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Aliantai, 
baigia tartis repara

cijų klausimu

Vnkiorini Hoover apriboja lanky- ▼ imivuiaj t0Jll |)riėmimils

Amerikiečio Ovven 1). Young’o 
planas reparacijų ekspertų 
formaliai priimtas.

WASH1NGTONAS, geg. 22. j 
Prezidentas Hoover nutarė 

apriboti viešus lankytojų priė- 
i mimus Baltajam? Name.

Nuo ateinančios savaimės lan
kytojai bus priimami tik vieną 
kartą savaitėje, trečiadieniais.

Ligšiol priėmimai būdavo kas- 
! dien. _ >tarvininkų reparacijų ekspertai!

pranešė Ovven D. Young’ui, re-l 
paraciju komisijos pirmininkui, ,
kad jie formaliai priėmė jo P<a KantOHO • kaHUOme- 
na, kuriuo einant Vokietija per _
trisdešimt septynerius metus nė atmušė puolan- 
turėtų kas metai mokėti po v. _ ,
$487,900,000, ir dar per dvide-! cius kuangsiecius 
šimt vienus metus po tiek, kiek °
santarvininkams liks mokėti sa- -----------
vo karo skolų Amerikai. KANTONAS, Kinai, geg. 22.!

Kadangi Vokietija tą planą — Oficialia pranešimas sako, 
jau via formaliai priėmus, tai ka(j Kvantungo provincijos ka

riuomenė, ginančioji Kantoną,; 
atmušė puolančių 
armiją ir nuvijo 
mylias į šiaurę.

Kautynės tarp 
čių eina api

IA Dantie and Pacific Photo)

Jersey City, N. J. Lillian Hansen, pustrečių metų mer-

j III. atstovu butas at- Į į e t U V O S N au j i ėnOS
metė moterų 8-niu 

vai darbo biliu 
•b*

SPR1NGF1ELD, 111., geg. 22.'
Valstijos legislaturos atsto

vų butas šiandie dauguma bal
sų atmetė bilių, kuriuo projck-l 

l tuota įsteigti astuonių valandų! 
darbo diena1 moterims.

Meliono turtas paau 
go dar $300,000,000

Nusišovė aukštosios 
technikos mok. 

mokinys

Uždaroma 13 vidurinių 
mokyklų

KAUNAS. Balandžio mėn- 
|7 <1., Taruškių stoty nusišovė 
į Leonas Karpavičius, 15 metų 
amžiaus. Karpavičius mokėsimas: 
aulkštesnėje technikos mokyk
loj ir buvo parvažiavęs šven
čių atostogų pas savo tėvą — 
Taruškių stoties viršininką.

Žudimosi priežastis neišaiš
kinta.

KAUNAS. Praneša, kad 
švietimo ministerija šią vasarą 
uždaro šias vidurines mokyk- 

: Ylakių, Žeimelio, Žiešnra- 
rių, Seisčjų, Šilalės, Šiluvos, Ska
piškio, Baguvos, R ozai i n o, 
Naumiesčio (Taur.), Kretingos, 
Joniškėlio ir (Jei vonių.

namų vokiečių rezervacijų.
Manoma, kad iki savaitės ga

lo bus pasiekta pilno susitaiky
mo.

kuangsiečių j gaitė, pati viena vyksta j Vokietiją pas savo bobutę. Ji paeina
ją penkias jš Milwaukee.

Standard Oil pa 
brangino gazoliną
Standard Oil Company of 

Indiana paskelbė, kad nuo šian
die, gegužės 23 dienos, kaina 
gazolinui ir naftai pakeliama 1 
centu. Stotyse galionui gazolino 
reikės mokėti 17 centų.

Per penkias dienas, tuo budu, 
gazolinas jau antrą kartą pa
branginamas. Dar tik praeitą 
šeštadienį gazolinas buvo 1 
centu pabrangintas.

kvantungie- 
dvidešimt pen

kias mylias į šiaurę nuo Kan
tono, arti Pei Kiango, dalyvau-j 
j tint abiejose pusėse po apie 
15,000 kareiviu.

Pranešimas sako, kad cent- 
ralinė Nankino valdžia siunčia 
kvantungiečiams sustiprinimų, 
kuriu kas valanda laukiama 
atvykstant. /

Šiurpi Čigonų byla Traukinys, užgavęs au
tą, užmušė 3 žmonesdėl kanibalizmo

22.

Aeroplanas užsidegė 
ore; 9 įgulos žmonės 

išliko sveiki

Nankinas mobilizuoja kariuo
menę prieš Fengą

NANKINAS. Kinai, geg. 22. • 
— Tautinė Kinų valdžia pra-i 
dėjo mobilizuoti kariuomenę į | 
šiaurę prieš 
nerolą Feng 
viešpatauja 
nuošė ir 
stengiasi 
nūs.

“krikščionių” f*
Juhsianą, kuris 

centraliniuose Ki- 
savo viešpatavimą 

išplėsti į pietų Ki-

SALISBURY, Md.,
Netoli nuo čia prekių traukinys 
užgavo automobilį ir nunešė 
užpakalinę jo dalį. Trys asmens 
buvo užmušti. ?

i prieky, buvo pavojingai PRAHA, čechoslovakija, geg-Jj^j.
22. — Kosicuose vėl prasidėjo 
tardymas devyniolikos čigonui 
bylos, kaltinamų dėl kanibaliz
mo. Ta byla traukiasi jau per1 

[dvejus metus.
šiandie, bylai vėl prasidėjus,;

į teismo salę pašalinės publikos 
neleido. Galėjo įeiti tik teismo

i valdininkai, liudininkai, advoka
tai ir laikraštininkai.

19 čigonų Cechuose kaltinami 
dėl piovimo ir valgymo žmo
nių.

ELKO, Nevada, geg. 22.
Užsidegęs ore, 2,000 pėdų aukš
tumoj, didelis trimis motorais 
aeroplanas buvo priverstas 
urnai leistis žemėn, netoli nuo 
Elko. Du aeroplano pilotai ir 
septyni pasažieriai laimingu bli

Nankine įvyko didelių de
monstracijų, kuriomis pareikš
ta visiško pritarimo tautinei 
valdžiai su jos galva, gen. 
Čiang KaišekU, ir pasmerkia 
“krikščionių” generolo Fengo 
veiksmai.

Aeroplanas skrido i San 
Francisco ir be pasažierių gabe
no dar pašto siuntą. Aeroplanas 
ir siuntiniai sudegė.

1VIussoiini užgynė “je;
žuolių” kontestus 

Italijoj

Gaisras St. Louise p 
darė $350,000 žalos

ST. LOUIS, Mo., geg. 22.
Siautęs čia didelis gaisras su
naikino didelį Woolwortho 5 ii 
10 centų krautuves trobesį ir 
Virginia trobesį su Canton T; a 
Įstaiga. Nuostoliai siekia apte 
š350,000.

Stiprus žemės drebėji
mas Japonijoje

TOKIO, Japonija, geg. 22. — 
Stiprus žemės drebėjimas pa
darė didelės žalos trobesiams 
Mijazaki mieste, Kiušiu saloj.

ORAS!

PJTTSBURGH, Pa., geg. 22.
Finansiniai rateliai čia ap

skaičiuoja, kad dėl pastarojo 
nepaprasto Aluminum Compa
ny of America ir Gulf Oil kor
poracijos akcijų pakilimo, Jung. 
Valstybių iždo sekretoriaus Me
liono šeimos turtas padidėjo 
beveik trimis šimtais milionu € 
dolerių.

Guli' korporacijoj Meliono šei
ma turi 90 nuoš. akcijų, o Alu
minum kompanijoje 60 nuoš.

“Kilnus” prohibici- 
jos eksperimentas

SPAUDOS SUKAKTUVĖS.

Nesuprantamas “ma 
nifestas”? (Musų koresp. Lietuvoje)

Jau visiems žinoma, kad šie- 
visiimet, dėl 25 metų spaudos iš ru-

Du kiti, Sėdėję Mokykit,3 vaikai įsisteigė miške kams nf Plaukas nepajuda.
suža-1 slaptą “munšaino”

Studentai, dėl savo 
pramogos, paskan- 

dalijo

TAMANDA, Pa., geg. 22. — i 
I teismo rankas čia tapo ati-l 
duoti dvylika bernaičių

zMARIAMPOLĖ. — Jau
žino ir kai kuriuose laikraščiuo-Į sų valdžios atgavimo, visa Lie- 
se buvo rašyta, kadMariampo- tu va iškilmingai mini sukaktu- 
lės miesto valdybos kai kuriems ves. Taip. Mini ir švenčia są
nariams iškelta kriminalinė by-j kaktų ves. O kas tos per su
la už “savotišką” skerdyklos I kaktų vės. Minime ir keikiame 

i statymą. Kaltinama 639 str. 2 maskolių valdžią, kad ji anais 
1 dal., kuriuo einant kaltinin- laikais smaugė spaudą ir spau- 
kams ligi teismo gresia areštas ^os darbuotojus j kalėjimus 

J ir nuo tarnystės pašalinimas. | kimšo. Dabar švenčiame sukak- 
Kaltinamieji, laisvi, o piliečiai tuves. Bet kas su musų spau- 
susidomėję, kad visiems už daug da. Spaudos mes galima sa- 

: mažesnius nusikaltimus kalėji- k^i, neturime. Ir seniau turė- 
mas ne brolis, o čia kaltinin- i°nie visokius viestnikus ir 

“dzenikus”. Ir dabar turime 
visokius “Lietuvos Aidus”, “Ry- 

! tojus”, “Trimitus”, “šaltinius”, 
kurie rašo tik taip, kaip stip
rieji—valdžia ir visi žmonių en- 

Po’icijos žinios! gėjai nori, kad butų rašoma.
“i” viešini-

Mergaičių “lietus”
KAINAIS;.

am" praneša, kad “Birutės’ 
žiaus nuo 13 iki 16 metų, Lu- tin atėjo dvi moterys 
ther Mills mokyklos mokinių, maži
Mat vyriausybė susekė, kad ar- nepastebint paliko ją.

i timame miške tie vaikai buvo 
vietos uni- įsisteigę “munšaino

pridarė Į Sako, kad gėrimą, kurį jie darė žutė mergaitė 
Teisiami čigonai yra bandos skandalų ir kone sukėlė riaušių.

nariai, 
žmonių

SYDNEY, Australija, geg. 22
— Savo pramogai, 
versiteto studentai

Ten nerasi beveik nė žodelio, 
nešinos kas varguolio žmogelio širdelę 

utę mergaitę ir tarnaitėms paguostų. Spaudos sukakties, 
i spaudos, 40 metų buvusios už- 

Valančiaus gatvėje 2 nr. r.a-) draustos, atgavimo 25 metų su- 
fabriką. mų koridoriuje rasta padėta ma- ;kaktuvės. o “Socialdemokra- 

uždarytas, socialdemokra-
iš Šiaulių, kad ten (ų partija uždaryta, daug žmo- 

mei'- nių į kalėjimus sukimšta. Tai 
; toks,

citrinų, cukraus, rozinų.t Praneša 
kaltinami dėl piovimo Govėda jų įsibriovė j Tivoli te-!Bnelių ir vandens, jie patys ir rasta netoli stoties gatvėj 
ir žmogienos valuvmo atl{l ir supuvusiais vai- iškerdavę, bet nepardavinėdavę. gaitė.

8 W ’ siais bombarduoti aktorius ir ----------------- : kelias dienas rasta
! aktores, paskui surengė kačių 5 jaunuoliai ŽUVO auto- n« ir priemiesčiuose kelios 
koncertą universiteto vicekanc- mobilio katastrofoj '^es
teriui ir degančiomis rakieto-  

imis bombardavo studentų drau- REVERE, Mass., geg. 22. —' 
| gijos pirmininką, kuris bandė'Penki jaunuoliai užsimušė, o1 O f“ O • Į 

, 2 1 atsteigti tvarką. du kiti skaudžiai susižeidė, jų
_____  automobiliui paslydus, i___ 

i žilis užtvaru ii- nukritus pon- 1 

asmens žuvo hidro-1kiasdešimt i,ėdi^ žcmyn ant ge-! 
planui paskendus ležinkelio bėgių. 

Lzsimususieji 
Davis, Elliot

ž 23 metų senumo au
tomobilį gavo $1,500 ,
HAWTHORNE, Nev., <

22. — Vietos gyventojas Mar-
dynių išnykusi sutvėrimą” pa
vidale automobilio, dirbto dar 
1906 metais. Nežiūrint, kad au-1 
tomobilis buvo 23 metų senu
mo, jis dar buvo gerai išsilai-| 
kęs. Dabar Smithsonian insti- 

H lutas Washingtone tą automo-' 
bilį, kaip retenybę, i 

a"; Chiatovicho už $1,500.
ir “karatai-1

22. — Diktato- 
išleido įsakymą,1 
laiko užginami 
gražiųjų 

rinkimai 
karalienių

yra:

ALZIRAS, geg. 22. — Paki-luav!s’ Sandler,
lęs skristi iš čai į Marseilles, Shnjimian, Barney 
prekybinis hidroplanas nukrito. Arthur Sochat, visi tarp 15 ir 

nupirko iš i Paskendo. Pilotas p? metų amžiaus.

j toks, reiškia, spaudos atgavi- 
Kau- mo sukaktuvių “manifestas”! 
m(,r- bendrai tos visos sukaktu- 

j vės rengiamos ne iš žmonių, ne 
I iš knygnešių, ne iš anų laikų 
I spaudos veikėjų iniciativos. Vis- 
! kas įsakoma iš viršaus, viskas 

KAUNAS. — Susisiekimo mi-j tam tikra instrukcija iš... Kau- 
išlau- n’ster’s patvirtino projektą pa- no. Įsakyta ir turi būti pada- 
pOrx_ 1 Icnsti visus telofono lai<lns že- ■ ryta! t) manykite sau kaip no- 

nt °e- rn^slia- darbas ka.inos apie i rite! Toks iš aukščiau nusista- 
200,000 litų. tymas, toks žemiau turi būti

jackie *^ei ’as sumunyma.^ bus įvyk- išpildymas. Užurava.
James gatves bus išvalytos ur.o —----- ----------

* i i „ - _ i y. i,
Stein

Telefonas po žeme

jr stulpų miško

Apiplėšė ir nušovė

ROMA, geg. 
rius Mussolini 
kuriuo nuo šio 
Italijoj visoki 
nu kontestai ir 
žuolių

Tuo užgynimu Mussolini, ma- Voltaire O Šedevrų 
tyt, nusilenkė katalikų kunigi-Į dė Šėmas laiko ŠlykŠ- 
jai, kuri smerkė merginų gre.-i Čia literatūra 
žumo kontestus kaip nepadorius, j -----------

MIRĖ GARSUS ARCHEO
LOGAS

BOSTON, Mass., geg. 22. —i j
Jungtinių Valstybių iždo depar-j •
tamentas, kaip pasirodo, yra1 GAISRAS ALIEJAUS STOTY

i išsprendęs, jogai franeuzų filo-
j sofo Voltaire’o šedevras “Can-
dide”, išvydęs pasaulį kone prieš Iowa Oil kompanijosROMA, geg. 22. — Mirė prof

Rodolfo Lanciani, vienas žy-) du šimtu metų, yra 
minusių pasaulio archeologų, 821 teratura”. Tai matyti iš 
metų amžiaus. muitinės vyriausybė konfiska

vo trisdešimt tos apysakos eg
zempliorių, atėjusių iš Europos 
vienam vietos knygininkui.

MOTERIS ŽUVO GAISRE

WEIMAR, Tex., geg. 22. — 
Gaisre, kuris čia sunaikino gy- 

i ventojo S. Doggetto namus, žu
vo jo žmona. Pats Doggett ir

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

TA ,-. . . . . ;— Gaisras čia sunaikino sport-Didejąs debesiuotumas; nedi- . .... 1, . meno D. Jonės arklides su sep-dele temperatūros atmaina;\ . . , . . . ... .. . . . . _. . tvniais brangiais reisu arkliais,stiproki pietų krypties vejai. * *

Vakar temperatūra įvairavo ' Klubo namai sudegė 
tarp 480 įr 710 F. , bloOMINGTON, III., geg. 21.

šiandie saulė teka 5:22, lei- — sudegč Bloomington 
džiasi 8:11. Mėnuo teka 8:09| Q)Ulltry Club namai. $25,000 
vakaro. 'nuostolių.

Pilotas metų amžiaus.
I Ringei, geras plaukikas, išnėrė' t ~ .

į paviršių ir atvykusių pagal- Nugina žinias apie su- senteženo valse.
bon valčių buvo išgelbėtas. Ki- kilimą Peruvijoj y.lzf(.)3 ~ti keturi asmens žuvo, žuvu-l 1_____ - | Kubiliaus lavonas.
šieji yra: kap. Francois Armani, LIMA, PeruVija, geg. 22. • 1 tas ,r nusai,las‘

' jo žmona, radio operuoto jas j Pranešimai, busią Limoj kilus -
ĮCanal ir mechanikas Dupont. j revoliucija, yra visai neteisingi.;na'lcll‘b

1 Studentų būrelis parėkavo gat-,
vėse, ir tuo viskas pasibaigė. it ""

aut Mačina- 
ikelio rastas 

Jis sužalo- 
............Kriminalinė 

i11o|policija susekė užmušėją J. Ja-
- Inavičių.

Užmušė Jucdsnuki

Mikališkių valse., Mildelger- 
džio kaime už ūkininko Pr. 
Griškos trobų rastas be sąmo
nės Motiejus Juodsnukis. At
gabentas Kaunan jis ligoninėj 
mirė. Manoma, kad pas Oriš
ką buvę vakaruškininkai jį su
mušė.

DUBUQUE, la., geg. 22. — 
tiekimo 

šlykšti Ii- stoty, netoli nuo Potosi, Wis., 
to, kad kilęs gaisras padarė, kaip ap- Į 

skaičiuoja, apie $12,0(M) nuo-! 
stolių.

Katastrofingi Tigro iri 
Eufrato potvyniai Badas Lietuvoje

Zaimis — senato pirmininkas
ATĖMĖ Iš BANKININKO

$3000

ATĖNAI, Graikija, geg. 22. 
jauna duktė skaudžiai apdegė. ;— Aleksandras Zaimis, a’štuo- 

' nis kartus buvęs Graikijos 
premjeru, tapo išrinktas sena- 

! to pirmininku.
7 reisu arkliai sudegė

čekių dirbėjas nubaustas

MINOT, N.t D., geg. 22. - 
Teismas čia nubaudė aštuoniais 
metais valstijos kalėjimo Ed- 
winą Kozą, čekių klastuotojų. 
Koza prisipažino, kad jis pa
leidęs falsifikuotų čekių dvide
šimt dviejose valstijose.

KANKAKEE, III., geg. 21.
Ginkluotas banditas puolė ii 
apiplėšė Grant Parko banko vi
cepirmininką Perry Hubbelj. 
Atėmęs $3,000 pinigų, banditas 
pabėgo.

LONDONAS, geg. 22.— Pra-. 
! nešimai iš Basros, Irake, sako, 
! kad išėjus iš krantų Tigro upė 
gresia užlieti Bagdado miestą.

Smarkiai patvinusios Eufrato 
upes vandens taipjau užliejo 
plačiausius plotus, darydami di- 

i dėlės pragaišties. Nemaža žmo
nių prigėrė.

Prisipažino užmušęs 
farmerį ir jo vaikus

GOLFO BOL& UŽMUŠĖ

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.WASECA, Minn., geg. 22.

Marshall’e, Minu., tapo suim
tas Joe Mymaster, 33 metų am
žiaus vyras, įtariamas kaip vie- 

, nas piktadarių, kurie praeitą
MINNĘAPOLIS, Minu., geg. 21.! šeštadienį užmušė vietos farme-l 

>— Lekianti golfo bolė kliudę j rį JUlių Schuchtą ir dvejetą jo. 
galvą ir užmušė protestonų ku- vaikų apiplėšimo tikslais. Poli- 
nigo Huchthauseno sūnų Edga-iCija sako, kad suimtasis prisi- 
rą, 19 metų amžiaus. pažinęs kaltas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III



l >

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, geg. 23, ’29

'r?40,000 Šnipų Vadas
YRA SAUGUS

SLAPTOSIOS POLICIJOS- ISTORIJA
Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

“Kas pasidarė?”— paklausė ji.
“Prieš savaitę aš negalėjau nuo 
tavęs atsikratyti. Dabar tu ne
nori net prieiti prie manęs!”

Net tuo laiku, kai ji tarė 
tuos žodžius, iš kambario išėjo
Stiebero agentas.

“Kad velniai kur paimtų tąiFranciją taip, kaip jis “.išsludi- 
karininkas- javo” Čekiją..

“Aš duosiu jums pilną lais
vę”, pridūrė Bismarsk’as. “Pa

vyru ir moterų galėsi-

kreipti dėmesį į savo galingą 
kaimyną, Franciją.

“Geležinis kancleris” Otto 
Leopold von Bismarck kartą pa
kvietė Stieberi pusryčiams. Po 
pusryčių prie butelio vyno kan
cleris pareiškė, jog Stiebero pa
reiga dabar bus “išstudijuoti”

ir nepermainęs
Bismarck’o kam-

kalbėjo Bis-
Pilnas

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus1' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja pei 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo 
i imas. Geriausias automobilių taisy 
mas. Musų pataisytas jūsų automo' 
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. VVestern Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Specialistas frylyme chroniškų ir naujų 11 
g-ų. jei kili neKalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kykit pa-i mane. Mano pilnas lAifrzaminavi- į 
mas atidengs jūsų tikra ligų ir jei aA apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei 
kit pas tikra specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino iftegzatninavimo—kas jums yr

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 F7?A iki 1 po pietų.

St.

P<-

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
į trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCIIOOL 
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KĄSNIUKĄ principalas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa 
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZĘIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt 8500

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

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

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

trim peiliais 14
Liaunant gulandas 
už ...........................

colių.
Tik 

. 5.98

Taipgi ant visko nuže- L-r t 
mintos kainos.

PR1STATOM VISUR. «

JOHN DERINGIS 
4411 SO. ItOCKDEl.L STREET 

( hieago, III.
Telefonas Lafayette 4089

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — * 
nusipirk typewriterj

Stieberi!” sukeikė
“Visa, ką aš noriu paslaptyj už
laikyti, jis visuomet sužino. Jei-

dėjėjų
I te gauti tiek, kiek bus reikalin
ga. Pinigų netrutks. Imkite 
tiek laiko, kiek bus reikalinga.” 

“Tam darbui bus reikalinga 
aštuoniolikos mėnesių”, kiek pa- 

Į galvojęs tarė Stiebei’. “Daug 
i pinigų. Taip pat daug vyrų ir 
moterų”.

gu dar kartą manę pamatys 
gatvėj su tavim, tai aš galėsiu i

!sau kryžių pasistatyti!”
Neužilgo po to kunigaikštytė 

Ženia apsivedė su žymiu aristo
kratu, kurį jai pripiršo caras. 
Daugiau skandalingų istorijų 
apie ją nebesigirdėjo. Mat, iš 
moko ji būti atsargesnė.

Savo užduotį Rusijoj Stieberi 
atliko perdaug gerai ir įsigijo 
priešu. Policija pajuto, jog 
Stiebero suorganizuota “ochran- 
ka” pasidarė 
tu. 
prasidėjo kova. Kaip savo kie
me mažas šuo nuveikia didesnį vyko pasitikti monarchus, nes į 
šunį, taip ir Rusijos policija nu- Paryžių turėjo atvažiuoti Rusi- 
veikė Stieberį. |j°s caras Aleksandras II.

Nuveikė ta prasme, kad Stie-j Nėra reikalo aiškinti, 
ber turėjo apleisti Rusiją ankš-|tcs iškilmės buvo surištos su| 
čiau nei planavo. Caras apdo- i politika. Napoleonas III norė- 
vanojo jį pinigais, Stanislavo1 jo gauti Aleksandrą 11 talkinin- 
ordenu ir deimantais papuoštu: ku. Tuo Varpu Biismarck’ui ru- 
kardu. 1 P^J° planą suardyti.

Tuo laiku 
vėl galėjo jį priimti atgal. Stie-i 
ber buvo reikalingas Vokietijai.! 
kuri vis labiau ir labiau pradėjo

karną dieną laiko-iškilmių.
Stieber pareiškė: 
“Neatsitrauk nuo Berezows- 

kio iki vidurnakčio. Paskui ra
portuok man”.

Tai pasakęs, jis tiesiai nuvy
ko į viešbutį 
drabužių įėjo į 
barį.

Kai Stieber
marekas rūkė pypkę, 
kambarys prisipildė durnų.

“Butų didžiausi nelaimė”, ta
rė jis, “kad toks prakilnus ca
ras, kaip Aleksandras II, mirtų 
nuo žmogžudžio kulkos Todėl 
aš tikiuosi, kad jus padarysite 
visa, kad to neatsitiktų. Bet 
Prūsijai tikrai išditų ant mau
dos, jeigu žmogžudys paleistų 
kulką, kuri nepataikytų į tiks
lą. Toks pasikėsinimas Pary
žiuje sugadintų carui ūpą, ypač 
jeigu prasikaltėlis nebūtų nu
baustas. Tarp Francijos ir Ru
sijos nebūtų padaryta sutar
ties, o tai Prūsijai butų naudin
ga. Bet man jau laikas eiti”.

Stieber puikiausia suprato,
Visa tai gausite”. ’ ' kas iš jo yra reikalaujama. Vi-
Studijavimas” prasidėjo nuo: durnaktyj jis sutiko savo agen- 

kelionės į Paryžių. Vykdamas 
rimtu konkuren- i aplankyti Napoleoną III, Bis-

Tarp Stiebero ir policijos marck’as pasiečmė kartu su sa
vim ir Stieberi- Bismarck’as

To Prūsijai ir reikėjo. Dabar 
ji be kliūčių galėjo savo planą 
vykdyti.

ši kartą Stiebei- pasikvietė 
savo du leitenantus Zernickj 
ir Kalteli bachą.

Kaipo šnipas Stieber turėjo 
dvi savybi: jis buvo nepapras
tai gabus aktorius ir geniališ- 
kas “skymeris”. Aktoriaus ga
bumai jam buvo reikalingi tam, 
kad maišytis tarp žmonių, iš 
kurių jis stengėsi išgauti jam 
reikalingas informacijas.

Kai dėl jo leitenantų, tai 
Zernicki, lenkas, buvo geras ak
torius, o Kaltei!bach—sumany
tojas visokių planų.

Čekijoj Stieber buvo “veng
ras”. Franci joj jis išvirto 
“graikų kapitalistu”, norinčiu 
investuoti savo “milionus”. Jis 
keliavo iš miesto j miestą, rink
damas informacijas. Paskui 
ji sekė, lyg 
tenantai.

Kai trys 
jie pradėjo

Kai kurios jų stojo tarnauti 
pas privatiškus žmones: advo
katus, daktarus, biznierius, 
daktorius ir t.t.

re-

Po to tapo pasiųsta keliolika 
tūkstančių lauko darbininkų. 
Francuzų ūkininkai džiaugėsi.

“Tie vokiečiai”, sakė jie, “yra 
tikrai geri ir blaivus darbinin
kai. Kuomet Fritz turi liuoso 
laiko, jis eina tai gelžkelio tilto 
pasižiūrėti, tai išilgai kanalo 
pasivaikščioti. Atrodo, kad jis 
labiau domisi geografija, negu 
merginomis Ar tai ne kvaila?”

Vėliau išvyko labiau parinkta 
grupė. Jauni ir apšviesti vyrai, 
kurie turėjo eiti privatiškų sek
retorių pareigas.

♦ (Bus daugiau)

šešėliai, jo du Įsi-

Nepasitrauk niuo Berezows- 
kio nei žingsnio 'iki pat jo areš
tavimo”, paliepė jis.

“Bet jeigu jis ,šaus į carą?” 
“Jis turi šauti? Bet kulka ne- 

| privalo pataikyti į tikslą. Ir 
kad|^avo Parei&a bus jį areštuoti”.

Sekama diena c v
žmomių pripildė 
Champs Elysees. 
buvo tokia didelė,

!chų karieta, kurioj sėdėjo Na- 
; poleonas III ir Aleksandras II, 
turėjo pasukti į kitą gatvę.

Prie susisukimo iš minios 
prasimušė jaunas žmogus* ir šo- 

' vė į carą. Kritiškame momen-

sugrįžo į Berlyną, 
organizuoti armiją. 

Tai buvo ypatinga armija. Pir
miausiai tapo surinkta šimtas 
suviršum gražių merginų. Pri
imamos buvo tik tokios, kurios 
į “cnatlyvumą” pro pirštus žiu
rėjo.

Tos merginos tapo pasiųstos 
į Francijos miestus, kur radosi 
kareiviai. Jos gavo patarnau
tojų vietas karčiamose. Bet 
vyriausia jų pareiga buvo gir

iu kiek galima 
jų iš-

tūkstančiai dyti kareivius
Avenue dės daugiau informacijų iš 
Kamšatienė gauti.

kad monar-

SERGANTYS 
ŽMONES!

Prūsijos karalius 'Specialiame traukinyj kartu su j 
i Bismarck’u, von Moltke ir ki 
i tais garsenybėmis išvyko Stie 
i ber. Kaip tik traukinys įva 
žiavo į Francijos teritoriją 
Stiebeliui padavė šifruotą laiš-i^e kažkas užgavo jo ranką. Tad 

atidarė laišką ir per-1 kulka

Antras rekrutų būrys susi
dėjo iš 1,000 kiek “aukštesnės 
klasės” moterų. Joms buvo su
rastos vietos rytų Francijos 
viešbučiuose, kuriuos lankydavo 
karininkai ir visokie valdinin
kai.

ką. Jis 
skaitė:

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bite L_-l— 

ligos ar silpnumo.
kurios

Vėliausi ir 
Amerikos ir 
metodai yra 
mi gydymo 
Akų. Nervų, 
jo. Odos, 
Pūslės. Šlapintos! 
visu Privatinių 
gų. Specialia

I mas dėl vyrų, 
į rie kenčia nuo lyti 

nio silpnumo
I Dr. Ross .‘K 

sėkminga 
ir tūkstančiai 
(lytų pacientų 
užtikrinimas, 
pacientai bus 

mi veiksiningui 
ma mokestis yra

I prieinama. Lengvi
I žastios jo imamos žemos mokesties. 
gailėtam nebėra reikalo nepaisyti 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai Iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
ses prievolių. Neatidėllokit, bet alsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroc St.. Crilly Building. 
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 ' ’ 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
įlomis 10 iki 1 vai. . __
bais, Seredotriis ir Subatotnis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

geriausi 
Europos 
vartoja- 
Chroni- 

Krau- 
Inkstų, 

ir 
Li- 

gydy- 
ku-

:;o metų 
Įirakti k a ;

kad „
pydo- Specialistas

ir sėkmingai. Jo ima- 
žema ir kiekvienam 
iŠntOKŠjlmai. Iš prie- 

ser- 
savo

ŠIAME 
NAME 
10 iki 5. 
po piet.

S u bato mis

lin-

del

. NoilC-
PancilS-

Oda niežti?
Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus signalas! Ne- 
kasyk. Totu! Severas 
Esko sustabdys niežėjimą 
ir pagelbės padaryti odą 
Avimą zjji sveiką. Varto
kite prie mrino ženklo 
odos įdegimo. Pasiklaits- 
kit savo aptiekininko.

Severa’s
;ESKOi

P Kone 4

JOSEPH VILIMAS
i-U’1 ' L vra

Nu mu Stat ymo
KONtRAKTORlUS^

4556 So. Rockwell St.. Chicago, III.

Dienos Per Vandenyną

130 W. Randolph S't

LIETUVOS 
per Cberbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivai

I I I HIM FI I1IA 
Tik 7 Dienos Į Lietuvą 

Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 

Lloyd laivų 
Del sugryžimo certifikatų .ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su 

NCI Tt CECAUN
J I CVI) 4$

pataikė ne i carą, bet į 
Berezovvski paleido kitur 

bet pataikė tik į medi, 
to Stieber?o agentas per- 
Berezowskį ant žemės, o

Malevotojams ir Namų SavininkamsAr Jūsų “Visi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai
— Nervai — Smegenys — šir- 

jaunas lenkas pa- dis — Ar jie visi veikia 100%?
Žmogaus kūnas yra kaip geras au

tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite,

I kad jis veiktų kuogeriausia.
Jus negalite tikėtis jaustis 100%,!

: šūvį,
Po 

mušė 
policija areštavo jį.

Kalėjime
stoties Stiebei !dar£ l’areiškim‘!:

pusei
barz-k i ją. Bus 
d ra- klausinėti

[padėjėjų aš
frau- - atsakomybę 

šnipų, i vęs”.
gabumą

iš pradžių
,pj pasibaigus, kai kurie tų piliečių. gT-Vš"vartojant 

^'mavęs| labai praturtėjo. Nėra įrody-' "•« —» •'

tik atvyksite i Pary-i 
užeikite pas mano”.žių, tuoj

Tas laiškus buvo nuo Stiebero! 
leitenanto, kuris vadovavo vo
kiečių šnipams Paryžiuj.

Iš gelžkelio
, nuvyko į viešbuti, iš kur 
; valandos praslinkus išėjo 
, dotas žmogus, durininko 
gūžiais apsirengęs.

Stieber puikiai vartojo 
, euzų kalbą. Dauguma 
kaip žinia, turi įgimt 
kalboms., Agentas 
manė, kad tai franeuzas. 
vykusiai buvo užsigri 
Stieber. Stieber’o agentas pa- 

; pasakojo labai įdomių dalykų.
Jam pasisekę prisiplakti prie

Aš norėjau atkeršyti 
i Riją. Bus bergždžias 

mane toliau, 
neturėjau, 
prisiimt

už Len
da r bas
Jokių į jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų j 

T . ' nllvoc no IvnrVni iiicu nnrvni nnirn Iir visa 
ant sa-

pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę | 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su-i 
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban- 
(lydami atgauti jaunesnių mėty gy- 

SUSldejOj vumą ir patvarumą, jus liksite nuste- 
Teismui' binti ir patenkinti pamatę kaip grei- 

... ... tai spėka, energija ir gyvumas su-

Nucikite pas savo aptiekininką da- 
..... bar ir gaukite bonką Tanlac. Milio-1 

mų, kad tuos turtus Jie įsigl-.nai žmonių sugryžo ant kelio i jau-i 
.jo nelegaliu budu. tiksliau sa-! sveikatą ir laimę nuo šio gar- 

, ° . J . saus toniko ir nėra priežasties ko-
| kant, buvo vokiečių papirkti,; dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian-Į 
bet spėjama,-kad tai ir buvo ju/lie atbudavojihią jūsų nusidėvėjusių

1 ' ’ t i kun° audmenų ir atgaivinimą visos
Lenkas jūsų sistemos. '

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums j 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsiu vaistų.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Juri, kuri 
iš neturtingų piliečių

navo nužudyti carą. Buvoi . . v, 2. praturtėjimo .priežastis,traukiami liosai, kad isspręsti, . .v. . . .
I kas turės carą nudaigoti.

Jaunas fanatikas vardu Be-| Del to nuosprendžio 
rezowski ištraukė liosą su juo-j Sandras II tiek įtūžo, 
du kryžium. Pasikėsinimas ant atsisakė nuo sąjungos su Fran- 
caro gyvasties turėjo įvykti se- cija.

Alek- 
jog jis

w ^ei iŲS nor,te Pagražinti savo namą išTfVA vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do-

J lerio.
Duodam vieną butelį polish veltui prie 
kiekvieno orderio už doleri ar daugiau.

SAMUEL HELMAN PAINT STORE
1421 S. Halsted St., Tel. Canal 5063

Šiandie Budweiser Barley-Malt
Syrup yra vienas iš Amerikos

populiariškiausių rųšių. Žmonės
nori kokybes, patenkinimo, pa-
sėkmių

Budweiser
Barley Malt Syrup

HOPFl®^

Kad pagerinti skonį ir padidinti mais
tingumą duonos, keksų, sausainių, do- 
natsų ir tt., kepant vartokite Budwei* 

t

ser. Barley-Malt Syrtjp. Groserninkai 
ir aankroi ininkai įlieja 'įbur.



Ketvirtadienis, geg. 23, ’29

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag

nesia .
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nuj linkimo. Tai yra lai-, 
kas, kada Phillips Milk of Mag
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų. •

Jis pašalina nėščių moterų
koktumą, siidies ėdimą, tyt- Naujienietis Antanas žymon- 
metinę ligą”, palinkimą | tas šiandie yra $20 turtinga- 
vėmimo; pagelbsti jos virškini-K Taj ne jo kalt- __ a). nu(). 
mui. Jo švelnus, bet veikmin-1 peJnas Tai kaltg Joi)o Augus_ 
gas liuosavimas užtikrina re-1 tinavičiaus> brolio “Naujienų” 
guliarj vidurių valymąsi. Redakcijos nario inž. K, Augus-

I hillips Milk of Magnesia ijnayičiaus, kuris užvakar va- 
yra geresnis už kalkių vande- žiavo iš “Naujienų” i žymonto 
nį (lime water) neutralizavimui I namus 900 w 52 st> žynionlo 
duodamo kūdikiui karvės pieno, autompbiliu. Jonas Augustina- 
Jo šaukštukas atliks darbą PU-Įvičius yra labai atsargus auto- 
sės paintės kalkių vandens. Jis mObilistas, visuomet atsižvel- 
yra švelniai liuosuojantis; ne-.gj.ls į Kitus ir visuomet prisi- 
kenksmingas; beveik be skonio. |ajkas saugumo taisyklių. Pasi

Visos aptiekus turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Iludson St., 

siųsta visai dykai.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PIRMAS DIDELIS ŠIŲ METŲ

Piknikas
Rengia Liet. Teatr. Draugystė Rūta No. 1

Nedėlioj, Gegužės-May 26 d., 1929 m.
River Grove Darže,

VVILLOVV SPRINGS, ILL.
Tikietai 50c. ypataiPradžia 10:30 iš ryto.

Esat kviečiami visa Chicagos visuomenė, kaip jauni, taip ir 
seni, būti šiame piknike, nes daržas yra vienas iš gražiausių Chi
cagos apielinkėse; ant pat upės kranto, kur galėsite žuvies pažve
joti ir linksmai pasišokti prie puikios muzikos.

Kviečia Rengėjai.
PASTABA: važiuodami imkite Archer Avė. karus iki Willow 

Springs Road; sukite į dešine iki antrųtrekių ir vėl sukite j de
šine i daržų.

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Birželio 18,1929 
Į KLAIPĖDA BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės i Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.

. vakare

HAUJ8EINIOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienietis laimėjo 
$20.00

taikė taip, kad prie 35 ir Hals- 
ted gatvių, kur yra didelis ju
dėjimas, bandė apsigryšti tak- 
sikabas. Kili bandė važiuoti, 
bet J. Augustinavičius sustabdė 
automobilių, pamojo pėstiesiems 
eiti ir davė progos tak^ikabui 
saugiai apsigryšti.

Pasitaikė dar taip, kad žy
monto automobilių ir jo atsargų 
važiuotoją sekė vieno laikraščio 
dabotojai, kurie skiria atsar
giems ir mandagiems automo
bilistams dovanas — po $20 

i penkiems automobilistams kas
dieną. Dabotojams patiko J. 
I Augustinavičiaus atsargumas ir 
atsižvelgimas į kitus automobi
listus, jie pasiėmė jo automobi
lio numerį ir A. žymontas, kai
po automobilio savininkas, va
kar gavo $20 dovanų.

Lietuvis ugniagesis 
laimėjo medalių

lietuvis

Senas ugniagesis ir veteranas 
tūkstančių gaisrų Chicagoje ir 
naujokas, tu rys tik metus pa
tyrimo kaipo ugniagesis, laimė
jo Lamber Tree medalius už sa
vo drąsą už 1927 ir 1928 m.

Tuo veteranu yra ugniagesių 
viršininkas Michael J. Corrigan, 
o naujoku — jaunas
Albert Zuris, 24 m. amžiaus, 
narys Engine Company No. 23.

Viršininkas Corrigan pasižy
mėjo kovo 11, 1927, gesinant 
gaisrą beismente prie 159 W. 
Kinzie St. Ekspliozija pagavo 
18 ugniagesių. Corrigan skubiai 
šoko i ugnį ir rado netekusį są
monės ugniagesį su jau degan- 

drabužiais. Corrigan užge- 
drabužius ir per liepsną, 
pats smarkiai apdegęs, iš- 
ugniagesį lauk.

čiais 
sino 
nors 
vilko

Ugniagesis Albert Zuris pa
sižymėjo rugp. 31 d., 1928, ge
sinant gaisrą prie 2117 W. 18 
St. Antrame degančio namo 
augs be moteris rengėsi šokti per 
langą. Zuris* šūkterėjo moterei 
palaukti ir ėmė prie jos lipti 
pašaliečių pastatytomis kope-i 
čiomis. Kopėčios lūžo. Zuris te- 
čiaus spėjo nusitverti už palan
ges ir šiaip taip įsigavo per 
langą į vidų. Jis iškėlė moterį 
per langą ir laikė ją, pats 
trokšdamas nuo durnų ir laižo
mas liepsnų, iki jo draugai ne
pristatė kitų kopėčių.

Penkiolika kitų ugniagesių 
susilaukė pagįrimų už savo drą
sumą gesinant gaisrus.

Brighton Park
Gedimino Spulkos susirinkimas

44-tos ir

Sandaras 
8:45 vai.

Gediminas Budavojimo ir Sko
linimo Bendrovės metinis narių 
susirinkimas buvo laikomas ket
virtadieny, gegužės 16 d., Ne
kalto Prasidėjimo P. ;š. parapi
jos svetainėj, prie 
Fairfield Avė.

Prezidentas p. J. 
atidarė susirinkimą 
vakare.

Sekretorius pranešė, kad su
sirinkime ypatiškai dalyvauja 
970 šėrų ir 1213 per proxy, vi
so 2183 Šerai. Bendrovės mo
kamų šėrų yra 3292. Susirinki
mas pripažintas legališku, nes 
dalyvauja daugiau kaip pusė 
šėrų.

Skaitomas protokolas iš perei
tų metų susirinkimo. Liekasi 
priimtas. Skaitoma metinė ben
drovės apyskaita ir valdybos 
raportai. Irgi liekasi 
Toliaus sekretorius

priimti, 
praneša 

apie bendrovės investuotus pi
nigus, kaip ir kokiomis išlygo
mis pinigai yra paskolinti: 
Paskola ant nuoš. $159,615.00 
Nesumokėta duoklių

ir nuošimčių ........... 6,705.83
Bendrovės rakandai

ir knygos ... 
Banke pinigų .

. 310.45 
5,083.76

Visas bendr. turtas $171,715.04
Toliaus sekretorius paaiškino 

nariams, jog iš priežasties p. J. 
Stasulio staigios mirties, kurio 
raštinėj yra ir bendrovės raš
tinė ,kad bendrovė su mirusio 
savininko privaitniais finansi
niais keblumais nieko bendro 
neturi, nes velionis buvo tiktai 
real-estate vedėjas ir bendro
vės pinigų visai nekontroliavo. 
Bendrovės pinigai yra investuo
ti tik ant pirmo morgičiaus ir 
paskolos ant serų, kurios yra 
duodamos sulig vertės įmokėtų 
pinigų ant tų šorų.

Toliaus buvo raportai, iš Illi
nois Valstijos Bendrovių Ly
gos. Raportavo J. J. Grish ir 
J. J. Palekas.

Buvo pakviestas trumpai pa
kalbėti Lietuvių Bendrovių Ly
gos generalis sekretorius p. J. 
J. Zolp, kuris aiškino apie su
tartini bendrovių darbą ir nau
dą iš suvienytų jėgų darbo. Jo 
kalba priimta aplodismentais.

Po visų raportų priėjo prie 
rinkimo naujų direkcijos narių, 
kurių yra renkami 4 ant trijų 
metų. Likosi išrinkti visi pir
miau buvę direkcijos nariai, bu-
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tent: Jeronimas Baltikauskas, 
Juozas Vilimas, Juozas Vais
kia, ir Jonas Sandaras. 'Po
liaus buvo renkami dar 2 nauji 
direktoriai užpildyti dvi tuščias 
vietas, būtent ponios J. Vili
mienės, kuri atsisakė nuo savo 
vietos ir J. Stasulio, kuris ne- 
tikėtai mirė. Išrinkti p.p. Au- 
gust Saldukas ir Povilas M. 
Smitas (Smith). .

Tuo susirinkimas ir užsibai-

Vėliaus lą patį vakarą buvo 
direktorių susirinkimas. Nutar
ta laikinai raštinę palikti toj 
pačioj vietoj, 4405 S. Fairfield 
Avė. Išrinkta valdyba iš se
kančių narių: prezidentas J. 
Sandaras, sekretorius J. J. Pa
lekas, kasierius J. Vilimas.

Susirinkimų tvarka bus ta 
pati, kaip ir pirmiaus: kiekvie
ną trečiadienį (seredos) vakarą, 
nuo 7:30 iki 9 vai.

Iždininko ir sekretoriaus kau
cijos bus po $10,000 iš apdrau- 
dos kompanijų, kitų narių kau
cijos nuo $2,000 iki $15,000 
(Real Estate Bonds).

J. Sandaras, Prez., •
J. J. Palekas, Sek r.

Roseland
Ką sapnavo komunistai?

Kaip buvo rašyta, kad ko
munistai per 13 dienų keiks 
buržujus, kurie rašo į “Nau
jienas” apie naują komunistų 
biznį su Lenino plaukais ir na
gais ir paskui ' iš tų komunis
tų sapnų spręs, kuriam vado
vauti ir kuris yra tikrai ištiki
mas komunistas, taip ir įvyko.

Prakeikę buržujus “na čiom 
sviet stoit”, visi komunistai su
rinko viename beismente, prie 
bačkutės, pasipasakoti ir ką 
kuris sapnavo. Svarbiausiu die
notvarkės punktu ne vien sap
nai, bet ir sužinojimas kas iš
siuntinėjo “Naujienas” visiems 
Roselando bučeriams. Pakėlus 
tą klausimą tuoj vienas komu-

tokius snpnus sap-

pradėjo 
Pats

savo sapnus 
kiibasinnkas,

--- --- . . .r . -
nistas atsistojo ir pareiškė, kad 
jis sapnavo, jog lai padarė 
pats kilbasninkas, liksiu save 
pagarsimi, kad iš “Naujienų” 
apie jį sužinotų visi bučeriai. 
Kilbasninkas smarkiai pašoko 
ir įsake savo vierniesiems tą ko- 
muhislą ekskomunikuoti, kam 
jis dryso 
nuoti.

Paskui 
pasakoti, 
kaipo vadas, kalba pirmiausia 
ir savo sapną pasakoja. Girdi, 
jis sapnavęs, kad kaip lik pa
ėmęs Lenino plaukų ir dūręs 
karvei j pašonę, tai karvė pra
dėjo kaip višta kudakuoti. Vi
šta dūręs į posparnį, tai iš viš
tos pradėjo bėgli pienas, kaip 
iš karvės. Paskui pabadęs pa
šonę asilui, lai tas tuoj pra
dėjo komunistišką spičių lai
kyti, o Lai kiaulę pabadė Le
nino plaukais, lai ji pradėjo 
įraukti internacionalą.

Tai išgirdę komunistai la
bai džiaugėsi, kad jie galės to
kius didelius stebuklus su Le
nino plaukais ir ėmėsi pasa
koti savo sapnus. Vienas sap
navęs, kad kai bimbukas pri
sirišęs Lenino plaukų prie pa
dų, tai pradėjęs vaikščioti oru. 
Kitas vėl sakosi sapnavęs, kad 
kuomet jis plaukais pakrap
štęs sudužusį komisarų gazie- 
los stiklą, tai languose atsira
dę nauji stiklai.

Anl galo duodama Įnešimas 
pareikalauti iš sovietų vald
žios, kad ji paliautų siuntos 
“Iz vest i jas” Į Aušros knygy
ną. Bet kitas pastebėjo, kad 
jau senai tokį reikalavimą pa
siuntę, bet “Izvestijas” kaip 
siuntė, 'taip ir siunčia. Reiš
kia, buržujai jau ir Maskvą 
užkariavo.

Padejavę vėl gryšta prie 
įsapnų. Kadangi nė vienas to
kio gero sapno nesapnavo, kaip 
(kilbasninkas, lai jau rengia- 
mąsi jį ir ant toliau skirti 
savo vadu. Tik prieš pat bal
savimą vienas komunistas 
klausia: “Ką reiškia mano sap
nas? Sapnavau, kad kaip tik 

Mums rupi jusu
nuomuone, nes
Camels mes
gaminame jums 
rūkyti ir 
pasidžiaugti.

AMEL
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupė . . . viena 
rųšis . . . vienodas gerumas . . . vieno dydžio 
dėžutė . . . tas viskas sukaupta i Caniels gerumą. 
Camels švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkčiausio tabako vartojimą.

Gabiausias gi sumaišymas suteikia Camels tokį 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

Jie turi pilnumą, kurio negalima patirti iš bile 
kito kokio cigareto, nežiūrint kiek kainuotų.

Camels niekad nenuvargina 
cigaretinio atsirūgimo.

skonio ir nepalieka

paėmiau Lenino plaukų, lai 
tuoj mano ausys išaugo ilgos, 
kaip asilo”. Vienas aiškina, 
kad visų mokytų komunai s tų 
ausys yra ilgos, kaip asilų. Ki
tas priduria, kad asilai yra dar 
protingesni už komunistus, nes 
kas dirbo mainosi*, tas žino, 
kad asilai taip sunkiai neveža, 
kaip komunistai. O kad ausys 
užaugo nuo Lenino plaukų, tai 
tas parodo, kad buržujai n-ejodi- 
nės ant to komunisto. Tokis 
asiliškomis ausimis komunistas} 
yra ištikimiausias ir reikia jį| 
rinkti visų musų vadu. Ir jis! 
tapo išrinktas vadu visų bal-; 
sais, išėmus kilbasninko. Dabar! 
laukiama iš Maskvos tų rinki
mų patvirtinimo. —Komisaras.

“Margutis” išėjo
“Margučio”, art. A. Vanagai

čio juokų ir dainų žurnalo, nr. 
5, už gegužės mėnesį, jau išėjo 
iš spaudos ir šiomis dienomis 
tapo išsiuntinėtas skaitytojams.'

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tiesiai j
Hamburgą v

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais j visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju-j 
romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence jurą keliu! Dvisavai-1 
tiniai išplaukimai dvieju musą la
biausia populiarią laivu, 1(5,400 to
ną. Net Trečia Klesa turi visus, 
hotelio patogumus... šviesus, erd-' 
vus kambariai, palogios lovos,! 
jaukus poilsio kambariai, skanus! 
maistas. Spccialė donų“ Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė į Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 
traukiniai iš Chicago i uostą su- 
taupina hotelią išlaidas. Rezervo-j 
čijos, gryžimo permitai ir 1.1., iš Į 
jusu vietos agenlo, ar iš

R. S. ELWORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas,

71 E. Jac’kson Blvd., Chicago, III. 
Telefonas Wabash 1904

Canadian
World’s ■T\ •sr Faofic

e itt», 
Companj

1*2*» R J. Feynoldt Tobacco 
ompany, Win«tonSalem. N. C



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
tbe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III,

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:- 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Ęntered as Second Class Matter 
March 7tb, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

NORĖTŲ “PERŠOKTI” PER KAPITALIZMĄ

Savaitraštyje “The New Republic” ištremtasis iš 
Rusijos Trockis aiškina, kad sovietų tvarka esanti ge
resnė, negu demokratija, {vedimas demokratijos Rusi
joje, girdi, reikštų kapitalizmo atsteigimų.

Tolyginti demokratijų su kapitalizmu, žinoma, yra 
nesąmonė, nes kapitalizmas gali gyvuot įvairiose poli
tinėse sistemose. Vokietijoje, pavyzdžiui, kapitalizmas 
išbujojo, pralenkdamas net kapitalizmo tėvynę Angliją, 
po kaizerių valdžia; o Amerikoje kapitalizmas tarpsta 
demokratinėje (kad ir nelabai tobuloje) respublikoje.

Bet argi Trockis yra toks naivus, kad jisai įsivaiz
duoja, jogei Rusija gali vienu šuoliu atsidurti aukštes
nėje ekonominėje sistemoje, negu kapitalizmas?

Prieš karą Rusija buvo iš visų didžiųjų Europos 
valstybių labiausia atsilikusi ekonomiškai. Ji beveik ne
turėjo savo kapitalistų klasės. Stambiosios pramonės 
Rusijoje buvo įsteigtos užsienių kapitalistų arba valsty
bės pinigais. Todėl, kai atėjo revoliucija, buvo palyginti 
lengva tas pramones eksproprijuoti (nusavinti); Rusi
joje mažai teatsirado kapitalistų nuosavybės gynėjų. 
Tečiaus dėl to, kad tapo panaikinta privatinė nuosavy
bės teisė į pramonės įstaigas, dar neišdygo tobulesnė už 
kapitalizmą ekonominė tvarka.

Privatinių savininkų vieton teko atsistoti valstybei, 
ir Rusijoje šiandie yra niekas kita, kaip tik valstybinis 
kapitalizmas. Bet ar valstybė sugeba geriau vesti in
dustrijos įmones, negu privatiniai savininkai, tai yra 
klausimas. ' h

Įsivaizduodamas, kad ekonominiai atsilikusi žemės 
' ūkio šalis, gali “peršokti” per kapitalizmą ir susyk at

sidurti socializme ar komunizme, Trockis daro tą pačią 
klaidą, kurią seniaus darė Rusijos socialistai liaudinin
kai.

LIETUVOS ŠELPIMO KLAUSIMU

Jau valanda laiko, kaip “Naujienose” buvo nurody
ta, kad oficialiai šelpimo komitetai, kurie Lietuvoje ku-Į 
riasi po valdžios ir apskričių viršininkų globa, labai ne
tikslingai dalina pašalpas. Dabar šį faktą patvirtina ir
Brooklyno tautininkų organo korespondentą^ (žiur. ap
žvalgą šios dienos “N-se”). Jisai gavo iš Lietuvos laišką, 
kuriame sakoma, kad komitetai šelpia tik pasiturinčius 
žmones, o atima pašalpa^ tiems, kurie neturi ką val
gyti.

Tau) dalykams esant, per ką Amerikos lietuviai ga
li siųsti aukas, skiriamas badaujantiems? Musų nuomo
ne, jei negalima pasitikėti oficialiais Lietuvos komite
tais, tai negalima taip pat pasitikėti partijų (klerikalų, 
komunistų ir t. t.) įstaigomis. Tuomet palieka gal tik
tai vienas kelias: siųsti aukas miestų savivaldybėms, 
kurios yra demokratiškai išrinktos ir kuriose turi balsą 
įvairių srovių atstovai. Tik siunčiant tenai aukas, reikia 
jas garsint spaudoje: kas siunčia, kuriuo vardu, kokią 
sumą ir kuriam tikslui, — kad butų vieša kontrolė.

KAIP LIETUVOJE “ŠELPIA’ 
BADAUJANČIUS

Binokly no “Vienybes” skaity
tojas, D. Turskis, gavo iš Lietu
vos nuo savo brolėno laiškų, ku
riame aprašoma, kaip Kuršėnų 
komitetas “šelpia” badaujan
čius. Pasirodo, kad tie betur
čiai, kurie neturi ne ką valgyti, 
jokios pašalpos tenai negauna; 
bet už tai yra šelpiami tie, ku
rie turi savo namus ir dar ki
tokių įplaukų. ‘

To “Vien.” skaitytojo kores
pondencija skamba taip:

“Gavau laišką iš Lietuvos 
nuo savo brolio sūnaus J. V. 
iš Kuršėnų, kuriame rašo, 
kaip komitetai šelpia ir ku
riuos šelpia. Tai tiesiog to
kiu šelpimu ir nemandagumu 
reikia pasipiktinti, taip netu
rėtų daryti. Kaso:

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............   $8.00
ęusei metų ....................   4.00

rims mėnesiams ................   2.00
Dviem mėnesiam ...............  1.50
Vienam mėnesiui .................« .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ________ __ _  3c
Savaitei ---------- ------------------ 18c
Mėnesiui ______________ __ , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................  $7.00
Pusei metų ........................... .. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviems mėnesiams ............ .. 1.25
Vienam mėnesiui ....................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _______________ _ $8.00
Pusei metų ________ ___ ,_  4.00
Trims mėnesiams   ......... .... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“ ‘Pas mus susitvėrė pašal
pos komitetai, kurie šelpia 
biednuomenę. Pradžioje dar 
ir mes gavom pašalpą 2 ki
logramu (kilogramas — du 
svarai. “N.” Red.)’ miltų ir 
1 kilo, druskos per savaitę, 
bet dabar mus ir iš čia iš
metė. Sako, jus turite gi
minių Amerikoje, tai jie gali 
jus šelpti. Mums ir neduoda 
nieko. Darbo nėra, nei val
gyt ir nuomos reikia užsimo
kėti, o kurie turi savo na
mus ir dar išnuomuoja kitam 
kambarius, tai tie gauna pa
šalpą ir skaitomi biednais. 
Toks komiteto elgimąsi yra 
labai neteisingas.

“ ‘Tai turime kęsti vargą 
ir badą, o iš Amerikos nie
ko negauinam ir komitetai ne
duoda. Priseis badu mirti.’

Turi šelpimą sutvarkyti
“Tai taip rašo iš«Lietuvos 

ir taip tie komitetai gelbsti. 
Klausimas, ar visi Amerikos' 
giminės gali gelbėt savuo-'

sius? Yra juk daug tokių, 
kurie ir Amerikoje dabartį- 
niu laiku kuone badauja, 
arba vos savo šeimą, išmaiti
na.

“Toki komitetai neturėtų 
teisės skirstyti arba manyti, 
kad visi Amerikoje tūkstan
čius vartoja. Tų amerikiečiu 
giminių tarpe gal yra tokių, 
kurie ir Amerikoje būdami 
reikalauja pašalpos. Tai šel
pimo komitetai turėtų įsido
mėti ir būti atsargesniais. 
Reikia lygai šelpti visus, nes 
mes ,amerikiečiai, neskiriam 
nei vieno .lietuvio. Jei tik ku
ris šelpiam, tai lygiai vi
sus!”
Panašių žinių jau seniai bu

vo pasirodę Lietuvos laikraš
čiuose. “Naujienose” tie faktai 

buvo pažymėti.
“Vien.” korespondentas bo

čiaus klysta, manydamas, kad 
tiems valdžios proteguojamiems 
komitetams trūksta tiktai “at
sargumo”. Dalykas ne atsargu
me, o tame, kad komitetus kon
troliuoja apskričių viršininkai, 
o ne žmonės. Todėl komitetai 
tarnauja tiems, kurie yra arti
mi vyriausybei. Gi dabartinė 
Lietuvos vyriausybė x remiasi 
pasiturinčiais elementais, o ne 
biednuomene.

J. ŠLIUPO IDĖJOS APIE 
“BOTAGĄ”

Buy. amerikietis Dr. Jonas 
Šliupas išleido knygą “Politišką 
Testamentą”, kur jisai išdėsto, 
kaip, jo nuomone, Lietuva tu
rėtų tvarkytis

Tuoj po gruodžio 17 d. per
versmo p. šliupas tą perversmą 
smerkė, bet dabar jisai jad ki
taip apie jį kalba. Aštuone
rius metus, kuriais Lietuva tu
rėjo žmonių rinktą valdžią, ji
sai vadina “dvasios ubagų tan- 
cium”, kadangi per tą laiką Lie
tuvos valdžia buvusi “nepasto
vi”: buvo keturi > seimai, trys 
prezidentai ir bene penkiolika 
ministerių kabinetų. Per tuos 
seimų laikus ėjusios piktos rie
tenos tarpe partijų, nebuvę iš
leista gerų įstatymų, nebuvę 
tvarkos. O dabar, kad ir tenka 
žmonėms gyventi karo stovyje, 
kad ir susilaukta skaudaus kon
kordato su Roma, kad ir tenka 
vesti derybas su lenkais, kad ir 
buvo Tauragės pučas, bet — 
“grįžtame bent į vėžes normalio 
gyvenimo”.

Je, iš tiesų, '“nonnalus gyve
nimas”—su pučais, bombų mė
tymais, plečkaitininkais, pasi
kėsinimais prieš Voldemarą, su- 
šaudymais ir kupina koncentra
cijos stovykla Varniuose!

Savo supratimą to, kas yra 
“normalus gyvenimas”, p. šliu
pas išreiškia dar šitokiu saki
niu:

“Nors cenzūra skaudi yra, 
bet ką padarysi, kad visi esa
me botagų užsipelnę!”
Mes jnanėme, kad lietuvių 

tauta jau pakankamai atsira- 
gavo botagų, kuomet per ketu
rias dešimtis metų kovojo dėl 
spaudos atgavimo ir kuomet 
paskui per pusantros dešimties 
metų kentėjo caro valdžios ir 
vokiškų karo okupantų cenzūrą. 
Bet, pasirodo, dar ne! “Norma
lus gyvenimas” nepriklausomo
je Lietuvoje dar taip pat turi 
būt pašventintas^ botagais!!

Kai su botago pagelba Lie
tuva galų-gale jau visai “nor
maliai” susitvarkys, tai, p. 
Šliupo nuomone, jos senosios 
partijos turės būt pakeistos se
kančiomis trimis srovėmis:

“1. Kairįjį sparną privalo 
sudaryti darbininkų klasė, ku
ri gali susispiesti socialdemo
kratijoj, ar laisvose darbinin
kų profesinėse sąjumgose.

“2. Centrą privalo sudaryti 
ūkininkai, smulkesnieji ir 
stambesnieji, tik bažnyčios ir 
religijos neįveliant į politiką, 
nes tokis įvėlimas ugdo ne- 
apykantas, fanatizmą ir nuo
dija šalies dvasinę plėtotę.

“3. Dešinįjį spanną sudaro 
kunigija, davatkų būriai ir 
visi kiti atliekuonys, atžaga
reiviui, kapitalistai, konservą- 
tyvai etc.
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[Pacif'o and Atlantic Photoj

New York. -Georgę E. Von 
Buhren, kuris Nunuodijo savo 
dvi dukteri ir pats nusinuodijo.

“Tokis susigrupavimaš, tai 
natūralūs ir remiasi ekonomi
niais šalies gyventojų reika
lais. Ūkininkai, kaipo gyven
tojų didmena, tegul laikytų 
valstybės vairą savo ranko
se, ir šalis, be ypatingų kliū
čių, eitų gerovėm, švieson, 
tvarkon ir laisvėn, netramdo
ma.”
Priėmus šitą politinio susi- 

grupavimo planą, kyla klausi
mas, kurion grupėn patektų 
pats Dr. J. šliupas?

Kadangi jisai nėra socialde
mokratas ir net neapkenčia 
tarptautinę socialdemokratų 
idėją; kadangi jisai taip pat nė
ra ūkininkas, tai jam niekur 
kitur nebūtų vietos, kaip tik 
trečiojoje grupėje: kartu su 
“kunigija, davatkų būriais ir vi
sais kitais atliekuoniais, atža
gareiviais”.

Ir tikrai, aukščiaus išdėsty
tosios p. Šliupo idėjos rodo, 
kad jisai politikoje “atliekuo- 
nis” tikriausiąja to žodžio pras
me. Jisai svajoja taip, kaip 
tūli žmonių “švietėjai” svajoda
vo viduryje pereitojo šimtmečio 
arba dar pirmiau, kuomet jie 
įsivaizduodavo, jogei visuomenę 
galima sutvarkyt ir sugrupuot 
pagal tam tikrą “gudrios gal
vos” sudarytą planą. O jeigu 
visuomenė nenori lįsti į jai pa
ruošto plano rėmus, tai ją rei
kia pamokinti botagu!

Niekindamas Lietuvos sei
mus, p. šliupas nepastebi, kad 
tie seimai ir jų skirtos val
džios, nežiūrint visų savo ydų, 
sugebėjo atlikti šimtą kartų 
daugiau teigiamo darbo, negu 
dabartinė diktatūra, vedanti 
kraštą į “normalų gyvenimą” 
su botago pagelba. Seimai pa
rašė Lietuvos respublikai kon
stituciją, išleido žemės Refor
mos įstatymų, sudarė visų vals
tybes aparatą, įvedė Lietuvos' 
pinigus įsteigė Emisijos banką, 
apgynė Lietuvos sienas nuo 
priešų, įgijo Lietuvai viso pa
saulio valstybių pripažinimą, 
aprūpino kraštą pradinių ir vi
durinių mokyklų tinklu, įkūrė 
universitetą. Na, o ką atliko 
sukurtoji karininkų durtuvais 
tautininkų diktatūra? Jau pus
trečių metų, kaip ji valdo Lie
tuvi’, bet kur yra tie jos dar
bai ?

Apie politines partijas šliu
pas kalba, lyg nuo mėnulio nu
kritęs. Ar gi “senosios” Lietu
vos partijos nebuvo žmonių su- 
sigrupavimai vyriausia sulig jų 
ekonominiais reikalais ?

Tiesa, kad tarpe didžiųjų 
partijų, atatinkančių stambią
sias ekonomines visuomenės 
grupes, buvo ir mažesnių poli
tiniu kombinacijų, kurios darė 
toms partijoms konkurenciją ir 
stengėsi jas suskaldyti: sale so
cialdemokratų gyvavo federam 
tai ir komunistai, šalę vai. liau
dininkų buvo ūkininkų partija 
ir kerikalinė ūkininkų sąjutiga, 
irt.t. Bet argi yra kitoks bū
das tas smulkias partijas iš
naikinti, kaip laisva idėjinė ko
va tarp jų?

Šliupas tiki į botagą. Bet bo
tagas auklėja vergus, o ne pi
liečius! Del to, kad Lietuvos 
liaudis buvo per amžius bota
gais “auklėjama”, ji ir neįsten
gė tuojaus taip susitvarkyti, 

Tcaip laisvėje augusiems žmo
nėms tiktų. O nauja botago 
“era” gali Lietuvos politinį su
brendimą tik sutrukdyti. (

ĮVAIRENYBES
—Kraštuose, kur yra ke

liams grįsti maža akmenų, tam 
naudojamos beržų žievės.

—Pernai Vokietijoj per vi
sokius nelaimingus atsitikimus 
užmušta 24 tukst. žmonių.

—Anglijoj vienas profesorius 
išrado, kaip sužinoti Įliek metų 
žmogus dar gyvens.

—-Anglijos jaunasis karalai
tis labai mėgsta prižiūrėti žir
gus ir medžioti. Susirgus jo 
tėvui, Anglijos karaliui, kara
laičiui teko rūpintis valstybės 
reikalais, o rūpintis žirgais ne
liko laiko, tai 12 žirgų parda
vė už 20,750 dolerių.

—Vienas Švedijos technikos 
daktaras išrado, kad .iš sudė
vėtų senų šiaudinių skrybėlių 
galima padaryti geras popierius.

-—Norvegijos1 žvej'ai per 4 
mėnesius sugavo 732 dideles 
bangžuves, iš kurių prilydė 63 

'WNW

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo: 

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO”

i

■ ;'1 7

" Prezidentas.
The American Tobacco 
Company, Incorpotatcd

The Lucky Strike 
kiekvieną 
nuo vieno van

Myliastulpis
Lucky Strike yra myliastulpis pa
žangoje cigaretų gaminimo. An- 
kepinimo procesas padaro Lucky

(PASIKASO) 
paduodamas 

skaitlines patikrino A
ir patvirtino LY- £<
RRAND, ROSS 
BROS. IR Jį
MONTGOMERY, < 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir 
Auditoriai.

kad mano 20.679'č daktarai, yra 
priežastis, kodėl L u c k i c g yra 
mažiau erzinančiais. Jokie kiti 
cigaretai neturi to slaptu kaitinimo 
veiksmo, kuris pasalina nešvarumus 
ir erzinančias medžiagas, išdirba 
nepalyginamu kvapsni ir užtikrina 
rūkytojui didžiausią daugi puikaus 
smagumo ir pasitenkinimo is rūky
mo.

Šokių Orkestrą ir toliau 
balos vakarą skleis savo muziką, 

denyno iki kito, per N. B. C. 
radio tinklą.

Tarptautine Scenos 
ir Judžių Žvaigžde.

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”“It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio*

q 1919> Tie A®ąricin T»t*cca Ca.. Manulictuterą

•tu kaitančius stalinių brangaus 
aliejaus.

j \ , —i------
-r*Mi u neliepė šią žiemų vie

nas sporlinlųkas per valandą 
ledu nučiuožė 235 kilometrus.

—Aukščiausias pasaulyje ge
ležinkelio tiltas yra Francuzi- 
joj. Nuo vandens 431 pėdos 
aukščio. Ilgiausias geležinke
lio tunelis yra Amerikoje 27 
amerikoniškos mylios.

—'Paryžiuje mirė gydytojas 
Borš, amerikietis, kuris pra
sidėjus pasauliniam karui, iš
šovė į vokiečių pusę pirmutinį 
šūvį.

---- Pr.ies. siuitų metų Paryžiuj 
buvo 74 policininkai, dabar jų 
yra 14,000.

—Europoje kasmet nusižudo 
apie 50,000 žmonių. Daugiausia 
žudosi dėl vargingo gyvenimo. 
Vengrijoj ir Čekoslovakijoj žu
dosi daugiausia kaip kitose Eu
ropos valstybėse, iš 10,(MMJ gy
ventojų žudosi 26.

Ketvirtadienis, geg. 23, ’29
........—'M

—Azijos gamtos tyrinėtojai 
rado nepaprastai didelio gyvū
no kaulus. Vien kaklas 12 pė
dų ilgio. Manoma, kad toks 
gyvūnas čia gyveno prieš mili

joną metų.

—Amerikoje vienas laikos 
teisėjas nubaudė pilietį 5 dole
riais už tai, kad jis norėdamas 
šunį padaryti “matiniu” nuplo
vė jam uodegą. Teisėjas pa
stebėjęs, kad šuo lxi uodegos— 
“nemadnias”.

Nuga-Tone Teikia Sveika
tą ir Stiprumą

fonas Clarenee E. Vassey. Great Faile. 
S. C., yra labai dėkingas už tai ką Nuga- 
Tone jam yra padaręs. Jis nori, kad kiek
vienas pasinaudotu iš jo patyrimo. Jis ra
šo laišką ifidlrblnfitojams Nugo-Tono se
kamai : “Aš širdingai rekomenduoju Nuga- 
Tone kiekienam kuris turi menką sveika
ta. Tokiems žmonėms jis ištikro pagelbės’.

V i I-A miliono žmonių Hiirado. kmlNuga-Tone yra puikios gyduoles, nes Joh 
grąžina sveikatą, stiprumą, džiaugsmą, kuo
met kitos gyduolčs nieko uepagelbsti, ir 
jus turėtumėt jas pabandyti, jei esate silp
na*. turite trubonų su užkietėjimu viduriu, 
gaivos, skaudėjimu, svaiguli, turit prastą 
apetitą, viduriai nevirškina, neveiklios ke
penis arba pūslės iritaeiją, negalite gerai 
naktį pasilsėti ir jaučiatės visuomet nu
vargusiu. Jus galit gauti Nuga-Tone, kur 
gyduolės yra pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi jų stake, reikalaukit, kad jis 
užsakytų jų iš olselio vaistinės.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.
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■ Sužeidė 5 jaunuolius Gasolinas vėl pabrango girną, kad lik 15 nuoš. apsive- 
dimų nelaimingai užsibaigia.

Penki jaunuoliai, kurie, gaso- 
linui issibčiigus, stūmė suvo <iu- 

f tomobilį Prairie gatve, High-
land Park, i gasolinp stotį, liko 
sužeisti, Į juos įvažiavus kitam 
automobiliui. Seserys Margaret 

Dar vienas gangsteris ir Panzy Ast, -3 ir 13 m., iš 
nušautas I Highwood, liko sunkiai, o gal ir 
----------- mirtinai sužaistos; kiti sužeisti 

D. Hand, sekretorius lengviau. Lengvai susižeidė ir 
Association of Candy kitu automobiliu važiavusieji, 
pasižymėjęs gengste- Jie tapo ai'eštuoti. Abu automo- 

Jj biliai gi sudaužyti.

John
Chicago 
Jobbers, 
ris, rastas nušautas Cisero. 
pienininkas rado sėdintį savam
automobily prie 1415 W. &7 
Avė., Cicero. Daktaras pripaži
no, kad jis jau keturios valau-1

• dos kaip buvo miręs. Jis nušau- Pirmiau farmeriai vos spėda- 
tas iš užpakalio, matyt, iš užpa-jvo suvalyti kviečius ir juos tuo- 
kalinės sėdynės, taigi turėjo jį jaus parduodavo. Už tą juos 
nušauti jam ai timi žmonės, ku-|įan^jaj bardavo, nes į pavasarį 
riuos jis pats vežėsi. kviečiai paprastai pabrangdavo,

Nušautasis Hand buvo 29 ni.l^ fapmeris iš to pabrangimo 
amžiaus — fatalingo dėl gengs-; nepasinaudodavo. Tečiaus per- 
lerių amžiaus, gyveno su sa- naj farmeriai paklausė šitokių 
vo motina prie 6706 S. Barneli. parnc>kinimų ir toli ne visus 
Avė. Jį nesenai ledeialinis teis^- kviečius pardavė. Farmeriai vi- 
mas, kartu su kitais 14 tos aso- so pasiRk0 nemažai grudų ir tik 
ciacijos viršininkų, nuteisė 6 iaukė pavasario, kad juos bran- 
mėnesiams kalėjiman ir užsimo-!gjaj parduoti. Ir sulaukė. Štai 
keti $1,000 pabaudos už peržen- atėjo pavasaris, bet kviečiai vie- 
gimą anti-trustinių įstatymų ir i ton kilti, Chicagos grudų biržo

je, pastaruoju laiku nupuolė net 
po 32c ant bušelio: pirmiau mo
kėdavo po virš $1.33, o dabar 
beduoda tik $1.01. Tokiu budu 
farmeriai ir grudų supirkinėto
jai žudys daugiau kaip $56,000,- 
000.

Perdaug- kviečių — 
atpigo

rPik keletą dienų atgal gaso- 
lino kaina buvo pakelta iki 16c 
už galioną, šiandie gasolino kai
na vėl pakeliama ir dabar bus 
mokama 17c už galiom}. Pake
liama taipjau kaina naftos ir 
kerosino. Kompanijos teisinasi, 
kad tai daroma delei pabrangi
mo nevalyto aliejaus.

IŠMOKĖTI PINIGAI

85% apsivedimų esą 
sėkmingi

Teisėjas Gemill, kuris

Naujienas
Pinigus gavo: 

j 24912 Elenai Okumienei 
24925—Nastazijai špukienei 
56569 Aleksandrai Zakaraitei 
24942—Agotai Užnienei 
24944—Kazimierui Lelingui 
24947—Petrui .............
56571 Zofijai 
56572—Agotai 
56580—Juozui 
96050 Veron. 
25107—Elenai

pateisėtais budais varžymo ki-1 
tų biznio. Bet jis su sėbrais pa
davė apeliaciją ir liko paliuo- 
suotas už kauciją. Teisme buvo 
įrodyta, kad jo asociacija nau-j 
įlojo prieš jai nepriklausančius i 
biznius bombas, langų daužymą į 
ir kitus vandalizmo aktus. Be, 
to jis buvo areštuotas ryšy su 
“Big Tim” Murphy nušovimu, 
bet delei stokos įrodymų liko 
paliuosuotas.

kainus

Elleriai ištruko nuo 
atsakomybės

aiškinama tuo, 
metais kviečių 
geras ir marketas liko grūdais 
užtvenktas. Šiemet'irgi numato
ma geras derlius, todėl, girdi, 
nesant kur grudus dėti, ir 
puolusi jų kaina.

derlius buvęs

n ii-

vien 
šiemet davė daugiau kaip 900 
perskirti, sako, kad 85 nuošim
čiai apsivedimų yra sėkmingi 
ir vedusieji išlaiko savo priža
dus.

Bet statistikos rodo ką kitą. 
Šiemet per 4 mėnesius išduoti 
11,482 leidimai apsivesti. Per j 
cą patį laiką užvesta 5,300 per- 
skirų bylų. Pernai užvesta 12,- 
148 bylos dėl perskirti; leidimų 
apsivesti gi išduota 40,570. To
kiu budu išrėdytų, kad apie 30 
ar 40 nuošimčių visų apsivedi
mų užsibaigia perskirų teismuo
se. Teisėjas gi mano, kad tai 
parodo tik 15 nuoš. nesėkmin
gų apsivedimų.

Šį teisėjo pareiškimą iššaukė 
Mrs. Mathilda Peterson reikala
vimas atskiro užlaikymo. Jos 
vyras reikalavo perskirų. Abu! 
yra senesni kaip 60 m. Jis suli-j 
ko atiduoti jai visą savo turtą

namus, lotus ir pinigus ban-jįų ateiti, ir kyd nereikėtų v eik
ke, išėmus $125 advokatui. Bet'sykiu visiems atėjus laukti — ’per-
... v, i ,. , i mainiau ir pailginau priėmimo va-ir to jai neužteko. Ji reikalavo Į iandas. Dabar ofiso valandos bus: 

ne tik viso turto iki paskutinio nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
cento, bet dar ir didelės alimo- 
nijos. Teisėjas betgi ją išbarė, 
davė vyrui perskiras ir jai nie
ko neskyrė. Tas ir iššaukė 'jo 
pasiguodimą ir kartu pasidžiau-

Sinkevičiui
Sragauskaitei
Rimkienei •

Vaitkui
Klimauskienei
Kazlauskaitei

25120 Petronėlei Petrošienei
25121 Vincentui Kasparavičiui
15350—Jicvai Urbonienei 
15362—Petrui Gajauskui 
15357 Kazimierui Stanevičiui 
23600—Antaninai Valantienei 
,1.5364---- Jonui Daunorui
15409 Mikolui Ilero Patamsiui 
25125—Marijonai Avulienei 
15374* Urs. Malakauskienei 
15372—Jonui Vasiliauskui 
15371—Onai Kunčienei 
25129—Juozui Rasuliui 
15403 Onai Kringelienei 
15392—Onai Kliknienei 
15404—Bron. Rabačiauskienei 
15398—Petronėlei Vaičienei 
25130—Aleks. Juozapas Gabris 
25127 Juozapui žemaičiui 
25126—Pranei Ratkelienei 
15395—Juozapui Stapulioniui 
15390—Jonui Janušauskui 
15397 Petrui šakiui

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odoy, chroniškas
slaptas lijyas vyru ir motoru se

nas žaizdas, ligas rectal

PRANEŠIMAI
Roseland. Gegužio 23 d., 7:30 

vai. vakare Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė., jvyks Lie
tuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
direktorių susirinkimas. šiame su
sirinkime bus raportų, pranešimų ir 
svarstoma kur laikyti direktorių su
sirinkimai. Visi direktoriai ir 
draugijų atstovai kviečiami atsilan
kyti paskirtu laiku. Sekretorius.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 
vaikščiojimas bus ketverge, gegužes 
30 d., pradžia 10 vai. ryte. Pra
šoma visu rengtis dalyvauti. ,

Komitetas. «,

PRANEŠIMAS
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
dėtume t ir prieš pietus ir po pie-

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL

Baigusi akušerijos 
colegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MKS. A. JARUSII-KAUSHILLAS 
AKUSERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Miesto kolektorius Morris 
Eller ir jo sūnūs teisėjas Em- 
manuel Eller, bosai 20 tvardo, 
ištruko nuo atsakomybes už pa
pildytus neteisėtumus užperei- 
tose nominacijose užmuši
mus, išvogimus, sumušimus, 
balsų suktybes ir t. t.

Senis Eller liko paliuosuotas 
delei stokos Įrodymų, kad jis 
butų dalyvavęs tuose neteisėtu 
muose, o jo sūnūs Emmanuel 
liko paliuosuotas dėl technišku
mų. Einant įstatymais, po ke
turių reikalavimų bylos nagri
nėjimo, jei valstija ii- tada ne
prisirengus bylą nagrinėti, ap
kaltinimas turi būti panaikin
tas. Valstijos prokuroras .gi ir 
šį kartą pareikalavo bylos na
grinėjimą atidėti 60 dienų, nes 
esą ar 11 svarbių valstijos liu
dininkų yra išvažiavę už ribų 
teismo jurisdikcijos ir tuo tar
pu valstija negali jų prisišauk
ti. Po to apkaltinimas, teisėjo 
Eller advokatui reikalaujant, li
ko panaikintas.

Rado nušautą de
tektyvų

Du užmušti buso

(laivėje, prie 3133 W. Polk1 
St., automobily rasta nušautą 
detektivą Joseph Sulivan, inves- 
tigatorių dėl policijos komisio- 
nieriaus padėjėjo Stoge, kuris 
pastaruoju laiku tyrinėjo nušo
vimą policisto Martin, o pir
miau darė plačius tyrinėjimus 
apie užmušimą 7 Moran šaikos! 
narių. Iš to spėjamu kad ir nu-' 
šovimas galbūt buvo padarytas 
delei lų tyrinėjimų.

Išpradžių buvo manoma, kad 
jis galbūt automobiliuj ir liko 
nušautas, nors nesurasta pas ji 
revolverio, o ir drabužiai buvo 
purvini. Vėliau policija betgi 
gavo slaptų žinių, kad jis liko' 
nušautas slaptoj Bolton aludėj,' 
1610 VV. Taylor St. Padariusi' 
kratą toj aludėj policija rado 
žymiu didelių muštinių. Grin-j 
dys kruvinos, kėdės ir stalai iš
vartyti ir sulaužyti/sienos su
varstytos kulkų. Kraujo takas 
vedė ant porčių, o paskui kūnas, 
buvo velkamas žeme.

Policija po to tuoj
puolimą ant Joseph (Red) Bol
ton namų, 726 S. Ashland Avė., 
kur suėmė keturis vyrus ir Bol
ton moterį.

JONAS YUCIUS
Persiskyrė su 
niuo pasauliu 
\edęliuj, geg. 
'9 d., 3 vai. 

pietų, 1929 
n., sulaukęs 
!9 m. am- 
iiaus, gimęs 
sietuvoj, Ra- 
;einii.i apskr. 
Amerikoj iš
gyveno 2 3 

netusj Pali
ko dideliame 
nuliu d i me 
motina Juli
jona Yucie 

broli Juo

padarė

Didelis busas, vežęs 30 pasa- 
žierių i Detroitą, ties 91 ir Bu- 
ffalo Avė. užgavo pasažierinĮ 
automobilių ir užmušė du žmo
nes — rusų kun. S. Polansky iš 
Whiting ir John Szirmay. Pa
starojo žmona gi liko sunkiai 
►sužeista. Buso pasažioriai liko 
išmesti iš sodinių ir apie 12 jų 
liko lengvai sužeisti. Už Įvyku
sią nelaimę kaltinama buso šo
feris, kuris tapo areštuotas.

zą, 
šeri: Oną ir Stanislavą ir du 
švogerius Joną Grakauski ir 
Pranciškų Bagdoną, dvi sese- 
lietes: Elvirą ir Delores ir 4 
dėdes Norbutus. Kūnas pašar
votas randasi 4508 S. Paulina 
St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
geg. 23 d., 9 vai. ryto iš na
mu i šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bu,s nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Yuciaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Se

serys ir švogeriai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 
2600.

Nori pakelti taksus
Valstijos legislaturon Įneštas 

pasiūlymas leisti šiemet pakelti 
taksus dar 6c ant $100 Įkaina
vimo. I’as pakėlimas butu vien- 
kartis ir eitu padengimui iškaš- 
vių nesenai padaryto naujo nuo
savybių ikainavimo. Pakėlimu 
taksų butų surinkta dar $2,600,- 
000. Naujas nuosavybių įkaina
vimas -lėšavęs pavietui $2,450,- 
000. Specialiai grand jury, ku
riems taksų pakėlimas irgi eitų, 
kainavę pavietui $275,000.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 •

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

KAZIMIERAS

Persiskyrė su 
20 d. gegužes,

S. MARKŪNAS
N AM V KONTK AKTORIUS;

padaro konkretu padamentus, medžio darbus, saidvokus, plastenus 
— visa, kas reikia prie namų sutvarkymo.

11930 SO. LOWE AVĖ..
lel. Commodore 2762, A irgmia 0111

S___ __________ ____________________________________________________________ ■ ■ ■ ■ -i

►SUN KLODAS 

šiuo paasuliu 
11:30 vai. ry

te, 1929 m., sulaukęs 41 metų
amžiaus, gimęs- Kauno rėdy- 
boj, Utenos apskr., Vižoniu 
parap., Jananių kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 melu. Pali
ko dideliame mdiudime mote
rį Oną, du posūniu — Kąr/i- 
mierą ir Joną, brolį Antaną ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Oną 
ir švogerį Gryžą. Kūnas pa
šarvotas randasi 1823 So. 
String St.

Laidotuvės 
gegužės 24 d., 
tu iš namų i 
nes.

Visi a. a. Kazimiero Sunklo- 
do gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Moteris, Posūniai, Bro
lis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bunus Radzius, tel. Cąnal 6174

įvyks pėtnyčioj, 
1:30 vai. po pie- 
Tautiškus Kapi-

Pastaba:

ii

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstą* 
primena mamyti> 

▼algtua
A, A. NORKUS, aav
750 West
31st St.

6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Sd gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

Phone Boulevard 41.39

M u s q patarnavimai 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ua- 
turime išlaidų užlai
kymui skyri*.

' 3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis grabo ries 
ir balsaiuuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemišką koplyčia 

veltui.
3113 S. Halsted St„ 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
IrLietuvis Graboriua 

BjdjMunuotojaa
1314 W. 23rd PI. 

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

Simpatiškas »— 
Mandagus —- 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI / 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hcrmitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CU, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, BĮ v d. 3201

.Phone 
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa it 
tt. Moterim ir 
merginom patari- j 
mai dovanai.

Akių Gydytojai
- *— • -     — — — — — —

randasi '

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, Jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga-j 
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 tūkstančiu ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave<

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS i

nuo O ild 11. valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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.

-------0—-----

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, UI. 
-------0------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Va).: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6649 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL. \

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

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

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

Nedėlioj vatral nutarti
• 

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avcnae 
Ant Zaleskio Aptiekus 

x CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukce Avė. 

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospebt 1980
Valandos 2-4, 6-8, Ncdilioj 10-12

įvairus Gydytojai

DR IIERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* tinomas per 21 
metus kaipo patyrę* gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyru, moterų ir vaiky pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Šhore 2238 ar Randolph 6800 
----------------------------- ,---------------------

Dr. J. W. Beaudette
VIRtUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:36 ir nuo 7 iki 10
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

TelefonaH Cinai 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, 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. diena

* Phone Midway 2880

4729

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomip Street 
Kampas 18th St.

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

Renidence Tel. Fairfax 6352

” Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

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

Valandos: 1--3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedaliomis ir šventad 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto'iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Te\. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus kentvergą 
Ned31io»«’c .... > 9 iki 12 ryto

11

A A. 0L1S
ADVOKATAS

S'. La Salio 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, Ketverto 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 va).

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pu 11 man 6960

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMĘLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St, Hoom 780
| Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

A. MONTVID, M.
1579 Mihvaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
Tel. Brunsvick 4983

Namų telefonas Biunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathernua

Phone Franklin 2460

2ijDR.MfficĖKAHN UoBas & MM*i«
St ' j 4631 South Ashland Avenue
valt' Ofiso valandos:

i NiukIO iki 12 diena, 2. iki 8 po tikt. I
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 121

Rez. Telephone Plaza 8201

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

Pilone Boulevard 3697
3.115 So. Haibitd Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

4.*

10 percent of the population 
of the United States is snscep- 
tible in some degree to some 
substance. The symptAms of the 
affection may resemble a slight 
irritation that is seen in or- 
dinary colds būt may become 
severe, causing great incon- 
venience and serionsly damage 
Ihe health.

When the special exciting 
pollen is inhaled, it reaches the 
mucous membranes of the air 
passages of the sensitive in- 
dividuals and is split up, with 
the eliberation of a poison 
\vhich has a poisonous effect 
giving the reactions and symp- 
loms of hay-fever. Many hay- 
fever sufferers give a history 
of the šame condition in their 
forefathers, showing that here- 
dity has some relation to this 
disorder. Any abnormnlities in 
the nose or throat is a crooked 
našai septum, or large turbin- 
ate bones, adenoids and tonsils

(/ make the individual more sens- 
T' j itive to the pollens. It is more 

common in the young persons 
than in the old.

The symptoms of hay-fever

Mirė Antanas Vencas
Ieškoma jo giminiu

Pirmadieny, geg. 20 d., stai
giai pasimirė Antanas Vencas 
(angliškai vadinosi Vence). 46 
m. amžiaus, ne vedęs, gyvenęs 
prie 29*19 S. Emerald Avė. Gir
dėti, kad paliko pusbroli Anta
ną Zenėną, kuris apie metai lai-

Velionio gimipčs, 
prašomi

Union
draugai ir pažystami 
luo.jaus atsišaukti pas graborių 
Eudeikj, 4605 S. Hermitage 
Avė., Į kurio laidojimo įstaigą 
ir velionio kūnas yra parvež-

and those cases occuring in 
fall are ended as soon as the 
first frost appears.

If the pntient can woll afford 
it. he shonld travel until he 
finds a place vvhere he ceases 
to suffer. A good place to go 
is up to the Adirondack or 
White Mountains and wjll find 
instant relief, Otherwise he 
should seek the aid of a physi- 
cian to apply local treatment 
or pollen extract injections to 
control the condition. The phy- 
sician will give you Severai 
tesis to find which pollen is 
the cause and thcn will gi ve 
you proper treatment. If you 
start treatment early enough 
you can ward off the iii effects 
of the offending pollen. Don’t 
wait until your eyes swell up 
that you cannot see. Go to see 
your family physician as soon 

you have .slight irritation 
your nose.

10748 Michigan Avė.
Roseland, III.

i n

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
• • • ________ ■ .

Financial 
________ Finanaai-Paakoloa 

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 7Q^ siskolinti nuo $50 ir augš.

/r\ ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

J 00 N. J.a Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST S IDE OFFICE 
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 

------- O-------
3201 6030

Personai
Asmenų ležko

Marijonos 
gy- 

Lake City,

PAIEŠKAU sesers 
Andriukaitienės. Prieš metus 
veno adresu Box 44, 
Colorado. Girdėjau buk dabar gy
venanti La Šalie, Illinois. Prašau 
atsišaukti, ar kas žinote apie ją 
pranešti.

' VANDA LAURINAITIS, 
3203 So. Lime St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Ignaco Taparauskio; 
paeina iš Lietuvos iš Grinkiškio pa
rapijos, Piplių kairtio, Kėdainių ap; 
skričio, Kauno rėdybos. Prašau ji 
pati atsiliepti arba kas apie ji žino. 
Busiu labai dėkingas., Klemensas 
Petrauskis, 5354 So. Spaulding avė., 
Chicago, 1)1.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Musical Instruments
MuzikoB Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau —* gro- 
jikliai ir uprigbt.

SCHWABTZ BROS. STORAGE 
610 E. 61 st St. Miihvay 9733

Miscellaneous tor {jale
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristatom; 
labai 
$7.50. 
2311.

mažai dulkiu—lump egg, Nut 
Pristatom, GOVAL1S—Canal

PARDAVIMUI bučemės ice box, 
visai naujas, už puse kainos. 4434 
S. Fairfield avė.

Automobiles

The English Columk
i are sneezing, coughing, profuse 

watery dischargcs, 
j eyes, redness of the 
ing stuffed našai 
sense of smėli is
and hearing are impaired.

I in-, usually lasts about 4 to 6 weeks
nose ----------------------------------------------

Hay-Fever
Dr. T. E. Makar

s w o 11 e n 
eyes, itch- 
ch am bers, 

lošt, taste 
It

E
»r JMML---- —I ■! -—-- ------------ M. —

CLASSIFIED ADS.j
Business Service

Biznio Patarnavimas

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

IEŠKAU darbo namuose prie šva
rios šeimynos. Esu namie visų 
dienų. Duokit žinot: R. B., 1932 
So. Union Avė., 1 lubos iš kiemo.

-------O-------
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HELBERG BROS,

GRABORIŲ ATYDA1 
J ieškau darbo. 

Licensed Embalmer. 
kau Chicagos graborių 
patarnavimu ar be. Turiu 8 
patyrimų šioj biznio šakoj.

Kreipkitės 
Naujienų adresu — 

Box 1093

Esu Illinois
Taipgi atsa- 

laisniu su 
metų

Hurieon Brouifhum—cuetorn ouilt 
Chandler coach ...... ......... ..............
lam Jludaon coach ..... ......................
SlcariiR. Knight- - Bronuhain, nau

ji tnlral ...... ...................... ...........
Htidsun Brougham. geram atovy 
E8H6X ______________  ___________
Dodge Sodan _______ __________ _
Pontiac Coupe .....................................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7139 So. Halsted St.. Triamrle 9330-----o-----

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui_____

DFzL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, liktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 

|telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Avė. 
Wilmelte, III. 
Telcphone 361

PRANEŠIMAS

$70ft

$205
$395 I
$495 . -
$550 $50.00 i mėnesi su nuošimčiais, kai- 
$460 na $6,450, medinis bungalovv vėliau- 

; sios mados įrengimai, arti 7!mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta- 

i tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

TIKTAI $850 jmokėt, likusius po

Room 607
192 N. Clark St.

Hay-fever is a catarrhal 
flammation of the eyes i 
and air passages due lo pollen 
sensitization ių yvhieh are symp- 
toms of pain, vvatery discharg- 
es, itehing and general symp- 
toms of inflammation. Sneez- 
ing and coughing are present 
and sometimes resembles that 
of asthma.

In Chicago and surrounding 
co u n ties, the disease i s preval- 
ent from April to October. 
Most cases oceur in the fall j 
and the most important or fau ekzortomis tampa 
hav-fever begins about Aug.
15th until the first frost. Hay-1 Pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
fever can be divided into three dangaus ? Kodėl kalnai dejuoja 
classes as to season; first, the ’r dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
Spring hay-fever, which begins P°ti tapo stebuklingai išgydyti, 
late in February and runs un-|° kiti net numirusių prikelti? 
til early May; second, the I visus šiuos klausimus ir dar 
Summer hay-fever begins about daugelį kitų, šioje knygoje rasi

ESU Rygos mūrininkas, 29 metai 
ChiciiRoje. Murinu garažus, kami
nus pataisau, kad trauktų durnus. 
Kreipkitės — Wm. Plack, 3108 So. 
Halsted St.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321
o šiandie yra mažiau?

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė. 

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

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 Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų,
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 

t išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Tai yrathe 25th of May and continues ^au atsakymą, 
until late in July; the third, prastai svarbi knyga, 
and most important class, the; 
fall hay-fever begins about u. 
Aug. 15th and continues until 

October. Approximately ■

nepa-

early 
one-half of untreated cases of: 
hay-fever develop 
\vhich is more 
hay-fever itself 
fieult to treat.

Years ago it
to be due to neryous 
būt now

Kaina apdarytos $1.25. 
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

8NTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Energiiki ir sumanui vyrai gali ra
sti progų padidinimui uždarbio ir pa
žengiami pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobisy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė, nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai. *

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

Kreipkitės kas dieną, nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

SusiViėhijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS anglių selsmonas, 
dirbti ant komiso, South Sidėje. 
Matykit M r. Doyle, 5842 S. Deman 
Avė.

a s t h m a, I 
serious than 

and
DVI KNYGOS

was

more dif-j
Šios dvi knygos reikalinga tu-

supposed rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek- 
influences
times it

shown that,
the pollens I
particularly
plants pol-

vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.i n modern 

has been definitely 
hay-fever is due to 
of certain plants, 
ragweed, Different
linate or give off pollen at dif-! 
ferent times during the year, 
that is why vve call it a season- 
al disease. spring, summer or

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne-

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 z

Morgi&ai pirmi ir antr 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus iuma naudingo.' 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
--------o--------- '

o-

REIKALINGI 3 vyrai, turintys 
patyrimo darbui geležies laužo kie
me, ir 1 vyras su patyrimu geležies 
laužo žirklėms. Central Paper 
Stock Co., 2455 Elston Avė.

fall hay-fever. The eini, box pasisaugok, tas tik ge-
elder and ash trees, disseminate 
their pollen^ to the spring 
breezes during 
April. Th& oak

rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato. 
atliekame visokį remodeliavimo darbų 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO: 

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

mėnesiais 2 
bungalovv, rezidencijos ir ga- 

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

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

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

Co.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos i Wisconsin. Nedidelė far- 
ma. Geram vyrui darbas ant visa
dos. Atsišaukite greitai, 4357 So. 
Washtenaw Avė., 2nd flat, tel. 
Lafayette 1329.

REIKALINGI vyrai dirbti fruktų 
farmoj. Darbas visiems metams. 
Kreipkitės i Naujienas, Box 1092.

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgepoit Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

, WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 7261

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

REIKALINGAS patyręs bučerys;
1907 So. Halsted St.

ir

Help Wanted—Female
Darbininkiių Reikia

REIKALINGA patyrusių operuo
toji! ant Singer siuvamų mašinų. 
Kreipkitės 2100 So. Morgan St., 1 
floor.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

REIKALINGA moteris patyrusi 
skarmalams Kortuoti nudėvėtų da
lykų (džiunko) šapoj. 2534 W. 
Huron St.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par-1 
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje ;
vertybėje. Mes teikiame visiems
teisingų patarnavimų.

Automobiliu sales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi- 
, ant cementinio 

pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 

atdaras ^'ernč's- Randasi pietvakarinėj miesto 
■ daly, arti transportacijas. Kaina 
| $12,900. Ryan, 9447 S. Ashland Avė. 

O-------
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automobilių nis medinis namas, 
• •___ namnto. mp n spm

PACKARD 8, 7 pas. limozinas, 
mažai vartotas, geriausiame stovy
je, kaip naujas. Pigiai. P. Page, 
6116 S. Carpenter St., Wentworth 
6693.

Business Chances
Pardavimui^Biaaniai

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

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė.
Vieta išdirbta, parduosiu pigiai. 203 
W. 57 St.

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
rendai yra eikvojami. Mes pali
kom 2 rezidencijas Blue Islande. 
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, shovver. No. 
1 ąžulo 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. EDVVARDS, 
tel. Oakland 5664

PARDAVIMUI PIEKARNĖ
Vertės $10,000, iš priežasties iš

važiavimo ant* farmos. Parduosiu 
už $3,000. — Geras biznis ir gera 
vieta lietuviui, lietuvių kolonijoj. 
Savininkas duos išbandyti bizni pir-i 
kėjui.

2616 W. 69 St.

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

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

T. M. RYAN,
105 N. Clark St., 
Te). Central 2384

3144 W. Pershing Rd. — Naujas 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande
niu šildomas; aukštas beismentas; 

! padės pirkėjui pinigais kiek reikia.
Tel. Calumet 1082.

PARDAVIMUI restoranas, 1224 
So. Ashland Avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz- j 
ni todėl, kad turi kitą; lysas geras 
4Ys metų; tel. Yards 5954.

SAVININKAS priverstas paaukau- 
| ti 5 kamb. murini bungalow; dviem 
karam garažų; 1 blokas nuo Mil- 
vvaukec ave„ grista gatvė, kaina 
$7,400. Klauskite: 5681 Milwaukee 

į Avė. Tel. Avenue 6243.

PARDAVIMUI pigiai aiskriminė, | 
saldainių, cigarų, cigaretų ir visokiu 
mažmožių, šalia Mildos teatro. Biz
nis seniai išdirbtas, arba mainysiu 
i namų vieno pagyvenimo. 3150 So. 
Halsted St.

i PARDUODA budavotojas naujų 
• muro dviflati, karštu vandeniu šil
doma, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.

PARDAVIMUI — aiskrymo — 
sodės — cigarų — cigaretų — ta
bako — delikatesu — įvairių smulk- v......v..>.4; nuiiMaiovus. iu:iki:i paruuoti tuojau
- biriai 2514 W SSrd St pMl! Iotas; ’žlx,ol° ,'.lai-pigiai. r. c>. |us so(|nas. garazas; šonu kelias;

' miegoti gonkas; židinys, knygoms 
šėpos; pamatykit tuojau. Už tokią 
kainą greitai išeis; 3221 VV. 65 PI. 
Tel. Hemlock 6592; Englewood 4678.

ŠTAI PROGA, kampas, Storas — 
grosernė ir 5 kambariai, skiepas, 
viškai, garažas — viskas tik $6450. 
Galima pirkti ir rakandus, 3432 S 
Morgan St.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
ir smulkaus groserio biznis. 3329 S 
Morgan St.

Exchange—Mainai

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau;

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirksi ši namą. Paims lotą kaip 

i mokestiesM|alL Kaina $5,000, M. B.
Caldvvell, 5117 Milvvaukee avė.

March and 
falls late in 

April and early in May, Wal-| 
nut i n May, blue grass and red 
top timothy during the sum
mer months and the worst of 
all, the ragweed and golden rod 
i n August and September.

The ragweed pollen is re- 
sponsible for about 90 percent 
of hay-fever trouble. Many 
other substances as drugs likę 
Ipecac, (piinine and mušk, dust
of various Industries as that Į knyga neturi sau lygios — tai 
o f coal or wood smoke, cats knyga, kurioje rasi prilyginimą 
fur and fur of various other kiekvienam daiktui: gyvam, ne- 
animals, feather of birds, may; gyvam ir pusgyviui. 
cause the sosceptible person to 
sneeze and got an inflamma
tion of the air passages. Many 
persons go throughout life and 
breathe the pollen from all 
kinds of plants, as vvell as dust 
from various sources. with 
little or no inconveniece. Others 
are not so fortunate. Physįcians 
speak of this condition of 
sensitiveness as physical aller- 
gy or anaphylaxis and the di- 
seases caused by this sensitive
ness as allergic diseases.

Many eminent medical au- 
thorities statė that practically

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
4309 West GSrd Street

Phone Republic 7869

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

XXWiaU;-.-ir‘ ----------'■■■
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

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 
darbų mieste. Kedzie 5111.

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

DU BARBERNĖS krėslai, taipjau 
fikčeriai pardavimui; visi balti — 
nauji — barmenas. 295G W. Van 
Buren St.

AMERIKOS PILIETIS /

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbų ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

PARDAVIMUI pečius — Combi- 
nation — virimui. 4015 W. 21 St., 
Tel, Laivndale 0099.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU senyvos moteries pri- 
dabojimui 2-jų nedičkiti vaiku, val
gis ir guolis. 922 W. 35 PI. iš fron
to ant 2-rų lubų. \

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Klauskit
STANKUS

N. La Šalie St. Room 
State 5048 arba 7275

mote- 
apmo- 
Paty-

134 610

Furnished Rooms
RENDAI frontinis kambarys, su 

valgiu ar be valgio.
6609 S. Campbell Avė
Hemlock 0010.

Gražus namas;
Telefonas

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskoloa

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. Armitaga 1199

IŠMOKINSIU groti tenor gitarų 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu Įsigyti instru
mentų. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

PAJIEŠKAU Petro Srebalio. Jis 
paeina iš Ritavos parapijos, Alko 
kaimo, 
kas žino, 
dėkinga. 
4017 So.

Prašom atsišaukti pati ir 
kur jis yra. Busiu labai

Elzbieta Widmantaitė,
Kedzie Avė., Chicago, III,

Radios
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. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

įBlUM

MAINAMS
Chicagos farmeris nori far

mos. Turi pakankamai savas- 
ties namais arba cash, kad pa- pį]naį jfengtą, karštu vandeniu šil- 
dengus skirtumą. Farma turi domų, uždarytu porčiu, artistiniais 
, ,. v Tr. i tt7.__  • stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe-buti ne maža. Vieta yVisconsine, kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 
Michigane, Indiana arba Illinois.1 avė., tel. New 3136.
Klauskit arba rašykit: Brilno,1 
2031 W. 35th St., Chicago, tel. i 
Lafayette 0909.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 —

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, su mažu jmokėjimu, Lietuvių 
apgyvento! apielinkėj, 5749 South 
Mapleivood Avė.

PARDAVIMUI arba MAINAMS. 
Prie Washtenaw ir M:irquette Road; 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613. 7

Real Estate For Sale
Nainai-Žernė Pardavimui

ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI 
AŠ SIULAU

5 arba 6 kambariu MURO BUN- 
GALOW, karštu vandeniu šildomą, ‘ 
tailo stogu, su žydiniu, bufetu, ga- 
su, aisbaksiu, miegamu porčiu; gat
vė ižgrjsta ir išmokėta, dailioj apie
linkėj, į rytus nuo Central, j pietus 
nuo Belmont; įmokėti tik $500; li
kusius po $65 mėnesiui kartu 
nuošimčiais. Del platesniu 
macijų telefonuokite

MERRIMAC 3843 
po 6 vai. vakare.

su 
infor-

AUBURN PARK 
Gera Rezidencija 
kambarių — dideli miegruimiai, 

trobėsis naujai dekoruotas perdėm,
karštu vandeniu Šildomas; medžiai, 
krūmai; uždangos nuo saulės; lotas 

I 40x125; garažas 1 automobiliui, iš
grįsta alėja, arti bažnyčių, mokyklų 
ir Rock Island gelžkelio. Kaina 

JU 1,500; cash $2,000;
7733 So. Sangamon St., 

Tel. Cedercrest 0650

DIDELIS
Pardavimui 2 

mas; 4 ir 4 
$4,900;. jmokėti 
rendą; 4623 So. Talman Avė.; sa
vininkas

A. R. GINCHAK, 
4256 So. Dixon St., 
Tel. lafayette 8783

BARGENAS 
aukštų medinis na- 
kambariai; kaina 
$500; likusius kaip

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 flatų me
dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambarių; rendu $864 metams; 
Kaina tik $3,900; sąlygas sutarsim; 

garažas, mažas imokėjimas; į 50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 
Studcklem, 4111 So. Maple-1 & Son, 4213 So. Halsted St., tel.

.. ’ ~ ‘ Yards 0808.

PARDAVIMUI 6 kambarių muro 
rezidencija, karštu vandeniu šildo
ma, visi modemiški pagerinimai, 2 
karam garažas, 
A. C. I 
wood Avė., tel. Lafayette 6956.




