauja, 
kaip anglai sako, “mob riile” (gaujos valdžia).

Lietuvos diktatoriai šituo atžvilgiu kopijuoja Rusi
jos bolševikų “tvarką”. Sovietų diktatūra vyriausiu ar
gumentu savo smurto žygiams pateisinti stato, “revo
liucinių masių valią”. Iš pradžių tas mases sukursto val
džios spauda ir žvalgyba, ir jos balsuoja už rezoliucijas 
(žvalgybos pagamintas), kuriose reikalaujama “be pa
sigailėjimo” naikinti “proletariato priešus”; o paskui 
sovietų valdžia atlieka tai, kas rezoliucijose reikalauja
ma. . . •

Lygiai taip dabar pasielgė ir ministeris Musteikis, 
kurio žvalgybininkai padarė provokaciją prieš socialde
mokratus ir išpūtė ją spaudoje, kad “vietos gyventojai” 
imtų “prašyti” socialdemokratų partijos uždarymo, ir 
valdžia paskui tuos “prašymus” galėtų išpildyti.

Praktikoje šis Musteikio patvarkymas jokios reikš
mės neturės, kadangi Lietuvos socialdemokratų partijai 
visoks darbas jau ir taip seniai buvo uždraustas. Bet 
užsienių akyse jisai nupuldys Lietuvos vardą dar labiau. 
Vokietijoje šiandie socialdemokratai stovi valdžios prie
šakyje; Danijoje taip pat. Švedijoje, Norvegijoje, Lat
vijoje ir Suomijoje socialdemokratai yra stipriausios 
politinės partijos ir turi milžiniškos įtakos tų valstybių 
politikoje. Anglijoje socialistai stovi ant slenksčio į val
džią. Tuo gi tarpu Lietuvoje bandoma atimti socialis
tams net gyvavimo teisę!

Maskva tuo pasidžiaugs, fašistiška Italija gal taip 
pat, bet demokratinė Europa gali tokiu smurto ir sau
valės aktu tiktai pasipiktinti.

BALTIJOS VALSTYBĖS NORI VIENYTIS

Latvių užsienių ministeris Balodis keliavo į Suomi
ją ir Estiją tartis su šių dviejų kraštų užsienių reikalų 
ministeriais dėl Baltijos valstybių sąjungos sudarymo. 
Į tą sąjungą norima įtraukti ir Švediją.

Bet Lietuva šituose pasitarimuose, deja, nedalyvau
ja; Ji šiandie niekur neturi draugų.

MASKVA (JAUS UŽMOKĖTI

Šiandie Anglijoje įvyksta oficialus kandidatų nomi
nacijos i parlamentą. Rinkimai bus už dešimties dienų.

Sulig įstatymu, kiekvienas nominuotas kandidatas 
turi užsistatyti $750 kauciją, kurią jisai pražudys, jeigu 
rinkimų dienoje už jį bus paduota mažiau, kaip 10 nuo
šimtis visų balsų jo distrikte.

Anglijos komunistų spaudoje skelbiama, kad ir ko
munistai statys 34 kandidatus. Iš jų veikiausia nebus nė 
vienas išrinktas, ir patys komunistai tai puikiai žino. 
Bet jų tikslas yra atitraukti kiek galint daugiau balsų 
nuo Darbo Partijos. Kadangi kai kuriuose distriktuose 
skirtumas balsų skaičiuose, paduotuose už darbiečius ir 
jų buržuazinius oponentus, gali būt labai mažas, tai ko
munistai, atimdami nors po truputį balsų Darbo Parti
jai, padės tuose distriktuose laimėt konservatoriams 
arba liberalams.

Komunistai tuo budu faktinai yra buržuazijos talki
ninkai. Ir už šitą talką jų globėjai Maskvoje turės gana 
riebiai užmokėti, nes visuose tuose distriktuose, kur ko
munistų nominuotieji kandidatai nesurinks nė dešimto 
nuošimčio balsų, pražus jų kaucijos. Tuzinas pražudytų 
kaucijų padarytų komunistams $9,000 nuostolių. O Ang
lijos komunistų “partija” turi viso tik apie trejetą 
tūkstančių narių.

Maskvos dėdėms tur būt teks savo šernolę šiek-tiek

LIETUVOS S.-D. PARTIJA 
UŽDARYTA

Kauno oficiozas “Lietuvos Ai
das” gegužės 2 d. įdėjo tokią 
žinią:

“Vidaus reikalų ministeri
jos nutarimu uždaryta Lietu
vos socialdemokratų partija 
su visais savo skyriais, kaipo 
dirbusi, neprisilaikydama sa
vo įstatų, valstybei kenks
mingą darbą.

“Iš provincijos vyriausybė 
yra gavusi per apskričių vir
šininkus daug kelektyvių vie
tos gyventojų prašymų būti
nai uždaryti tą partiją, ir jo
sios laikraštį ‘Socialdemokra
tą’. ” '
Taigi žinios apie Lietuvos so

cialdemokratų partijos uždary
mą pasitvirtino, nežiūrint to, 
kad dar balandžio 24 d. minis- 
teris pirmininkas Voldemaras 
laikraščių atstovams sake, jogei 
uždaryt socialdemokratų partiją 
nėra pamato ir prasmės, štai 
kaip jisai tuomet kalbėjo:

“...Už nusikaltimus kiekvie
nas atsako individualiai. Joks 
juridinis asmuo (t. y. organi
zacija. “N.” Red.) už krimi
nalinius nusikaltimus atsaky
ti negali. Socialdemokratų 
partija taip pat yra juridinis 
asmuo, kaipo organizacija, 
kuri pagal draugijų įstaty
mus apskrities viršininko yra 
įregistruota.”
Toliaus, tame pasikalbėjime 

su laikraštininkais Voldemaras 
aiškino, kad nebūtų nė prasmės 
socialdemokratų partiją uždary
ti, nes

“Jei dėl kai kurių šios par
tijos asmenų priešvalstybinių 
veiksmų ją ir butų galima 
uždaryti, tai rytojaus dieną 
gali ateiti su panašiu partijos 
statuto projektu kiti asmens 
pas apskrities viršininką ir 
vieton uždarytos partijos įre
gistruoti naują socialdemo
kratų partiją. Tuo budu prak
tiškai partijos uždarymas jo
kios reikšmės neturėtų, nes 

* įstatymas leidžia įsiregistruo
ti kad ir kelioms socialdemo
kratų partijoms.”
IŠ šitų Voldemaro pareiškimų 

aišku, kad pirmoji “L. Aido” 
pranešimo dalis (kur sakoma, 
kad s.-d. partija “dirbusi kenk
smingą valstybei darbą”) neiš
laiko jokios kritikos. Tuo labiau 
neišlaiko kritikos, kad tas vi
daus reikalų ministerio kaltini
mas dar iki šiol nebuvo įrody
tas. Juk Galinio ir kitų, kurie 
buvo suareštuoti kartu su juo, 
byla dar nebuvo svarstyta teis-

daktorių ji kaltės nesuranda, 
bet laikraštį, kurį jisai redaguo
ja, ji uždaro, kaipo “dirbusį 
valstybei kenksmingą darbą”!

Šitie prieštaravimai valdžios 
paaiškinimuose apie socialdemo
kratų partijos uždarymo prie
žastis ir nesutikimas tarpe to, 
ką sako vyriausybės galva ir 
vid. reikalų ministeris, rodo, 
kad dabartinėje Lietuvos val
džioje nėra' nei teisėtumo, nei 
logikos, nei susiklausimo. Volde
maras yra neva vyriausias mi- 
msteris, bet karininkas, kuris 
sėdi vidaus reikalų ministerijo
je, pulk. Musteikis, elgiasi taip, 
kaip jam patinka.

ATSISVEIKINIMAS SU 
MASKVINIAIS

nistiškus darbus katorgoje, ka
lėjime ir tvirtovėje. Iš jo pa
reiškimų matyt, kad jisai dar 
ir šiandie tebetiki į “leninizmą.” 
ir idealizuoja žuvusius 1919 m. 
sukilimo vadus, Rožę Lux-em- 
burg ir Liebknechtą. Bet 
vistiek ragina darbininkus 
ti į socialdemokratų eilės, 
jisai įsitikino, kad tik po

jisai 
ste
nės 
šios

partijos vėliava gali būt suvie-[ didelio banginio 
nyta visa darbininkų klasė.

Apie komunistų partiją, ku
rioje jisai iki šiol buvo žymus 
vadas, jisai sako, kad ji pavir
to kontr-revoliucine partija, nes 
joje įsigalėjo vietoje organizuo
tų industrijos darbininkų — 
“lumpenproletarai” (driskiai, 
valkatos).

; « t • •pie Įvairius Dalykus Į

Banginis
Banginio riebalai ir kaulai. — 

Ambergris. — Banginis, ku
ris sveria 75 tonas. — Ban
ginio maistas. — Kvėpavi
mas. — Banginio mėsa ir jos 
chemiška sudėtis.—Per me
tus nužudoma 30,000 bangi
nių.

galima gauti 
apie šešias tonas mėsos. Por- 
puasai ir dolfinai yra palygina
mai nedideli gyvūnai, kurie pri
klauso banginių veislei. Jų mė
sa daugeliui žmonių labiau pa
tinka, negu didžiųjų banginių.

Apskaičiuojama, kad per me
tus nugalabijama 
banginių,
gauti maždaug 
mėsos. Iki šiol tik kai kurio
se vietose banginio mėsa mais
tui tėra naudojama. Bet atei
tyj, nėra abejonės, kad bangi
niai mėsos atžvilgiu bus taip 
pat vertinami, kaip ir raguo
čiai.—K. A.

apie 30,000 
Iš jų butų galima 

300,000 tonų

sisotinti. Pavyzdžiui, vienas ty
rinėtojas iš užmušto banginio 
pilvo išėmė keturias bačkas vė
žiukų. Ir banginio pilvas dar 
toligražu nebuvo prpildytas!

Spėjama, kad banginiai ir 
porpuasai senovėj gyveno saus- 
žemyj. Tik vėliau jie persikėlė 
gyventi į vandenį. Nors paki
tėjusios apystovos žymiai per
mainė jų kūno vyksnius, tačiau 
savo prigimtimi jie ir dabar 
yra panašus į arklius, karves ir 
kitus žinduolius, šiandien visi 
apšviesti žmonės žino, kad ban
ginis nėra žuvis. Kadangi ban
ginis kvėpuoja oru, tai jam rei
kalinga iškilti į paviršių. Van
denyj pasinėręs jis gali išbūti 
apie 45 minutes. Kai banginis 
išleidžia įkaitusį orą, tai atrodo, 
kad iš jo galvos eina 
fontanas. Mat, įšilęs 
siduria su šąlta oro 
virsta garais. O tie 
atrodo, kaip fontanas.

Pravartu dar bus pažymėti, 
kact banginio gerklė nėra su
jungta su kvėpavimo aparatu. 
Štai kodėl jam nėra jokio pavo
jaus išsižioti vandenyj ir gau
dyti mažus juros gyvius. Orą 
banginis traukia per ■ nosies 
šnerves. Kai jis pasineria, tai 
šnervės užsidaro ir neleidžia 
vandeniui įsigauti į plaučius.

Japonijoj nemažai yra sunau
dojama banginio mėsos. Juo 
tolyn, tuo labiau tuo atžvilgiu 
pradeda japonus sekti ir kitos 
šalys. Banginio mėsa gali būti 
šaldoma, konservuojama arba 
pardavinėjama šviežioj formoj. 
Iš pradžių banginis yra sukapo- 
jamas i didelius gabalus. Savo 
keliu tie gabalai tampa sukapo
ti j mažesnius šmotukus, kurie 
yra sudedami į dėžes. Banginio 

nei

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto. v

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Jau žinome, kad po kruvinų 
riaušių, kurias Berlyne išprovo
kavo sulig Maskvos įsakymu 
Vokietijos komunistų partija, 
ėmė iš tos partijos trauktis re
daktoriai, veikėjai ir ištisos or
ganizacijos. Pasipiktinimas pro
vokatoriška komunistų taktika 
tečiaus buvo pradėjęs kilti toje 
partijoje jau ir prieš gegužes 
1-ios įvykius, nes protaujantys 
jos nariai matė, kur veda jos 
begėdiška demagogija, ardanti 
darbininkų vienybę.

Balandžio mėn. pabaigoje iš
stojo iš komunistų partijos 
Duesseldorfo miesto tarybos ko
munistų frakcijos lyderis ir ko
munistų organo “Duesseldorfer 
Kommunistische Zeit” redakto
rius, Ochel. Išstodamas, jisai 
parašė savo partijos centrui la
bai įdomų laišką, kurio kopija 
tapo paskelbta spaudoje. • Laiš
kas skamba taip:

“šiuomi aš 
savo pasitraukimą iš Vokieti- plokščių, kurių skailčius kar- 
jos Komunistų Partijos.

/‘Raudonojo Profsąj ungti
Internacionalo 4 kongreso nu
tarimai logiškai reiškia Ko
munistų Partijos kovą su ne
organizuotųjų pagelba prieš 
laisvąsias profesines sąjun
gas... Karolis Marksas šaukė 
darbininkus: ‘Visų šalių pro- d. 
letarai, vienykitės!’ Komu-J’n^’s ^am Emka mažomis žu- 
nistų Partijos taktika veda 
prie darbininkų vienybės dra
skymo ir laisvųjų profesinių 
sąjungų griovimo, griovi
mo to pagrindo, , ant kurio 
vieno tik ir gali būt sudary
tas bendras darbininkų kla
ses frontas. Kas kdvoja prieš 
darbininkų vienybės frontą, 
tas elgiasi, kaip kontr-revoliu- 
cininkas. Nauja Thaelmann’o 
ir Neumann’o linija yra dar 
kriminališkesnė, negu kraš
tutinis kairysis 1924-5 metų 
kursas, kuri Kominterno Ek- 
zekutyvio Komiteto laiškas 
pasmerkė, kaipo nemarksistiš
kų ir neleninistišką...

“Opozicijos kova Komunis 
tų Partijos viduje yra bevil- 
tė. Vienintelis jos rezultatas 
yra tas, kad iš partijos tapo 
išmesti gerinusi kovotojai, 
kuomet į partijų, priimama 
lumpenproletarai, kurie joje 
ir šeimininkauja... Komunis
tų Partija pavirto šlykščia 
parodija tos partijos, kurią 
steigė Leninas, Rožė Luxem- 
burg ir Liebknechtas. Šitų 
faktų akyvaizdojo Sąžinin
gam darbininkų klasės kovo
tojui nebelieka kitos išeities, 
kaip tik pasitraukti iš šios 
partijos, kurAengia dirvą 
kontr-rcvoliucijai.” 
Baigdamas savo laišką, buv. 

komunistų organo redaktorius 
sako:

“Kaipo senas Spartako Są
jungos kovotojas, aš ui savo 
įsitikinimus iškentėjau kator
gą, kalėjimą ir tvirtovę. Ge
gužės 1-ios proga aš atsišau
kiu į visus klasiniai susipra
tusius darbininkus: Gana 
brolžudiškos kovosi Atsteigki- 
te darbininkų klasės vienybę. 
Stokite i Socialdemokratų

I 
pareiškiu apie

Yra autentiškų davinių, ku
rie rodo, jog jau prieš tuksian
tį metų žmonės medžiodavo 
banginius (bangžuves arba vi- 
liorybas). Tačiau t.ilk praeita
me šimtmety j ta pramonė tin
kamai išsivystė. Mat, žmonės 
išmoko sunaudoti daug bangi
nio produktų, kurie pirma 'buvo 
aikvoja-ini. Pirmiausiai pradė
ta naudoti banginio riebalai, 
kurie yra žinomi kaipo spermi- 
nis aliejus. Iš tų riebalų buvo 
gaminama žvakes ir tepalai ma
šinoms. Su atsiradimu naftos 
(mineralinio aliejaus) ekono
minė banginio riebalų vertė žy
miai sumažėjo. Tąsyk pradė
ta daugiau dėmesio kreipti į 
kaulus. Tam tikros banginio 
rųšies burnoj randasi kaulo

tais siekia iki 200. Pasitaiko

Tos plokštės banginiui yra rei
kalingos tam, kad jis galėtų su-

Kaip žinia, banginio burna 
yra neįmanomai didelė, o gerk
lė gana maža. Tad nuryti dide
lius gyvūnus jis negali. Mai-

vandens 
oras su- 
srove ir 
garai ir

Matyt, ir valdžios laikraštis 
jaučia, kad prikaišiojimas so
cialdemokratų partijai “kenks
mingo valstybei darbo” nepatei
sina vid. reikalų ministerio nu
tarimo. Todėl jisai priduria nau
ją “argumentą”: girdi, iš pro
vincijos vyriausybe yra gavusi 
per apskričių viršininkus “daug 
kolektyvių vietos gyventojų pra
šymų būtinai uždaryti tą parti
ją ir josios laikraštį ‘Socialde
mokratą’ ”.

Tai, vadinasi, valdžia vado
vaujasi savo nutarimuose ne įs
tatymais', bet kokiais ten anony- 
miškais “gyventojų prašymais”, 
Įteiktais apskričių viršininkams, 
nors tie “prašymai” _ yra visai 
neteisėti!

Tie “prašymai” buvę atkreip
ti ne tik prieš socialdemokratų 
partiją, bet ir prieš jos laikraš
tį. Bet juk “Socialdemokratas”, 
kaip ir visi Lietuvos laikraščiai, 
buvo po cenzūra. Jisai negalėjo 
nieko spausdinti, ko cenzorius 
nepraleisdavo. Kaip gi tad jisai 
galėjo dirbti “kenksmingą val
stybei darbą”?

“Socialdemokrato” redaktorius 
yra inž. St. Kairys. Policija bu
vo jį suėmusi tuo laiku, kaip 
prasidėjo masiniai socialdemo
kratų areštai; bet tuoj aus pa
leido, nesuradusi prieš jį jokių 
kaltinimų. Taigi ar ne kvailas t „„ ___  , -
valdžios pasielgimas: prieš re-'metų, kentėjęs už savo komu-

Taigi matote, kaip kalba se
nas “sparlakietis” (nabašninko 
Karolo Liebknechto Įsteigtos są
jungos narys), veikęs komunis
tų judėjime per 10 su viršum

Paprastai jis įtraukia į burną 
didelį kiekį vandens, kurį pas
kui lyg košte Ikošia. Vandeni 
išleidžia, o pakliuvusius gyvū
nus ir žuvis sulaiko tarp plok
ščių. ‘

Iš tų plokščių yra gaminami 
įvairus dirbiniai. Išvirinus kar
štame vandenyj, jas galima len
gvai sulenkti. Kai atvėsta, jos 
tokioj formoj ir pasilieka.

Labiausia vertinamas bangi
nio produktas yra amhergus, 
kuris primena vašką, 
dasi sperminio banginio 
nose. 
kainuoja 
kaip uncija aukso, 
mi atsitikimai, kad 
banginio gania $60,000 vertes 
ambergio. Tos medžiagos kar
iais randama juros pakraščiuo
se, kur lankosi banginiai. .Ii 
paprastai pluduriuoja ant van- 
(lens paviršiaus, žmones, ku
rie žino ambergio vertę, nuolat 
“ieško laimūs” juros pakraščiuo
se. Seniau ambergris buvo nau
dojamas kvepalų ir vaistų ga
myboj; dabartiniu laiku jis be
veik išimtinai yra naudojamas 
brangiausiu perfiumų gamini
mui.

Pastaruoju laiku pradėta vis 
labiau ir labiau dėmesio kreipti 
į banginio mėsą ir riebalus. Nė
ra abejones, kad trumpoj at-j 
cityj banginio mėsos pardavinė-' 
j imas išsivystys Į stambią pra-i 
monę. Mėlynasis banginis, ku
ris, sakoma, yra didžiausias gy-| 
vunas pasauly, sveria apie 751 
tonas. Jo ilgis dažnai siekia 87 
pėdas, o kartais net ir daugiau. 
Ką. tik gimęs banginiu kas yra 
tarp 15 ir 20 pūdų ilgumo ir 
sveria nuo 5 iki 8 tonų. Bangi- 
niukas apie penkis mėnesius 
minta savo motinos pienu. Po 
to jis pradeda vesti savistovi 
gyvenimą. Iš didesniųjų ban
ginių tik sperminis minta žu
vimis. Kitų banginių maistas 
vyriausiai susideda iš mažųjų 
vėžių. Reikia neįmanomai daug 
vėžių, kad banginis g^ėtų pri-

P Kone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS

p KONTRAKTORIUS J
4556 So. Rockwell St.. Chicairo. III.

Didelis Reikalavimas Operatorių 
Užsidirbkit gerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai j 
trumpą laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.

Mastei- S'ewing Operating School 
JOS. F. KASNICKA, mokytojas 

190 N. State St., 10 augštas
, kampas Lake St.

jog 
turi

žar-
Tos medžiagos uncija 

maždaug liek pat, 
Yra žino- 

iš vieno

mėsa neturi nei kaulų, 
kremzlių.

Chemiškas analizas rodo, 
konservuota banginio mėsa
30 nuošimčių proteino, 6 nuoš.

(riebalų ir mažiau nei 2 nuoš. 
pelenų. Ji turi riebalų, kurie 
priduoda mėsai savotišką skonį. 

T. ’ i Kai kurie žmonės to skonio ne- 
įgali pakęsti. Bet kuomet mėsa 
palaikoma tam tikrą laiką silp
name šarmos skiedinyj, tai tas 
nemalonus skonis pranyksta. 
Konservuose riebalų skonio be
veik negalima pastebėti. Iš ne-

Your EnS 
Night and Moming to kccp 
themClean,Clcar and Heakhy 

Write for Frec “Eyc Care” 
or “Eye Beauty" Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 E. (Ibio St.,Chicago

----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Essex progresuoja. Pritaikomos sėdinės

Daugelis įrenginių, kuriuos galima buvo .seniau užtikti tik $1,00(1 ;nb.i 
$5,000 kainos autuose, šiandie Įtaisyta autuose, kurie parsiduoda d.m 
pigiau. Pavyzdžiui, naujo modelio Essex sedanai padarytas taip, kad 
pasukus rankena, kuri randasi sėdynėje, kame sėdi šoferis, galiniu . < 
ne tik atstumti Į užpakalį arba patraukti i priešakį, bet taip iau paki lti 
arba nuleisti: galima lengvai sėdynę pritaikyti taip, kaip ji geri., .n.i 
tinka važiuojančiam.
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Tarp Chicagos 
= lietuvį

Roseland'
Ratelio auka šerno ir Sankuno 

paminklams.
Geg. 7 <1. įvyko Lietuvių Sce

nos Mylėtojų susirinkimas, ku
riuo liko užbaigta pereito se
zono darbuotė ir suvesta viso 
sezono darbuotės apyskaita.

Susi ri niki mas išklausęs, apy
skaitų, nutarė prisidėti nors 
aukomis prie kitų musų Svar
besnių visuomeninių reikalų ir 
tam tikslui paaukojo iš savo 
iždo:

Rašytojo Šerno iki minki ui
$25.

Scenos darbuotojo Jono San
kuno paminklui $10.

Nors Sankuno paminklui ir 
nėra renkamos aukos ir tam 
tikslui buvo surengtas tik vie
nas vakaras, bet Kalelis matė 
reikalo prisidėti prie to daria) 
ir su auka — mirusiam scenos 
darbuotojui nuo gyvųjų jo 
draugų scenos mėgėjų.

Ratelio darbuotė pereitą se
zoną buvo labai sėkminga. Di
delių veikalų, kaip kad būdavo 
kitais metais, šį sezonų nesta
tyta, bet duota du margus, bet 
labai gražius vakarus. Vieną 
davė Ratelis, kuriame jis su
vaidino komediją Bylą dėl linų 
markos” ir daugybę gražiausių 
pamarginimų. Kitą vakarą da
vė bendrai su rusais, kuriame 
Ratelis suvaidino komediją 
“Abejotina y pala” ir išpildė ne
mažą dali programo. Abu va
karai. kaip artistiniu žvilgsniu, 
taip ir medžiagiškia pilnai nu
sisekė, o ir skaitlinga publika 
jais liko pilnai patenkinta. Be 
to Ratelis ir kitai draugijai su
vaidino vieną veikalą.

Ret ir vasarą Ratelis nemano 
visai sustoti veikęs. Neužilgo 
bus nepaprastas susirinkimas, 
kuriame bus nustatyta vasaros 
darbuotė, o taipjau bus planuo
jama ateinančios žiemos dar
buotė. Manoma, kad vasarą 
Ratelis surengs bent porą sma
gių išvažiavimų i miškus, visų 
jo narių ir jų draugų pasilinks
minimui, o taipjau anksti pra
dės rengtis ir prie ateinančio 
sezono darbų, kad padarius jo 
darbuotę ateinantį sezoną dar 
platesnę ir sėkmingesnę. Ros.

tinis, bet kad “Aušrelė” veiks 
plačiai visuomenei, o visuome
nė rems “Aušrelę.” Su pirmu 
pasirodymu susilauks gausios 
paramos bus dabar drąsiau to- 

Įliau darbuotis aukti, bujoti, 
patiems lavintis ir bendrus 
traukli savo tarpan, kad palai
kyti tėvučių palikimą — lietu
vybę.

Tą vakarą geriausį įspūdį da
rė uniformų skyrius. Prie sve- 
tainęs durų .išsirikiavęs į dvi 
eiles jis sutiko Lietuvos konsu
lą ir jį palydėjo paskiriem jam 
vieton. Kiek teko nugirsti, kon
sulas prižadėjęs duoti paramos, 
įsitaisyti naujas uniformas, ku
rios turės būti tikrai lietuviš
kos. Aš tikiu, kad įvyks netoli
moj ateity ir tada plačiau pa
kalbėsime apie 'Kareivius.

Kareivis.

neous surface, although you 
vvill find it occurs most often 
on the backs of the hands, 
neck, and the trunk.

The patient having this di
sease complains of no subject- 
ive symptoms. Disfigurement 
is the only complaint the pa
tient has and therefore comes 
to the doctor to get relief. The 
affection is most common 
among the negroes., i n whom 
it is most noticeablje. It is 
strange to make this state- 
ment būt it is true that in many 
cases there is no ascertainable 
cause. In all probabilities, it is 
due to a disturbance in the 
nervous system of the skin. It 
is found quite often in Mor- 
phea, Alopecia (bald patehes of 
scalp) and cxophathalmic goi- 
tre.

lt resembles a good deal,

the vvhite spots of women du
ring pregnancy būt it is easi- 
ly (Jifferentiated. In rare cases 
the spots disappear vvithout 
treatment būt this disease is 
incurable.

From what has been said of 
this disease, the treatment is 
entirely unsatisfactory. Some 
peOple ūse Walnut juice to 
stain it slightly. Or some lo- 
tion or salve containing Bich- 
loride of Mercury or Acetic 
Acid (Vinegar) can be used 
to lessen the color of the pig- 
mented area around the lesion.

10748 Michigan Avė.
Roseland, III.

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

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, TLL.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvottd 51117 
VALANDOSt

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio 
-------o-------

Įvairus Gydytojai

Cicero
Apie Kareivius.

Jau buvo minėta, kad vielos 
piliečiai šiemet yra labai susi
domėję Liet. Kareivių Drau* 
gyste. Ir tas susidomėjimas pa
darė istorišką Įvykį: per *ke- 
turius mėnesius įstojo 51 nariai 
ir 9 tebėra dar nepriimti.

Antra. Draugija surengė du 
vakarus su vaidinimu ir serijų 
laimėjimais naudai naujų uni
formų Įsigijimo. Abu vakarai 
pilnai pasisekė ir liko keli šim
tai dolerių pelno.

Trečia. Svarbiausias ir kri
niausiąs darbas buvo Įkūrimas 
vaikų draugijėlės “Aušrelės,” 
kurioj mokytojauja P. Sarpa- 
lius ir J. Kuzmickas. Gegužės 
12 įvyko pirmas tos draugijėlės 
vakaras. Programą pildė patys 
jaunuoliai. Vaikučiai sulošė 1 
aklo komediją “Kuprotas Ože
lis!” Vaidino “Bijūnėlio,” iš 
(’hieagos, nariai taipjau P. Sar- 
paliaus mokinami. Vaidihimąs 
išėjo labai gerai; geriausi buvo 
jaunoji ir piršlys.

Kalbėjo ir Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, kuris Cicero dar 
piripą kartą pasirodė. Jis kal
bėjo trumpai, lx?t gražių min
čių išreiškė apie Cicero lietu
vius ir apie pačius Kareivius- 
Jo linkimėįimais visi patenkinti.

Toliau sekė kita dalis progra
mų: (Linos, dckleniacijos, dialo
gu ir II. Programas tęsėsi apie 
porą valandų, bet nebuvo nuo
bodus, visi su atida jo klau
sėsi ir kiekvienas gėrėjosi jau
nuolių gabumais.

Vakaro vedėjas J. Kuzmickas 
tarp kitko pareiškė, kad šis I 
“Aušrelės” vakaras nėra pasku- 1

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nome visokiuose rei

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
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White Spots of the 
Skin 

(VITILIGO)

Dr. 1. E. Makar.
This disease progresses slow- 

ly, becoming noticeable only 
after a duration of years. It 
is most common in the adult 
life and seldom before ten 
years of age. In rare cases, 
the affection may involve the 
greater part, or indeed the 
whole body.

Vitiligo lasts throughout life. 
It is worse in the summer and 
disappears during the vvinter 
months.

In describing the lesion, I 
will say it is rounded, oval, or 
irregular milk-white or pink- 
ish white spots which has a 
tendency to spread and form 
larger patehes. These are 
smooth. soft, and is sharply 
defined, because the area about 
these white spots are more 
highly colored. These white 
spots are devoid of coloring 
matter in the skin or in other 
words, lacking skin pigment.

These eruptions may occur 
upon any portion of the euta-

A + A
BOLESLOVAS ZUMBAKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 11 d., 1929 m. neti
kėta mirčia, prigėrė ežere, su
laukės apie 31 metus amžiaus, 
ąimvs Lietuvoje, Kauno red., 
Rokiškio ap., Jūžintu parap., 
kaimo Juneliškiu. Paliko dide
liame nuliudirPe pussesere Ma
rijona ir švogerj Kazimiera 
Makutėnus Amerikoje. Lietu
voje paliko brolį Juozapa ir 
seseri Elena. Kūnas pašarvo
tas, randasi Masalskio koply
čioje, 3307 Aubum Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nyje, gegužės 21 d., 1:30 v. po 
piet iš koplyčios i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Boleslovo Zumba- 
ko gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Pussesere, švogeris ir 
Visi Giminės.

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

BARBORA DARAŠKIENĖ 
(Po tėvais Čeraitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 18 dienų, 4 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukusi 39 
metu amžiaus, gimus Šilalės 
parapijoje, Tauragės apskrity
je. Paliko dideliame nubudi
me vyrų Kazimierų Daraškų 
ir vaikus: Tadų, Kazį, Agnę, 
Stelų, Helenų ir Mare, taipgi 
seserį Ona Jucius ir brolį Vin
cų Zarembų. Kūnas pašarvo
tas, randasi Radžio koplyčioje, 
3238 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks utarninke 
gegužės 21 dienų, 1-mų vai. 
po piet iš koplyčios i Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Barboros DaVaš
kienės giminės, draugai ir 
pažįstami .esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsiveikinimų.

Nuliude liekame,
Vyras ir Vaikai, 

i
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Radžius, Tek Victory 
4088.

PRANEŠIMAI
Kas nori teatrališkų knygų — sce

nos mylėtojai arba knygynai — aš 
paaukosiu. Daug teatrališkų knygų. 
Teiksitės atsišaukti pas mane po 6 
vai. vakaro, kožną dieną.

S. Anuszauskas, 
3633 W. 61 Place.

UniversaI Restaurant
Musu vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai užį 
primena mamytes UZT 

valgiui
A. A. NORKUS,
750 West V

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A

Naujoj vietoj
4>109 South Albany Avenue

Slst St

PAMINĖJIMAS 
STEFANIJOS 

KAMINSKIENĖS
A. a. Stefanija Kaminskienė 

persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 19 d. 1927 m., sulaukusi 
37 metų amžiaus. Ji buvo gi
musi Lietuvoj; Gikonių kaime, 
Kvietkų parapijos, Rokiškio 
ap. Paliko dideliame nubudi
me 2 sūnų — Albertų 11 m. ir 
Ernestų 7 m., broli Bronislovų 
Bruzguli ir brolienę, ciocę 
Služinskienę, dėdę Stanislovų 
Bruzguli ir dėdienę ir pusbroli 
Vytautų Bruzguli.

Kadangi vakar sukako ly
giai dveji metai nuo tos liūd
nos dienos, tai $iuo reiškiame, 
kad mes velionės neužmiršome 
ir neužmiršime kol gyvi busi
me. Ilsėkis ramiai, musų at
minčiai brangi motina, sesuo 
ir giminė.

Sanai, Brolis, Broliene 
ir Giminės.

Ii I ........... .......

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 17 dienų, 6:20 valan
dų ryto, 1929 m., sulaukęs 4(h 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
vėd., Ežerėnu apskr., Dūkštų 
parapijos, Dailydžių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 
broli Juozapų, tris pusbrolius 
----- \Z lii< I ixl <>v?» . Antanui ir IVly- 
kola Abaravičius ir gimines, o 
Lietuvoj 3 seseris — Juzefų, 
Amilijų ir Stefaniją. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gegužės 21 dienų. 8 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių,’ 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines/

Visi A. A. Mykolo Voitkie- 
vieziaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Brolis, Pusbroliui ir Giminės.

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

PRANCIŠKUS STASĮ ULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 16 dienų, 6:00 valan
da ryte, 1929 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėdybos, Tauragės apskrity, 
Kvėdarnos parapijoj, Lam- 
bos . kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nubudime 'draugų kunigų 
Jonų Klimų ii* kitus draugus. 
Laidotuvėms rūpinasi draugas 
Jeronimas Balti kauskas. Buvo 
narys daugelio draugijų? Kū
nas pašarvotas, randasi 4405 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks Antradie
ny, gegužės 21 dienų, 8:00 va
landų ryte, iš namu i Nekal
to Prasidėjimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa- ju 
maldos už velionio sielų, o iš ■ 
ten bus nulydėtas i Šv. Kąjd- 
miero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Sta
niulio giminės, "draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti/ laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų. Drau
gijų nariai yra kviečiami at
silankyti.

Nubudę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, Lel. Yds 1741

— ■ '-1

JUOZAPAS TAMAŠAUS'KIS

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massago, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Sovth Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 va], vakare 

Rez. 3201 South WaUace Street

Persiskyrė 
gegužės 19

su šiuo pasauliu
.. dienų, 1 valandų

po Dietų, 1929 m., sulaukęs 
38 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Kauno rėd., Šiaulių 
apskričio, Akmenės parapijos, 
kaimo šiauliuku. Paliko di
deliame nubudime 2 broliu 
— Vincentų ir Klemensų ir 
brolienę Petronėlę, seserį Bar
bora ir švogeri Franciškų Le
onų Amerikoje. Lietuvoje' pa
liko tėvelius, du broliu ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1637 N. Wood St.

Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau.

Visi A. 
šauskio 
pažįstami 
kviečiami 
se ir suteikti 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisus dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Tama- 
draugai ir 
nuoširdžiai

A. Juozapo 
giminės, 

esat 
dalyvauti laidotuvė- 

jam paskutini

Nubudę liekame,
Broliai, Seserys, ir 
Visi Gimines.

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

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Vi u s , patarnavimas 
laidotu v Cse Ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir pa
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyri*.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis srraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III..
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 VV. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

BalziunuotojaM
X314 W. 23rd PI. 

Chicago, Hl.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Baikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti, 
Hoosevelt 2M5-2S16

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

11338 S. Halsted HL 
ToL Victory 4084

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI(J SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik nas
Dr. A. R, BLUMF2NTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metą Patyrimo
Pritaikyiue akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų '
x valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandąi vakare_ ___ ____ ______

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 ik) pietų 6 iki 8 vak.
TeL Brune^ick 4983

Namu telefonas Biunswi< k 0b97 
Ultravioletinė iviesa ir diathermia i

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų ae- 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:3® ir nuo 7 iki 10
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

, Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. I^eavitt St.)

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

Telefonas Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Resideuce Tol. Fairfax 6852

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofūo Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS Į 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal nutarti

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chinrgaa

Specialistas moterišku, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Ned51io™’c r.un 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4148
VALANDOS:

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

Phone lioulevard 14 01

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 ild 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<6oi South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

_____ĮyairyaGydytoj

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams iinomas per 25 
metus kaipo patyręą gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Store 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

. Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 ik i 8 vai N< <1rL nuo JO iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franftlin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
/ Pullman 5950

John Kuchmskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas ' vidurmiestyją 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117 

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

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

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS z

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av, 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Street F
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

den Stars 9, Hegevvish 'Bhies
- 5.

IjOŠimas buvo gražus, tvarkus, 
publikos buvo daug. —Rep.

Paskendo lietuvis
Naujas Fondas

NAU.TIENOS, Chicago, Ui.
T

Pirmadienis, geg. 20, 1929

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

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

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS 
F ** 

r 
Business Service 

Biznio Pataniavimag
Bes. Phone Midway 2216 

Office Normai 4400

Michigan ežere šeštadienį, ge
gužės 18 dieną, tapo išgrėbtas 
iš vandens Boleslovas Zumba- 
kas, 31 metų. Jisai gyveno ad
resu 3 IB I Auburn Avė., pas 
švogeri Kazimierą Makutėną.

Boleslovas Zumbakas prapuo
lė balandžio 11 dieną. Buvo iš
važiavęs anksti rytą žvejoti į 

švogeri s
visas pastan- 

Jisai 
a-

ežerą ir nebegrįžo.
Malku lėnas
gas surasti prapuolusi, 
tiktai šeštadienį gavo žinią, 
]>ie suradimų Boleslavo.

Velionis paėjo iš Joncliškių 
kaimo, Rokiškio apsk., Kauno 
rėdybos. Laidotuvės įvyks ge
gužės 21 dieną 1 :30 valandą po 
pietų į Lietuvių Taktiškas ka
pines iš graborians Masalskio 
koj>lyčios. —Nn.

Town of Lake
Vytauto spulka auga.

iMusų langai dar užkalti riogso. 
Komisarai jau pliki
Kad jiems kelnės nesmuktų, 
Ju pačiinkės nepaspruktų—• 
Reikia 
Reikia

šiaurės

t vert, 
t vert, 
fondą tveri.
Lietuvoj badas siaučia.

Trūksta sėklų ir arklių.
'I'ai-gi proga mums auksinė 
Susirinkti nors šimtinę — 
Reikia t vert, 
Reikia t vert,

Naują fondų tveri...
Siųskim ubagus per auzas, 
Tegul kaulina visur.
Vis-gi rasime kvailesnių 
Ir už save dar žioplesnių, 
Reikia rinki, 
Reikia rinkt, 
Reikia aukų rinkt.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

VLADISLOVAS
WAITIEKUS -

6959 So. Halsted St
Malevojimas, Dekoravimas, 

Pop i era v imas
Visokios rūšies medžio 

baigimas

rinkt,

Draugas Pruseika mums liepia 
Dirbti visiems atkakliai.
Kad jisai mums nerugolų 
Ir buržujus kad kapotų, 
Reikia
Reikia rinkt, 
Reikia aukų rinkt.

šiomis dienomis tapo paskel- | 
bta metinė atskaita Vytauto 
Skolinimo ir Statymo Bendro
vės (spulkos), kuri turi oisą 
prie 45559 So. Paulina St. Iš 
atskaitos .matyt, kad spulkos 
turtas per pastaruosius metus 
padidėjo apie $82,000 ir dabar 
siekia $386,658.03. Spulkos tur
tas per pastaruosius aštuonius 
melus daugiau kaip trigubai 
padidėjo, l'ai parodo vedėjų rū
pestingumą ir gerą vedimą

Musų draugai komisarai 
vargsta.

Agituoja jie visur.
Kad jų burnos neišdžiutų 
Ir idėjos nesilpnių, 
Reikia duot,
Reikia duot,
Aukas jiems reik duot.

Ilgdeginis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Spulkos valdybą sudaro: pir
mininkas Antanas J. Kareiva,

rius Juozas J. Ežerskis-
Uždarė.

šlapioms įstaigoms 
didelio vargo. Užėjusi 
mo banga uždarinėjo

vračia 
sausini- 
daugelį 

slapesnių vietų . Bet dar blo
giau būna, kai atsilanko “pro- 
hišenai.” Jei jie kur šlapumo 
nors kiek pajuto, tai, žiūrėk, 
la vieta lieka uždaryta visiems 
melams ir dar langus ar du
ris puošia dideliu apie tai užra
šu.

Pastaruoju laiku lokiais už
rašais pasipuošė dvi lietuvių 
vietos, 'los malonės susilaukė 
saliunas prie 4625 So. Paulina 
SI., kuri valdė lietuve moteris 
ir kur “probišenai” sakosi radę 
šlapumo. Antra vieta yra Vin
co Greičiaus bueernė ir grosier- 
nč prie 4533 So. Wood St. Tos 
dovanos ji turbūt susilaukė už 
“stiprios mėsos” paravinėjimų 
ir dabar ji stovi užleistais lan
gais ir dideliu plakatu prie du
rų, kuris nusako, kad taip ji 
turės pasilikti per ištisus metus.

Dešimties metų sukaktuvės.
P-as Antanas J. Kareiva su 

sūnum šiandie užbaigia dešim
ties dienų šventimą dešimties 
metų sukaktuvių kaip jie užlai
ko maliavų ir geležies reikme
nų sankrovą prie 4537 S. Wood 
St. Džiaugiasi, kad biznis jiems 
eina gerai ir nuolatos auga. Ir 
kodėl ne? Jie aprūpina būti
niausius vietos gyventojų reika
lus, patarnauja visuomet kuo- 
geriausia, o ir reikmenis par
duoda už žemiausias kainas. O 
kur biznis yra taip pastatyta, 
kad jis turi tarnauti žmonių 
reikalams, bet ne žmonės biz
niui, tokia įstaiga visuomet su
silauks pasisekimo. P.p. Karei
vai gi kaip tik ir tarnauja žmo
nėms. Jie nesisiekia bite parduo
ti, bot stengiasi parduoti tik tik
rai reikalingą daiktą ir kada 
tas daiktas atitinka reikalin
gam naudojimui. Todėl jų biz
nis auga, kartu su augimu vie
tos gyventojų reikalavimų. R.

Roseland
2 vai. po pietų Palmer Parke 

Golden Star Kliubo jauktas lo- 
Hegewish Blue 
tokios — Gol-

še besbolą su 
jauktu. Pasėkos

irFrank Dulkus prieš A 
Helen 'Žukauskas. Conf. judgt 
35515. Circuit crl. Bylos nr. 
B1810I3.

Rose Puzes prieš Marbro 
Theatres. Byla dėl $10,000. 
Circuit crl. Bylos nr. B181059.

Georgo J. BroAvn prieš Har- 
riet ir Stanley Kodis ir Charles 
Helberg t r. et ai. Byla užda
ryti trust deed sumoj $2,000. 
Circuit crl. Bylos nr. BĮ 81071.

Fores( Preserve District prieš 
Pūkis and 
Pent. con- 
Bvlos n r.

prieš John
Superior

Mrs. Auna ir John 
Julia Silo\v et ai. 
domu. Circuit crl. 
B181O83.

Domicėlė Grigiatis 
Grigaitis. Divorsas.
crt. Bylos n r. 498012.

Laura Premuzic prieš Joscph 
Premuzic. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 498018.

Julia Snapstis prieš Peter 
Snapstis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 498031.

Leigh Crecelius prieš Chica
go Surface 'Lines. Byla dol $50,- 
000. Superior crl. 
198039.

Yeronica 
Viscount. 
crt. Bylos

Humboldt State Bank prieš 
Gus Gaditis. Conf. judgt. $68.- 
65. Superior crt. Bylos nr. 
498134.x

Mary Ezokaitis; prieš Joseph 
A. Ambrosius. Bill to remove 
eloud. Circuit crt. Bylos nr. 
B181129.

Bylos n r.

Viscount 
Divorsas. 
nr. 498017.

prieš F r.
Superior

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexų — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

FLIT
Užmuša muses 

uodus 
Kitus Namų 

Vabzdžius

Financial
Finana^^^^

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

8835. So. Halsted St 
----- <h—

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampai Hermitage Avė.
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI VYRAI 
gerai išrodantys, kurie gali 

išsilavinti 
tikros

šcši, 
pardavinėti arba nori 
pardavinėjimui. Jei ieškote 
progos iš pastoviu ryšiu, tai 
kit

MR. JANKOWSKI,
Room 201, 

168 N. Michigan Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Shoe Repairing 
šapa. Parsiduoda iš priežasties 
mirties savininko. Matykit nuo 4:30 
iki 7 vai. vak. 4116 Archer Avė.

maty-
Exchange—Mainai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, 111.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

nepa-

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, 

riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

ku-
no-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Įclassifieū APS, j
Mokyklos 

Educational
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO 
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmdtikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 Šo. Halsted St, Chicago, UI.

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Ave. Berkshire 1321 
-------o-------

REIKALINGOS MOTERIŠKĖS
Trys, amžiuje tarp 27 ir 40 me

tų, patyrusios arba be patyrimų 
bizniui, bet norinčios išmokti dirb
damos pilną arba dali laiko, 
kalavimai — sveikas protas ir 
biciia. Matykit

M R. JANKOWSKI, 
Room 201, 168 N. Michigan

MAINAMS
Chicagos farmeris nori far- 

' mos. Turi pakankamai savas
ties namais arba cash, kad pa
dengus skirtumą. Farrrta turi 
būti ne maža. Vieta Wisconsine, 
Michjgane, Indiana arba Illinois.

Rei- Klauskit arba rašykit: Bruno, 
2031 W. 35th St.,’ Chicago, tel. 
Lafayette 0909.

am-

Ave.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
——O--

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis inokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

REIKALINGA patyrusi moteris T PARpAVJMU1 arba MAINAMS 
virėja dirbti naktimis. Kreipkitės . rie y/3shtenaw ir Marquette Road 
1745 So. Halsted St. kampinis lotas — pakankamai dide-

' ______________  lis aptartmentiniam trobesiui; tel.
' Republic 7613.

REIKALINGA virėja taipgi pa
tyrusi namų darbą —''dirbti į Road- 
house. Sykiu ir gyvenimas. Mrs. 
Molis, 5959 So. Racine Ave., Tel. 
Englewood 1794.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

___________________________ DEL apsigyvenimo arba in- 
Help Wanted—Male-Female vestavįmui pirk ant North 

Darbininkų Reikia_Shore — gražiausiame
™te-:GLEN OAKS ACRES
l’aty- i Pasiūlom didžiausią progą Chi-

10% Numušta visam 
darbui

birželio mėnesiais 2 
bungalovv, rezidencijos ir ga- 

pastatomi ant jūsų loto. Ne- 
jmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

Gegužės ir 
fintai, 
ražai 
reikia 
M u.sų 
Plato, 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCT1ON CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633 

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDVVARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
--- O—

Paskolos suteikiama 
i viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGI keli vyrai ir 
rys. Geras darbas ir geras 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

Klauskit
STANKUS

134 N. La Šalie St. Room 
State 5018 arba 7275

—O-.----

J.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

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

PAŽINKIT
W. BENĘCKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga; 
rantuoju. Saukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Ave.

Tel. Lafayette 7554.

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 7Qrf siskolinti nuo $50 ir augš. 

/z? ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFiCE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-jtaisai

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

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau 
fikčeriai pardavimui; visi balti — 
nauji — 
Buren St.

bargenas. 2956 W. Van

Personai
Asmenų Ieško

PA IEŠKAU Petro Grebalius. Jis 
paeina iš Ritavos parapijos, Alko 
kaimo. Prašom atsišaukti patį ar 
kas žino, kur jis yra. Busiu labai dė
kinga. Elzbieta Widmantaitė, 4017 
So. Kedzie Ave., Chicago, III.

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo ‘jūsų namuose, $1.50 už 

' valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

Help ,Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Ave.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir aumanųa vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujua 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avex nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stiekney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Ave. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry-

PATYRĘS farmos darbui vyras 
reikalingas. Turi mokėti karves 
melžti ir žinoti abelną farnnj dar
bą, 
tis

Arti Chicagos. Gera mokes- 
atsiklauskite po 6 vai. vakaro.

TON Y PETRUKAS, 
3401 So. Auburn Avė., 

Chicago, III.

REIKALINGAS anglių selsmonas, 
'dirbti ant komiso, 
Matykit M r. Doyle, 
Avė.

South
5842 S.

Sidėje.
Deman

Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, liktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašyk i lo dėl mu- 

virėiasi » <•
pagel-|fiU sąrašo larmų.

I J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Ave. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

610

REIKALINGA: abelnas 
$20 savaitei; indų plovėjas ir 
bininkas virtuvėj, $18 savaitei; kam
barių prižiūrėtoja $17 sayitei; prie 
kavos mergina $18 savaitei; kafe- 
terijai merginos (2) — po $16 sa
vaitei.

A CCU R A TE EM PLOYM ENT, 
6311 So. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie valymo ir ap
žiūrėjimo namų. Mano vyras serga, 
priversta esu rūpintis šeimyna. Pa-, 
remkite mane, kam tokia pagelba 
reikalinga, busiu dėkinga. 4021 
Brighton PI. Tel. Lafayette 8046.

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

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Radios
; PARDĄVIMUI 5 kamb. modemi- 

. nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mu- 

į rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
j žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- - -- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu-,' 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. NEEIKVOKITE
Electrical and Radio Engineering Pinigai naujiems drabužiams, pra- 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestem mogoms nėra eikvojimas. Pinigai
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140. rendai yra eikvojami. Mes pali- 

----- kom 2 rezidencijas Blue Islande.
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, shower. No. 
1 ažulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina pigi — 
$9,500 ir $10,750. Nuvežam dykai; 

346-51.— 119-th Place;
849 Gregory. 

šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. (ilst St. Midvvay 9733

Misceilaneous for Sale
r _ _lyąlr-u,8. P?rdavimai________

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatėm; 
labai mažai dulkitf—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatėm, GOVALIS—Canal 
2311. i

Automobiles
•28•27
’20

■27
’29
’25
’28

Hudson Brouifham—cuetotn ouilt 
Chandler coach  
Inte Hudson coach .... .. ...................
Stearna-Kniffht—Brouffham, nau

ji tairai .............................................
Hudeon Brougham, geram stovy 
Ks»ex --------- -------------------------- ----
Dodgre Sedan___________ :__
Pontiac Coupe ............    $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halated St.. Trianrle 9330

PRANEŠIMAS

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai jrengta naujoviniais patogu
mais. $750 jmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN, 
105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

$7Pfi
$205

$4»5 muro cottage; kaina tik $3,000;
|i?fi English besmentas ir viškos; 

rendos $576 metams; 45 St, ar
ti Wallace; reikia parduoti tuo
jau. Jos. W. Hough & Son, 4213 
So. Halsted.

ĮSIVAIZDUOKIT — 6 kam.

Turime garbės pranešti lietuviams.___________ __________
kad mes dabar esame paskirti par- 
davinėti naujus NASH “400”, kurie i J IKRAS bargenas — $13,500 Ver- 
vadovauja pasaulyje automobilių ta patyrinėti. Moderniškas dviflatis 
vertybėje. Mes teikiame 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Ave., 
Tel. Lafayette 2082

visiems

Business Chances
Pardavimui Bizniai

6 & 6 kambarių, karštas vanduo, 
alėjos ir gatvės išgrįstos, 1 blokas 
nuo Marcniette Parko, į pietus nuo 
bulvaro. Mainai nepriimami. Šau
kit savininką: Dearborn 6748 arba 

I Fairfox 7449. Western avė., 69th, 
į taipgi transportacija busais.

3144 W. Pershing Rd. — Naujas 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande
niu šildomas; aukštas beismentas; 
padės pirkėjui pinigais kiek reikia.

Tel. Calumet 1082.

i SAVININKAS priverstas paaukau- 
nnAvrvTTT i v ~ ti 5 kamb. murini bungalow; dviemPARDAVIMUI kriaučių 8apą;,taram KaraŽ9. , b|ok*s ,1U0 Mi,_

Kerą vieta dėl kimininio ir prūsini;: waukee ave Kr)sta KatT5 kaina 
mo; biznis i&hrbtas; 4 _ kambariai $7J00. K|aulikite: 6B8i Milwaukee 
užpakaly su lova. Savininkas iš- A T1 Avpnup 6243
važiuoja 1 Europą, 619 W. 18th StJA Avcnue

PARSIDUODA grosernė ir delika-i 
tesen, gerame stovyje, priežastis — 
važiuoju i Lietuvą. 3855 Wentworthj 
avė.

PARSIDUODA čeveryku taisymo 
šapa, 3 kanib. gyventi, rendos $15, 
lysas ant 5-kių metų. Visos maši
nos padams siūti ir vinims kalti 
ir kitam darbui visada. Parduosiu 
ųž $500.00.

t 210 W. 57th Street 
Prie Wentworth Avė.

PARDUODA budavotojas naują 
‘ muro dviflati, karštu vandeniu Šil- 

,ti domą, ąžuolo trim i n irai, arti moky- 
I klų ir bažnyčių; turi parduoti grei 
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 

— loto. Lengvos sąlygos.
Tel. Pensacola 8501.

AUKSINE proga. Parsiduoda la
bai pigiai buČernė ir grosernč ar 
ha mainysiu i mažą namą. 328 W 
31 St.

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotąs; ąžuolo grindys, dai
lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
miegoti gonkas; židinys, knygoms 
šėpos; pamatykit tuojau. Už tokią 
kaina greitai išeis; 3221 W. 65 PI. 
Tel. Hemlock 6592; Englewood 1678,

PARDAVIMUI barbernė, parsi
duoda pigiai, priežastis — važiuo
jam Lietuvon, 3344 So. Halsted St.

MURO bungalow, uždengtas por- 
čius, furnacc šiluma, garažas, $2,500 
įmokėti. kitus no $40 mėnesiui; 
6432 RockweU St., tel. Hemlock 
0583.




