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Briandas Sudaro Naują 
FrancyosVyriausybą

Į naują kabinetą siūloma vėl kviesti ir 
socialistus radikalus - Poincare atsi
statydino dėl nuovargio ir nesveikatos

tifikaciją romuose ir senate, irPoincare atsistatydino dėl nuo
vargio ir nesveikatos

[Atlantic and Pacific Photo]

San Francisco. — Earl Williams, Jungtinių Valstijų komisionierius, skaito varentą. Vidury 
stovi Ying Kao, kinų vice konsulo žmona, kurios skrynioj buvo rasta daug opiumo, šalę jos 
stovi jos vyras.

PARYŽIUS. Liepos 28 d. 
Premjeras Poincare, nežiūrint 
įtikinančių prašymų atsistaty
dino iš ministerio pirminin
ko vietos dėl nuovargio be pra
vedant su Anglija ir Amerika 
skolų likvidavimo klausimą, 
kur vienas Poincare turėjo pa
sakyti apie 30 kalbų, ir dėl li
gos, kuriai reikalinga operacija 
ir keli mėnesiai atostogų.

teisingumo ministeris Barthou 
stačiai diktatoriškai uždarė se
siją, tas faktas ir radikalus 
socialistus surūpino turėti savo 
atstovus naujajame kabinete. 
Briandas taip pat linkęs yra su
daryti daugumą kviečiant kai
riuosius, kadangi ateinantis ru
duo žada būti nelengvas, atsi
menant Genevos, Ubages kon
ferencijas dėl karo palaikų lik- 
vidavijos, ir taksų numažinimo 
pačioj Francijoj.,

Prezidentas Doumergue' pa
kvietė užimti premjero vietą 
Aristidą Brianda, dabartini už
sienių reikalų ministerį, kurs į 
nuo 1906 m. jau yra buvęs 
Francijos premjeru U kartų- 
Dabar pakviestas dvyliktą kar
ią-

Briando pakvietimas daugu
mos partijų skaitomas šiuo lai
ku tinkamiausiu išėjimu, ka
dangi ateinantį rudenį besiarti-l 
nant llaagos ir Genevos konfe-j 
rencijoms 'Briandas yra vienin
telis tinkamiausias Francijoj.

Briandas yra garsus mimie ir 
užsieniuose savo taikia politi
ka karo problemas likviduojant, 
nuopelnais dėl Locarno ir Kel- 
logo paktų, kuriems Briandas i 
patiekė idėjas, ir taip pat yra j 
žymus lyderis Tautų Sąjungoj.'

Kadangi Poincare labai at-' 
kakliai pravedė karo skolų ra-

Rusų Kinų derybos prasidėjo Berlyne
Kinai jau sutinka bendrai su Rusais kontro

liuoti Mandžiurijos gelžkelj

Amerika tarpininkaudama de- [ pasiūlymai Rytų Kinijos gele- 
ryboms palaiko Sovietus. žinkelį perduoti kokiai nors 

---- ------- j tarptautinei kontrolei arba Tau- 
WASHINGTON, Liepos 28 tų Sąjungai.

d. Vakar oiciaiiai pranečė K i-' Derybos Berlyne, kaip neabe- 
nijos ministeris C. C. Wu sek- jotinai tikima, prives prie susi- 
retoriui Stimsonui, kad tiesiogi- tarimo kuriuo Kinai ir Bušai 
nes derybos tarpe Kinų ir Ru-'bendrai valdys Mandžiurijos
sų Berlyne prasidėjo.

Žinios iš Mukdeno per Vladi
vostoką skelbia, kad kinų auto
ritetai esą linkę išspręsti ginčą 
su Sovietais einant Sovietų no
toj išreikšta dvasia.

Kinai išleido Sovietų genera- 
li konsulą' Melnikova važiuoti 
Maskvon bet su sąlyga, kad 
Melnikovas pasakytų, kad ki
niečiai nori išrišti gvlžkelio 
klausimą taikos keliu.

Changhaj ui pereitą naktį ir 
šiandien Įvyko skaitlingos ko
munistų demonstracijos ir są
ryšy su tuo suirutė. Policija; 
bijo, kad tai yra pradžia komu
nistų Kinuose rengiamų nera
mumų sąryšy su rugpiučio 1 
dieną įvykstančiomis Rusijos 
lx)lševikų revoliucijos sukaktu
vėmis. • .

Sovietuose tuo tarpu kariškas 
ūpas vis labiau kaista. ‘Prav- 
da” paskelbė, kad susekta esą

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

Bendrai gražus oras, truputi 
vėsiau.

Kaina 3c

Atstovų rūmai ir senatas, ku
rie išvažinėjo vasaros atosto
goms, bus sušaukti trumpai se
sijai, suteikti naujam kabinetui 
pasitikėjimą.

Kabinetas dar nebaigtas 
sudaryti

PARYŽIUS, liepos 29. d. Va
kar buvo nuomonė, kad naujas 

i kabinetas nedaug kuo skirsis 
nuo atsistatydinusiojo, kadangi 
dėl llaagos konferencijos artu
mo nebesą laiko ilgai derėtis. 
Po piet Briandas turėjo pasikal
bėjimą su Socialistų radikalų 
lyderiu Louis Malvy. Brian
das nori sudaryti vyriausybę 
nuo radikalų ligi demokratų 
republikonų. Tuotarpu laukia
ma atsakymo iš Socialistų radi
kalų dėl jų sutikimo. Tačiau 
eina girdai, kad radikalai ir to
liau atsisakys nuo bet kokio 
bendradarbiavimo.

geležinkelį. Suvienytų Valsti
jų sekretorius aiškiai pareiškė, 

1 kad Amerika palaiko Sovietų 
j pusę, kas ypatingai/ padarė įs
pūdžio į kiniečius. Washing- 
tone manoma, kad kiniečių 
žinksnis prieš Sovietus greitai 
pasekti’ tokiais pat kiniečių 
žinksniais prieš kitų šalių nuo
savybes.

Kanadinė perpus su
mažėjo

MONTRiEAiL, Que. Liepos 28 
d. Apskaičiuota, kad alaus, por
terio ir ale šiemet birželio mė
nesį iš Kanados įvežta į Suvien. 
Valstijas 229,947 galionai už 
$1,376,043, tuotarpu pernai per 
birželio mėn. buvo išvežta 431,- 
949 galionai už $2,085,104. Už
sienių gėralų, kaip whisky, vy
no, likerių ir brandies šį birže
lio mėn. išvežta į S. V. 24,184 
galionai už $447,703, gi pernai 
per tą patį mėnesį 41,412 galio
nų už $769,726.

DETROIT, Mich. Liepos 28 d. 
Vakar rastas peršautas 4 šū
viais per galvą ir išmestas re
zidencijų rajone žymus Detroi
to gengsteris Trving šapiro. 
Nustatyta, kad jis buvo ekstor- 
cijonierius, vaikų vagis ir šiaip 
žynius Purple gang raketeris.
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Rusijoj pardavinėja ka
pu paminklus už 

duoną
MASKVA, liepos 28 d. Mari

ja Skaratiha Demskaja, buvusi 
aukšta poniai prie caro Petro
grade, dabar sena, serganti pa
vargėlė, vaikščioja Maskvos gat
vėmis, maldaudama kapeikos. 
Sužinojusi, kad bus panaikin
tos vieno vienuolyno kapinės, 
kur guli palaidoti jos giminės, 
senė pardavė nuo savo vyro ir 
molinos kapų paminklus.

„ ---------—r-------- _

Kilauea ugniakalnis 
vėl pradėjo smar

kiai veikti
HONOLULU, liepos 26. — Iš 

Hilo praneša, kad Kilauea ug
niakalnis vėl pradėjo smarkiai 
veikti, mesdamas degančią lavą 
400 pėdų aukštyn.

Kilauea yra didžiausias pa
sauly ugniakalnis, 4,000 pėdų 
aukštumo nuo juros paviršiaus.

Užsisakė graborių ir 
nusinuodijo

NEW YORK, liepos 28 <1. 
Herman Grossman buvo atėjęs 
pas graborių Charles Royce ir 
paklausė, kiek kainuoja lavono 
sudeginimas. Graborius nieko 
nemanydamas pasakė $110. Ki
tą dieną graborius gavo $140 
čekį kaip apmokėjimą už sude
ginimą, ir policija gavo laišką, 
kuriame Grossman praneša, kur 

Ijį rasti. Rastas virtuvėj taip 
kaip pranešta nusinuodijęs ga- 
su.

Japonija sustabdė. karo 
išlaidas

TOKIO. Liepos 28 d. Po TIoo- 
verio ir MacDonaldo deklaraci
jų ir Japonų kabinetas nutarė 
atidėti neapribuotam laikui nese
nai priimtą lėšų padidinimą 
armijai ir laivynui. Tų lėšų 
buvę skirta apie 45,000,000 dol.

Anglijos parlamentas 
išsiskirstė atostogų

LONDONAS, liepos 26. — 
Abudu Anglijos parlamento rū
mai šiandie paliovė posėdžius 
iki spalių mėnesio 29 dienos.

Kinų diplomatų štabas 
apleido Maskvą

MASKVA, liepos 26. — Kinų 
ambasados štabas su charge 
d’affaires Šia Vei-Sung prieša
ky Šiandie apleido Maskvą, Ki
nų reikalų priežiūrą perdavęs 
Vokiečių ambasadai.

Lakūnai jau išbuvo 
ore 372 vai. nori pa
siekti 590 v. rekordo

ST. LOUIS, Mo. Liepos 28 d. 
šiandien 7:17 v. pp. “geležiniai 
oro vyrai”, Dale Jackson ir Fo- 
rest O’Brien savo orlaivyje St. 
Louis Robin jau 372 v., ir žada 
ištverti ligi ateinančio šeštadie
nio, rugpiučio 3 d. ryto 3:17 
vai. ryto. Tada' turės lygiai 500 
valandų, 'lai butų dar naujas 
negirdėtas ištvermės rekordas- 

i Jų konkurentai iš Hustono su 
I savo orlaiviu, vadinamu “Billi- 
1 on Dollar City”, išbuvę 235 vai. 
! nusileido žemėn. 

___ i

' Vaikų vergija Sovietų 
Rusijoj

MASKVA, liepos 28 d. Korn- 
somol, jaunųjų komunistų orga
nas, iškėlė skandalingus daly
kus apie nepilnamečių išnaudo
jimą visoj Sovietijoj. Sovietų 
įstatymai draudžia vaikų jau
nesnių iro 14 metų darbą, ta
čiau, anot to laikraščio tuksian
čiai vaikų jaunesnių ne 11 m. 
dirba kaip kiniečių kulies (dar
bininkai) už negirdėtai pigias 
kainas.

Visuomenė juo labiau pasi
piktinusi, kad tuos vaikus dau
giausia išnaudoja pačios komu
nos. Korespondencijos iš visos 
Sovietijos parodo, kaip plačiai 
ta vergija įsigalėjusi. Mur
manske tėvai atiduoda vaikus 
net 9 melų amžiaus dirbti far- 
mose visai vasarai už 5 rublius 
arba už bačkutę sūdytos žuvies. 
Kirkizų respublikoj maži vai
kai vartojami važioti sunkius 
vežimus po kalnus.

Sovietų užsakymai
fašistams

KOMA. Liepos 28 d. Sovietų 
vyriausybė užsakė Italijoj 280 
iiydroplanų (plaukiančių orlai
vių), 200 busų ir 150 automo
bilių, Rusijos aviacijos depart- 
mentui. Rusai esą skiriami 
municipalitetams.

Australija verčia Ang
liją ginkluotis

SYDNIEY, Australija. Lie
pos 28 <1. Ministeris pirm. S. 
M. Bruce pasiuntė MacDonaL 
dui kalbelį, ragindamas tęsti 
Singapore bazės stiprinimą. Tai 
esą reikalinga Australijai “ap
ginti”. Taip pat Australija pro
testuosianti, jei Britanija iš
trauks savo kariuomenę iš 
Egypto. Tai pakenksią Austra
lijos prekybai per Stiezo kana- 
la. t

Krikščioniukai ir nige- 
riukai degino žydu

kų ant laužo
ČADE TOWN, Pietų Afrika. 

Liepos 28 d. Viena sena mote
riškė pašaukė policiją ir ugnia
gesius, pamačiusi, kaip būrys 
12 ir 14 metų krikščioniškų ir 
juodukų vaikezų užkėlė ant 100 
pėdų didumo medžių laužo 8 
metų žyduką, pririšo jį ir pa
degė ugnį. Policija atskubė
jusi išgelbėjo truputį jau apde
gusį klykiantį vaiką. Inkvizi
toriai prisipažino matę krula- 
marrie paveiksle deginamą ant 
laužo žmogų ir norėję tą sce
ną pakartoti.

Anglijoj gręsia milži
niškas audėju nedarbas

LONDONAS, liepos 28 d. Nuo 
ryt dienos gresia sustoti 1600 
Manchesterio audyklų ir apie 
pusė milijono darbininkų likli 
be darbo. — Priežastis yra ta, 

i kad audyklų savininkai nori nu
mušti darbininkams algas ant 
12 ir pusės nuošimčio ir pareiš
kė, kad nuo pirmadienio dirb
tuvės bus atidaros tik tiems, 
kurie sutiks su numažinimu. 
Darbininkai vienbalsiai stovi 
prieš priėmimą tokių sąlygų ir 
tiki, kad ir kitos unijos palai
kys audėjų frontą prieš savi
ninkus. Darbo ministerijos pa
stangos suderinti pasibaigė ne
pasisekimu. Gresia nauja dide
le pramonės suirute, panašiai, 
kaip buvo laikais generalio 
streiko.

Vokiečiai užkariauja 
Atlantiką

TI1 AVEiM UNDE, Vokiet i ja, 
liepos 28 d. Vokiečių Lufthan
sa pastate du naujus didelius 
hydroplanus pei; A t 1 a n t i k ij 
skraidyti. Bandymai parodė 
naujųjų orlaivių aukštą rūšį ir 
tinkamumą. Orlaiviai turi po 
3 motorus, 2500 mylių radiusą 
ir kelia po 12 keleivių su daug 
prekių. Vienas išbandymas pa
darė 6,600 pėdų aukščio rekor
dą, keliant 3 žmones, 15,000 
svarų važmos ir radio prietai
sus.

Susekta pasikėsinimas 
prieš Perų prezidentą
LIMA, Peru, liepos 28 d. Su

sektas suokalbis nužudyti lie
pos 27 ar 28 d., prezidentą Au
gusto B. Leguia. Suimta 30 
konspilatorių, iš kurių patirta, 
kad juos finansavo komunistų 
centrai Meksikoj ir Kuboj. Ras
ta taip pat bombų sandelis.
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Vilija karo lauko 
teismui

Iš Čiobiškio praneša, kad iš 
Vilniaus plaukia Vilijos upe la
bai daug “pleškaitinės literatū
ros”, užkimštose bonkose. Per 
dieną atplaukia po 20 ir dau
giau bonkų. Einant naujai iš
leistuoju “įstatymu”, kad kiek
vienas, platinąs “pleškaitinę” 
literatūrą teisiamas karo lauko 
teismo sušaudymu, Vilijai gre
sia mirties bausmė.

4059 kriminaliniai atsitikimai.
Per kovo, balandžio ir gegu

žės mėn. visoje Lietuvoje be 
Klaipėdos krašto užregistruota 
įvairių kriminalinių atsitikimų 
4059, išaiškinta 3199.

Gubernatoriaus duktė 
suimta su komunistais

PHILADELPHIA, Pa. Liepos 
28 d. Anna W. Pennypacker, 
žymi visuomenėj sena pana, 
duktė buvusio Pensylvani jos 
gubernatoriaus, suimta su 29 
komunistais už laikymą neleis
to susirinkimo dėl Gastonijos 
darbininkų streiko. Areštuotie
ji visą naktį giedojo komunis
tiškas dainas. Rylą metą palei
sti su perspėjimu ateityje reng
ti susirinkimus prisilaikant įs
tatymų. Miss Pcnypacker griež
tai protestavo, kad William 
Pen’o laisvės ir broliškos mei
lės žemėj persekiojami taikus 
susirinkimai.

Žydų bučeriai sumušė 
rabiną

VABšAVA, liepos 28 d. įtū
žusi žydų bučerių gauja suardė 
savo rabino ofisą, sumušė jį pa
tį ir jo asistentus. Grasino ra
biną visai užmušti, kam jis pa
sakojo, kad bučeriai pardavinė
ju ne košer mėsą ir tuo bud u 
pakenkęs jų bizniui, nes įbau
ginti žydai nebeperka mėsos. 
Policija beišgelibėjo rabiną.

Slapiųjų kačių muzika 
sausiesiems

NEW YORK, liepos 28 d. 
šeštadienį sausoji policija už
klupo daugiau kaip 10 “speaki- 
zių”, rado vienoj 500 bonkų vy
no ir ruginės, kitur tik 6 bon- 
kas. Minia vienur ir kitur 
sausuosius švilpė ir kėlė kačių 
muziką. Suareštuota 11 slapių
jų.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausį 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

Perkūnas spardosi

Liepos 5 d. perkūnas Šimo
nių valsč. sudegino triobas as
tuoniose vietose ir Maugarų 
kaime vienas. Visi ūkininkai 
neapdrausti. Krosnoje užmušė 
P. Laikauska ir šeštokuose K. 
Bružą, ir padegė, kėlės triobas; 
Žiežmariuose sudegino karių in
validų dvaro svirną ir geriausį 
triobesj. Užvenčio valse. Gied- 
ruičių kaime nutrenkė .1. Bu
kantą; Būdviečių valsč. Šilėnų 
kaime nutrenkė Julę Petročiu- 
nienę, sužeidė patį Petročiuną 
ir padegė jų namus. Šaukėnų 
valsč. Beržynų kaime nutrenkė 
2 arkliu. Apie Kurtuvėnus ir 
Šaukėnus audra suardė telefo
no vielas, išlažė daug medžių, 
išguldė javus, nunešė daug 
šiaudinių stogų; staigus potvy
nis nunešė daug tilčiukų. Nau
miestyje (šakių apsk.) perkū
nas sudaužė bažnyčios bokštą, 
pridarydamas skylių lyg po ar- 
motomis apšaudymo, ir nutren
kė šventą Petrą, kurs stovėjo 
tarpe dviejų bokštų. Šventas 
Petras įkrito į bažnyčią, čia 
pramušė altoriui didelę duobę 
ir apsisukęs išmušė bažnyčios 
sieną ir išėjo lauk. Ar ne ste
buklai?

Visaip galabijasi

ŠANČH’OSE, Kauno priemie
sty vienas žmogus pasipjovė 
gyslas, vos gyvas nugabentas 
ligoninėn. Kėdainiuose vienas 
šiaurius peiliu įdūrė savo bosą, 
paskui pats badėsi su yla pilvą 
ir krutinę. Abu nuvežti ligo
ninėn. Šiauliuose garvežys nu
važiavo vienam puskarininkui 
ranką. Gastonių gelžkelio sto
ty jauna 20 m. mergaitė pati 
puolė po važiuojančia drezina, 
ir užmušta. Klaipėdoje kalvis 
peiliu pasipiaustė gyslas, ir 
Klaipėdos uoste patrukusi įtem
pta viela nukirto karininkui ko
ją. Pėlyšiuose Subačiaus vals
čiaus jautis subadė Andrijaus
ką. Raudondvario valse, ber
nas šovėsi iš vaikų šautuvo, bet 
tik susižalojo kaktą.

Kap. Virbickas pasveiko.

KAUNAS. —. Iš Kauno ligo
ninės išėjo jau visai pasveikęs 
kap. Virbickas.

[Kap. Virbickas buvo pašau
tas per atentatą prieš Volde
marą, gegužės 6 dieną.]



Prie “beauty” kontesto prisideda ir 
“Romuvos” teatras, kurio atidarymas 
įvyks rugpiučio 18 d. Laimėjusi “Nau
jienų” piknike gražuolių kontestą mer
gina bus pavadinta “panelė Romuva.” 
Teatras “Romuva” skiria laimėtojai, 
kuri gaus pirmų dovaną “Naujienų” 
piknike, dar šimtą dolerių nuo savęs, ir 
taip pat tai gražuolei bus suteikta gar
bė dalyvauti iškilmingam “Romuvos” 
atidaryme!

PIRMA DOVANA TOKIU BUDU 
BUS $200 — šimto dolerių vertės dei

mantinis žiedas (nuo “Naujienų”) ir 
$100 pinigais (nuo Romuvos Teatro). j

ANTRA DOVANA BUS $50; TRECIA J 
- $25, ir KETVIRTA - $10.

Taigi keturios gražuolės turės progos 
gauti dovanas konteste. Todėl kviečia
me visas Chicagos ir kitų miestų lietu
vaites gražuoles (nevedusias) kaip gali
ma greičiau užsiregistruoti. Laiko beli
ko mažai. g

Kiekviena, kuri nori konteste daly- I 
vauti, yra prašoma išpildyti šio skelbi- * 
mo kampe telpančią aplikaciją ir kartu 

su savo paveikslu prisiųsti ją Kontesto 
Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, 
kad butų galima padaryti “cut.”

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South HalHted Street 
Chicago, Illinois. 

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu
konteste. Esu .................. metų amžiaus; .................  pėdų ..........

colių ūgio; sveriu .................  svarų. Gimiau .............. .................

(miestas). Užsiėmimas ....................................................................

Vardas pavardė .......................... ........................................................

Adresas ..............................................................................................



Pirmadieniu liepoj 29, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI
.-A.—. ■ - ..a.-. „ag, 1.

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė ■ .............— ...

KEPTAS KUMPIS. MALTAS STEKAS 
EN CASSEROLE.

3 šaukštai citrinų sunkos.
Išvirk cukrų su vandeniu, 

pridėk likusius dalykus, supilk 
i formą, apdėk ledais ir sušal
dyk, arba sudėk į refrigatorių.

“SPONGE CAKES
BISKVITAS.

14 šaukštuko cinamonų
Razinkų ir riešutų.
Ištrink sviestą, dėk po tru

putį cukraus ir neišplaktą kiau
šinį. Persijok miltus su baking 
pauderiu ir cinamonais. Dadėk 
daugiaus miltų, jeigu reiktų. Iš-

kočiok tešlą plonai ir išpjauk 
rituliukus. Apiberk su razin- 
kom ir riešučiais. Kepk nekar
štame pečiuje 12 minutų.

Įmerk šaltan vandenyn su 
trupučiu acto storą riekę kum
pio, tegul pastovi valandą. Nu-j 
sunk vandeni, padėk kumpi ant 
skaurados, aptepk su muštarda 
ir apiberk 2 šaukštu rusvaus cu
kraus. Jsmeigk keletą gvazdi
kų. Užpilk tiek saldaus pieno, į 
kad kumpį beveik apsemtų. 
Kepk nekarštame pečiuje pakol 
kumpis bus minkštas, apie 
valanda. Paduok karšta. 4 *

žalias bulves

tomaity 
pipirų.

2 kiaušinių trynius
1VL» šaukšto šalto vandens
1/2 puoduko cukraus
I/2 šaukštuko citrinų ekstrak-

Pakepink ant skaurados sto
rą šmotą steko nuo kulšies ar
ba peties. Sudek Į bliudą arba 
palik ant tos pačios skaurados, 
apdėk riekutėm supjaustytais 
svogūnais ir sukapotais, žaliais 
pipirais. Uždėk ant Steko mažą 
buteliuką prikimštų žalių alyvh 
(“olives”) ir užpilk sunką, ku
rią rasi buteliuke, ant galo už
pilk mažą blokinę tomatų. Kepk 
nekarštame pečiuje 2 valandas.

1 sv. sumaltos jautienos
4 nedideles
2 svogūnu 
1 puoduką 
Druskos ir
Nulupk ir supjaustyk bulves

storom riekėm; padek eilę j iš- 
i taukuotą, bliudą arba puodą. 
Ant viršaus uždėk eilę maltos 

- jautienos, užpilk y2 puoduko to
matų ir uždėk eilę svogūnų. Api- 

Iberk druska ir pipirais. Ant vir
kaus vėl uždėk bulvių eilę, pas
kui likusią mėsą, tomates ir 
svogūnus ir ant galo vėl bul
ves. Apdėk viršų taukais arba 
sviestu. Užpilk daugiaus toma-

ir kepk 1V2 valandos nekaršta
me pečiuje. Paduok karštą.

VASARINĖS SALOTOS.

l'/2 puoduko verdančio van
dens

1 pakelio citrinos džello (Le- 
mon jello)

IAtlantic and Pacific Photo 1

Toulon, UI. — Laura Weaver, 21 metų amžiaus, kuri pa
smaugė ir sudegino savo 52 metų meiluži.

T

3421

suknelė.

S
1 puodukas sutarkuotų mor- 

kvų
1 puodukas sutarkuotų pine- 

apple iš blėkinės — nupilk sun-

Viską kartu sumaišyk, supilk 
i atskiras stiklines ir padėk 
daunėn. Paduok ant salotos 
pu su Mayonnaise dažalu.

ABRIKOSŲ DESERTAS)

le-

*/2 kvortos tirštos, saldžios 
Smetonos

*/2 puoduko smulkaus cuk
raus •

2 puoduku virtų aprikosų.
Išplak Smetoną. Pridek cuk

rų po truputi kaip plaksi Sme
toną, o ne iš karto. Sudėk ap- 
rikosus. Sumaišyk. Padėk i bliu
dą, tampriai apdengk ir padėk 
ledaunėn.

PINEAPPLE LEDAI.
1 puodukas vandens
'/2 puoduko cukraus
2 šaukštai citrinų sunkos
*/2 blėkinės tarkuoto pine-

Galima siūdinti iš bile materi- 
Taip pa-

3421 — Namuose dėvėti
jos. čia paduota trys modeliai. Kiekvienas jų yra gražus, 
traukiantis yra modelis iš dešinės pusės, kad tokia suknelę galima dė
vėti svečiuosna arba ant iratvės.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 coliai per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašomę iškirpti 
paduotą b’ankutę arba priduoti pa-1 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą h i 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę, 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJ1ENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

da

y2 puoduko miltų 
y2 šaukštuko druskos 
2 kiaušinių baltymai.
Išplak kiaušinio trynius 

šaltą vandeni pakol ne bus
bai tvirti. Dėk cukrų ne iškarto 
bet po truputį ir plak 2 minu
tes. Supilk citrinos ekstraktą. 
Persijok sausus pridėčkus ir su
dėk prie pirmojo mišinio. Ant 
galo sudėk išplaktus baltymus.

Sudėk i išsviestuotas mažas 
blėtis ir kepk nekarštame 
čiuje 20 minutų. Išėmus, 
tepk su vaisių koše arba 
koliadiniu liukeriu.

PIESKAVI TORTAI.

pe- 
ap- 
šo-

4556 So. Rockwell St.. Chicaeo. IIL

ir 1 
la-

P Kone Virgima 20 5 4’

JOSEPH VILIMAS
Na m u Statymo 

P' KONTRAKTORIUS 
. • r •*< v *

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

apple, arba sutarkuok 14 nevir
to pineapple.

Sudėk cukrų j puoduką, už
pilk vandeniu ir virk 3 minu
tes. Pridėk citrinos sunką ir 
pineapple. Jeigu šaldysi refri 
gatory, tai prie mišinio pridėk 
1 šaukštuką jelatino ištarpyto 
truputy šalto vandens ir gerai 
įkaitink ant ugnies pineapple.

V2 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
1 kiaušinis
1% puoduko miltų
2 šaukštuku baking pauderio'
_______________ 1_____ ______________

Stipriausis!
Tirščiausis!
Geriausis!

CITRINOS LEDAI.

4 puodukai vandens
2 puoduku cukraus
% puoduko citrinų sunkos.
Sumaišyk cukrų su vandeniu 

ir duok užvirti. Virk 2 minu
tes. Pripilk citrinų sunką, at
šaldyk ir perkošk. Supilk į for
mą, apdėk ledais ir sušaldyk, 
arba sudėk formą į refriga to
riu. c

OHANDŽIŲ LEDAI.
ii puodukus vandens
2 puoduku cukraus

2 puoduku' orandzių sunkos
2 orandzių nutarkuok skure- 

les

Už $1.00 pasisotina 2 šeimos

Net gerai pavalgyti galima už dolerį. šios štai šeimininkės paduo- 
mums šią sugestiją:

Salmon žuvis su pupomis ir makaronais '............................
Agurkai ir radikėliai ..............................................................
Duona ir sviestas ...................................................................
šaltakošės .............•,............. ......................................................
Juodos kavos ............ .................................................. .........

Jeigu kam ši kombinacija netinka, gali ko kito nusipirkti.
Bukime taupios — ateity busime dėl to linksmos.

54c.
15c.

8c.
19c.

3c.

Namų Apšildymo
' IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 „ netoli State

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

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
danti* nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* iitikro šveičia nedrasky
dama* dantų emale* — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptiekoriu.

ambert Pharmacal Co^ Saint

Says Ole

M

/M —

L- v

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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.

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

KR AFT- PHENIX
CHEESE COMFANI

YouS'mS
Night and Moming to keep 
them Slean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co^ Dept. H. 9 B. Okio St., Chicago

TUBBY

=^5

No Guesswork for Him.
VJHER-E AR.B 

VOU GOIAJG tOlTH 
THAT CLOC-K?

<VJV

MRS. JOMCS 
VU A k) T s THE 
BIGHT TIME

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Econotnlcal 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

LISTERINE 
. THROAT
1 TABLETS 4

ANTISEP
TIKAS

Ir Prašali
na Gerk-

m*. Skaa-

čMadv by
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IR JAPONIJA MAŽINA GINKLAVIMOSI

MacDonaldo pareiškimas, kad Anglijos valdžia su
stabdė penkių naujų karo laivų statymą, tikėdamasi, 
kad netrukus įvyks tarptautinė konferencija, kuri nu
tars sumažinti ginkluotę jurose, labai sustiprino taikos 
judėjimą visame pasaulyje. Kaip jau žinome, preziden
tas Hooveris, atsakydamas į Anglijos premjero pareiš
kimą, davė įsakymą Jungtinių Valstijų karo laivynui 
suspenduot vieniems metams trijų naujų kruizerių sta
tymą. J ;

Dabar panašų žinksnį daro ir Japonija. Telegrama 
iš Tokio praneša, kad /Japonijos ministerių kabinetas 
savo posėdyje nutarė sumažinti kariuomenės ir laivyno 
biudžetus (išlaidų sąmatas) ir suspenduot neapribotam 
laikui dideles karo išlaidas, kurios neseniai buvo nu
spręstos. Šių metų biudžete Japonijos valdžia nutarė 
suvartot karo reikalams $14,120,000 mažiaus, negu bu
vo paskirta. Be to, ji nutarė sulaikyt išleidimą specialiu 
fondo karo reikalams sumoje $31,000,000.

Taigi šios trys valstybės — Anglija, Amerika ir 
Japonija — jau ėmė mažinti karo išlaidas, nelaukdamos 
net, kol bus padaryta tarptautinė sutartis apie nusi
ginklavimą. Kuomet pirma tarp jų ėjo ginklavimosi 
lenktynės, tai dabar eina tarytum nusiginklavimo lenk
tynės. Iš to matyt, kokia milžiniška atmaina tarptauti
nėje atmosferoje pasidarė nuo to laiko, kai Didžiojoje 
Britanijoje paėmė valdžią į savo rankas socialistinė 
darbininkų partija.

Reikia manyti, kad anglų, amerikiečių ir japonų 
pavyzdys teigiamai paveiks ir į kitas didžiąsias valsty
bes, visų pirma — Franciją. Ar galės tuomet smarkau
ti Italijos ir Lenkijos militaristų šaikos, kurios šiandie 
tenai trempia demokratijos įstaigas ir žmonių laisvę?

SVARBUS KINŲ LAIMĖJIMAS

Kinų tautinės vyriausybės užsienių reikalų minis- 
teris, Dr. C. T. Wang, davė tokį pareiškimą spaudai:

“Britanijos piliečiai, gyvenantys buvusioje pir- 
miaus britų koncesijoje Kiukiang upės uoste, 
Kiangsi provincijoje, gavo įsakymą iš Britanijos 
valdžios mokėti kinams mokesnius, kaip reikalauja 
kinų įstatymai.” •
Tai yra pirmas atsitikimas, kad svetimtaučiai Ki

nuose turi mokėti taksus sulig kinų įstatymais. Iki šiol 
jie naudodavosi eksteritorialumo teisėmis (t. y. jiems 
nebūdavo taikomi kinų valstybėje veikiantys įstatymai) 
ir mokėdavo tik tokius mokesnius, kuriuos patvirtinda
vo jų valdžios namie.

MacDonaldo vyriausybė, matyt, yra nusistačiusi 
respektuoti (gerbti) kinų tautos teises, kas, be abejo
nės, paskatins kinus reikalauti, kad ir kitos valstybės 
atsižadėtų savo privilegijų Kinijoje ir elgtųsi su kinais, 
kaip lygus su lygium.

Šitam sąryšyje pravartu bus priminti, kad prieš 
keletą dienų Anglijos užsienių reikalų ministeris, Ar- 
thur Henderson, pašalino iš vietos aukštąjį komisionie- 
rių Egipte, lordą Lloyd’ą, pasižymėjusį savo diktatoriš
kais žygiais. Anglijos valdžia dabar siūlo egiptiečiams 
padaryti naują sutartį, kuria butų sugrąžinta Egiptui 
nepriklausomybė.

Azijos ir Afrikos tautoms, kurias iki šiol skriaus
davo Anglijos imperializmas, dabar prasideda nauja 
era.

POINCARIZMAS FRANCIJOJE GRIUVO

Francijos premjeras Raymond Poincarė atsistaty
dino kartu su visu ministerių kabinetu, ir sudaryti nau
ją valdžią pavesta liberalui (“socialistui republikonui”) 
Aristidui Briand’ui, garsiosios Locarno sutarties auto
riui ir karo pasmerkimo (Kelloggo-Briand’o) pakto su
manytojui.

Manoma, kad naujojoje valdžioje dešiniųjų partijų 
atstovų beveik nebus palikta ir vadovaujančiųjų rolę 
joje vaidins radikalai (“socialistai radikalai”).

Kaipo priežastį savo pasitraukimo, Poincarė pada
vė savo ligą. Jisai sako, kad netrukus jam turėsianti 
būt padaryta operacija ir jisai per kokį trejetą mėne
sių negalėsiąs dirbti. Laikraščiai, be to, įrašo, kad buv. 
premjeras labai sugadinęs savo sveikatą, atkakliai ko
vodamas parlamente už patvirtinimą skolų mokėjimo
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sutarčių su Amerika ir Anglija. Gindamas 'tas sutartis, 
jisai kalbėjo daugiau kaip trisdešimt valandų ir taip 
pailso, kad gydytojai liepė vežti jį namo ir paguldyt 
lovų.

Aišku tečiaus, kad Poincarė nesveikata buvo jam 
tik pretekstas rezignuoti’. Yra žinoma, pavyzdžiui, kac 
Vokietijos kancleris, Hermann Mueller, serga daug sun
kiau, negu Poincarė. Spaudoje atkartotinai buvo žinių, 
kad Mueller’io gyvybė esanti pavojuje, ir tik dabar ji
sai ėmė taisytis. Bet, to nežiūrint, Vokietijos kancleriui 
nebuvo reikalo rezignuoti. Jo pareigas laikinai atlieka 
kiti ministeriai, — ypač, kad vasaros laiku politinis 
gyvenirųas visur apsnūsta ir valdžios darbai sumažėja.

Poincarė pasitraukė dėl to, kad jisai žinojo, jogei, 
nerezignavęs geruoju, jisai netolimoje ateityje bus nu
verstas. Jau balsuojant aukščiaus paminėtųjų sutarčių 
patvirtinimą, valdžia gavo tik 8 balsų, daugumą atsto- Garsiosios Lietuvos rašytojos, žemaitės-žymontienės, ka

pas ir paminklas Mariampolės kapinėse. Kapas buvo aptvertas 
ir paminklas pastatytas daugiausia adv. A. Bulotos ir jo žmo
nos rupesniu, pas kuriuos nabašninkė ilgus metus gyveno, šį 
atvaizdą “Naujienoms” prisiuntė musų bendradarbis K. Stik
lius, iš Mariampolės.

vų rūmuose, ir dalis atstovų balsavo už valdžią arba 
susilaikė nuo balsavimo tiktai dėl to, kad premjeras tuo 
laiku jau buvo susirgęs ir jie nenorėjo jam daryti ne
malonumą. Po šito balsavimo nepaliko jokios abejonės, 
kad, kaip tik Poincarė pasveiks, tai, parlamentas prie 
pirmos progos išreikš jam nepasitikėjimą.

Jo atsistatydinimas 'reiškia, kad “poincarizmas” 
Francijoje jau atgyveno savo dienas.

Nieks neginčys, kad buvęs Franci jos premjeras yra 
nepaprasto gabumo ir energijos žmogus. Jisai jau /eina 
septyniasdešimtus metus ir 42 metai jo ilgo amžiaus 
buvo pašvęsti politikai. Tečiaus savo energija ir gabu
mais jisai tarnavo ne geriemsiems ir prakilniemsiems 
Francijos tikslams, bet daugiausia tik jos egoistiškiems 
ir grobuoniškiems elementams. Poincarė buvo Francijos 
prezidentas, kuomet buvo sustiprinta ir sucementuota 
nenaturališka sąjunga tarpe tos laisvos respublikos ir 
cariškojo Rusijos despotizmo, ši sąjunga buvo viena 
svarbiausiųjų priežasčių, jei ne pati svarbiausioji, kad 
1914 m. kilo pasaulio karas.

Karui pasibaigus, Poincarė dar prezidentavo, kuo
met Versalėje susirinko taikos kongresas, kurio darbai 
atnešė Europai ne santaiką, bet dešimties metų suirutę, 
kuri daug kartų buvo pastačiusi Europą ant pražūties 
kranto. Vėliaus, būdamas ministerių pirmininku, Poin
carė pasiuntė Francijos armijas į Vokietiją užimti 
Ruhro sritį, ir tik dėka to, kad 1924 m. Ąnglijoje susi
darė darbininkų valdžia, pasisekė tą naują pavojingą 
Europai konfliktą šiaip-taip likviduoti. Kai Poincarė 
vadovaujamiems Francijos nacionalistams nepasisekė 
Vokietiją pasmaugti, tai jisai stengėsi bent kiek galėda
mas palaikyti žmonyse keršto ir neapykantos jausmus 
prieš buvusius karo priešus ir tuo tikslu kiekvieną sek
madienį laikydavo šovinistiškas prakalbas prie kokio 
nors naujo paminklo atidarymo.

žodžiu, Poincarė sistematingai darė kliūtis taikos 
atsteigimui Europoje ir vaidino, ypač per paskutinį 
dešimtmetį, “piktos dvasios” rolę tame kontinente. Ap
link jį todėl spietėsi visos reakcijos jėgos — imperia
lizmo, militarizmo ir nacionalizmo, ir jam viešpatau
jant Francijoje Paryžius buvo pavirtęs tarptautinės 
reakcijos centru.

Tečiaus poincarizmas buvo tik tol galingas, kol su 
juo ranka už rankos ėjo atžagareivių valdoma Anglija. 
Kaip tik Anglijoje paėmė viršų socialistai, tai demokra
tija pakėlė galvą ir Francijoje, ir senasis reakcijos vil
kas pamatė, kad atėjo laikas jam pasišalinti.

Francijos atžagareivių vadui pasitraukus iš val
džios, demokratijos ir taikos judėjimas pasaulyje, rei
kia tikėtis, žengs priekyn dar sparčiau.

vairius

Žmogus, kuris sura
do Saliamono aukso 

kasyklas
Istoriška naktis Afrikos džiun

glėse. —Cecil Rhodes ir Ham
mond. —Patarimas. — Nau- 
jos kasyklos. — Hammondo 
karjeros pradžia. — Berniu
kų kliubai.

Buvo troški tropikų naktis. 
Tamsiame danguj mirksėjo tū
kstančiai žvaigždžių.- Iš ugnia- 
kurio kilo durnų kamuoliai. Ka- 
firų berniukai neramiai žiurėjo 
j tą pusę, iš kurios girdėjosi 
liūtų baisus staugimas. Netoli 
nuo ugniakurio ant paklodės 
gulėjo keli baltaodžiai vyrai.

Vfenas jų buvo Cecil Rhodes, 
anglų politikas, finansininkas ir 
prietykių ieškotojas. Antras — 
Amerikos kalnų inžinierius ir 
vyriausias Rhodes’o patarėjas.

Tą naktį juodu sugalvojo pla
ną, kuris turėjo pasauliui la
bai didelės reikšmės. Ačiū tam 
planui Afrikoj buvo sukurta Ro- 
dezijos (Rhodesia) valstybė, 

kur dabar gyvena apie 60,000 
baltaodžių. Rodezija yra labai 
turtinga aukso ir vario kasyklo
mis. Kur prieš keletą desėtkų 
metų bastėsi puslaukiniai kafi- 
rai, dabar jau raivosi geležinke
liai, matosi mokyklos ir ligo
ninės.

Visa ta permaina įvyko dėl 
to, kad Amerikos inžinierius 
davė tinkariią patarimą. Inžinie
rius, apie kurį čia eina kalima, 
yra John Ilays Hammond. Jis 
surado kasyklas, kuriomis seno
vėj naudojosi karalius Salia
monas, ir kurias buvo aprašęs 
anglų rašytojas Rider Haggard.

Prie Matabelelando, netoli nuo 
Zamb’ezi upės, Hammond paste
bėjo aukso j pėdsakus bei seno
vės kasyklų liekanas. Medžiai 
augo tose vietose, kur žiloj se
novėj buvo kasamas auksas. 
Užžėlę keliukai vedė į rytus. 
Prie keliukų buvo galima pa
stebėti senoviškų paminklų su 
finikiečių parašais. Pakviesti 
ekspertai patvirtino Hammon
do nuomonę, kad prieš porą tū
kstančių metų dabartinėje Ro- 
dežijoj buvo aukso kasyklos.

Tą istorišką naktį Rhodes ir 

Hammond svajojo ne apie pra
eitį. Jųdviejų mintys sukosi 
apie Afrikos išvystymą. Rho
des tuo laiku kontroliavo aukso 
laukus Pietų Afrikoj netoli Jo- 
hannseburgo. Hammond pata
rė jam tuoj tuos aukso laukus 
parduoti po šimtą ar daugiau 
tūkstančių dolerių už akrą, o 
vietoj to užpirkti didelius že
mės plotus, kur senovėj buvo 
aukso kasyklos. Kariu su Ham- 
mondu buvo jo sekretorius Eus- 
tis Feinnes, dabartinis Lee- 
ward salų generalos gubernato
rius. Jam tuoj buvo įsakyta 
joti 500 mylių į artimiausią 
pastos stotį ir pasiųsti į Lon
doną telegramą, pranešant, kad 
butų parduotos visos aukso1 ko- 
syklos, priklausančios Rho- 
des’ui.

Penkioms savaitėms praėjus, 
Feinnes grįžo atgal su atsaky
mu iš Londono.

“Nesuprantame”, skambėjo 
telegrama. “Ar tai reiškia, kad 
Rhodes nori visai savo biznį 
ikviduoti ?” , *

Vėl Feinnes tapo pasiųstas į 
;olimą paštą, kad mušti tele
gramą į Londoną. Visa telegra
ma susidėjo iš vieno žodžio: 
“Parduokite.”

Tuo tarpu Hammond irgi ne
snaudė. Jis tuoj pradėjo su
pirkinėti žemės plotus. Kadan
gi reikėjo daug pinigų, tai jis 
nuvyko į Londoną sukelti $2,- 
000,000. Tapo sukurta korpora
cija. Pirmame šėrininkų susi
rinkime jam prisėjo nugalėti 
opoziciją. Daugelis priešinosi 
Hammondo sumanymui. Jie sa
kė, kad investuoti tiek pinigo 

Afrikos tyrus yra labai pavo
jinga. Ttto labiau, kad gana 
žymus inžinieriai pranašavo, 
jog giliose kasyklose tempera
tūra bus nepakenčiama. O 
naujai užpirktose vietose tik ir 
tebuvo galima tikėtis aukso 
gauti iš gilių kasyklų. Ham
mond prie kritikos buvo prisi
rengęs. Jis nurodė, kad toj 
pat Europoj yra pusėtinai gilių 
kašyklų, o vienok temperatūra 
ten nėra jau taip aukšta, kad 
nebūtų galima dirbti. I

Hammondo geležiniai ner
vai ir pasitikėjimas savimi pa
ėmė viršų, šėrininkai sutiko 
priimti jo planą. Ir nesigailėjo. 
Giliosios Rodezijos kasyklos pa
sirodė daug turtingesnės auk
su, negu Johannesburgo. Per 
kelis pirmus metus šėrininkai 
uždirbo milionus dolerių.

Sėkmingas kalnų inžinierius, 
<artą pasakė Hammond, turi 
būti prisirengęs prie visko; jis 
turi greitai galvoti ir greitai 
veikti. Savo specialybe jis ne- 
trivalo pasitenkinti, nes inži
nierius taip pat privalo būti ge
ras psichologas; mokėti su 
žmonėmis sugyventi.

Tokiomis savybėmis Ham
mond kaip tik ir pasižymėjo. 
Yale universitete jis baigė li- 
;eraturos skyrių, o vėliau inži- 
nierystę studijavo Freiburge.

Hammondo tėvas buvo žy
mus Maryland valstijos pilietis 
ir generolo Roberto E. Lee ge
ras draugas. Savo sūnų jis pa
siuntė į Kaliforniją pas George 
Hęarstą.

“Aš žinau jus freiburgie- 
čius”. pareiškė Hearst, “jus 
mažiukus akmeniukus vadinate 

dideliais vardais.”
Hearst, dabartinio laikraščių 

magnato tėvas, darbą jaunam 
Hammond’ui visgi davė, šešis 
mėnesius jaunas inžinierius dir 
bo užsidaręs savo laboratorijoj 
nuo ankstyvo ryto iki vėlumos. 
Atlyginimo jis gavo $75 per 
mėnesį.

Gavęs šiek tiek patyrimo, 
Hammond nutarė pradėti savo 
biznį, nežiūrint į tai, jog jam 
buvo siūloma daug didesnė al
ga, negu jis gavo pirma, kad 
jis tik pasiliktų ir toliau dirb
ti. Pirmiausiai Hammond atsi
darė San Francisco mieste sa
vo ofisą. Kuriam laikui po to 
praėjus, jis apsivedė. Tai buvo 
labai svarbus įvykis jo gyve
nime. Jo žmona kartu su juo 
visur keliavo ir viename atsiti
kime net gyvastį išgelbėjo. Ta
tai įvyko sekamu budu: būda
mas Afrikoj, Hammond drįso 
pasipriešinti “karaliukui” Oom 
Paul. Deliai to jis tapo įmes
tas į kalėjimą ir pasmerktas 
mirti. Tik žmonai su dideliu 
vargu bepasisekė išgelbėti jį 
nuo kartuvių, sumokant Paul’ui 
$25,000.

Sunku butų surasti kitą 
žmogų, kuris butų vedęs tokį 
pilną prietykių gyvenimą, kaip 
Hammond. Jis statė tiltus Mek
sikoj, Šveicarijoj, Afrikoj ir 
daugelyj kitų vietų. Tačiau 
labiausiai jis pasižymėjo auk
so kasyklų išvystymu Pietų Af
rikoj. * f

Hammond su savo šeima da-

Naujas Gyvumas
Alsikrafyklt to jautimosi 
nusikamavusiu. Nugalėk 
nerviikunuj ar neturėjimu 
apetito su Hevera’s Esorka 
laxatyviu tonikų, kuris pa
gelbės Jums geriau valgyti, 
geriau miegoti, geriau Jau
stis. Gaukit bonka nuo sa
vo aptlekininko šiandie.

SEVĘRA’s 
ESORKA

4.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
7. Gaukit apdrauda pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue
KUPONAS

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas .................................... ...........

Adresas ......... .....................................
Gity of Chicago Landlords 

Association 
4650-52 So. Ashland Av.

bar gyvena Washingtone. Nors 
jis jau yra 72 metų amžiaus, 
bet vis dar tebeveda gana ak- 
tyvišką gyvenimą. Ypač jis 
daug dirba steigime berniu
kams kliubų, kurie deda pa
stangas sulaikyti jaunus vaikus 
nuo kriminalio gyvenimo. To, 
žinoma, bandoma atsiekti ne 
pamokslais apie moralybę ir ki
tomis pigiomis priemonėmis, 
bet sutvarkymu berniukų gy
venimo taip, kad jie kuoma- 
žiausiai butų linkę prie prasi
kaltimų. šiandien tie kliubai 
jau priskaito apie pustrečio 
šimto tūkstančių narių.

Prie progos reikia priminti, 
kad John H. Hammond yra 
autorius kelių knygų. Ypač į- 
domi ir pažymėtina yra jo kny
ga apie Charles P. Steinmetz’ą, 
“elektros burtininką”. kuris 
prieš porą metų mirė. —K. A.

“BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, ' Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
VewwURijos, Skausmo Skausmo.

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

Naujas Victor
R ADIO

10 T U B V

Kaina $155.

Pamatyk pas
Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 4705

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerą 
bargenn viaose Chicago* dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Rooeerelt 85OŪ
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Konferencijos 1933 
metais

jų policija uždarė šunų biznį.
Kiek ten pamatuota ta bai- 

įmė, tačiau nuo vakar visos ar
klių lenktynės saugomos stip
rios policijos ir policijos šunų, 
o arklių lenktynių įstaigų savi
ninkai ir panašių kliubų virši
ninkai pasiskubino duoti spau
dai savo pasiteisinimus, kad jie 
nekalti esą dėl gengsterių biz
nio “išbudeliojimo”. Lyg tai

Pranešama, kad laike Progre
so Šimtmečio parodos Chicago;’ 
1933 m. ruošiama visa galybė 
įvairiausių konferencijų, kon
gresų, kaip tai: Mokslo, auklė
jimo, švietimo, literatūros, ar
cheologijos, socialių reikalų, re
formos, philamtropijos, komer
cijos, fraternalių, religijų, spor
to ir kt. Be to žadama šaukti 
susirinkimus šeimynų arba kla
nų su skaitlingiausiomis ben
dromis pavardėmis, o tai pa
dauginsią lankytojų skaičių, na 
ir... pelnų.

gangsterius’ įtikintų.

Chicago Tribūne lakū
nai grįžta

Išlėkę su iškilmėmis per šiau
rę į Europą Tribūne lakūnai 
orlaiviu “Untin Bowler”, orlai
viui nuskendus ties Port Bur- 
well, jau kelinta savaitė nuobo
džiavo ir eskimosus šnekino, 
laukdami laivo, kurs juos grą
žintų į Ameriką.

Vaikams mokslinis 
filmas

Rugptučio-August 1 d. Field 
Museum of Natūrai Ilistory 
rengia vaikams įdomų moksli
nį filmą (motion pieture), kur 
rodys firmus “Buenos Aires”, 
“Parima”, “Falls of Iguassu”, 
“The Zoo”, ir “Monkey Land”. 
Vaikai kviečiami apsilankyt.

Lekcijos suaugusiems
August 5 d. Field Museum 

of Nat. Ilistory prasideda eilė 
lekcijų suaugusiems kas dien 
11 ir 3 vai. dieną. Aug. 5 d. 
11 vai. lekcija “Ekonominės 
vertės * augmenys” ir 3 vai. 
“Borneo, Java ir Sumatra salų 
menas”. Aug. 6 d. tomis pat 
vai. “Daugelio vandenų žuvys” 
ir “Egyplo laidojimo budai”. 
Aug. 7 d. “Molis ir molio pro
duktai” ir “Pietų Amerikos gy
vuliai ir augalai”. Lekcijos iliu
struojamos pavyzdžiais. Mokėti 
nereikia.

5 ugniagesiai užsinuo-
dijo keno mėsa

Chicago j 5 ugniagesiai gais
rininkai užvalgė mėsos iš kon
servuotos dėžutės (canned 
meat) ir stipriai užsinuodijo. 
Skubiai nugabenti į St. Bernard 
ligoninę išvalyti vidurius.

Seni gyvuliai atvežti 
muzėjun

Field Museum gavo partiją
skeletonų kaikada išnykusių 
vandens stirnų arba leptome- 
ri.x, gyvenusių Oligocene perio
de, maždaug 30 ar 35 milijonai 
metų atgal. Skeletonai yra su
akmenėję.

Kaip priversti kad lytų
Chicagos Field Museum ga

lima matyti atvežtų iš šiaur-> 
vakarinės Argentinos gražiai 
nulipdytų puodų (urnų), kurio
se viena seniausiai dingusi tau
ta pavadinta Calchaųui laidojo 
savo mirusius vaikus. Urnose 
matomi paveikslėliai verkiančių 
žmonių. Spėjama, kad tie vai
kai buvo aukaujami lietaus die
vui su tuo tikslu, kad didis 
skaičius verkiančių motinų pri
versdavo ir lietaus dievą apsi
verkti, iš kurio ašarų buvo lie
tus. Lietuvoj ypač Rambino kal
ne randami tam tikri mažyčiai
ašarų puodeliukai, kur giminės 
įlašindavo ašaras laidojant mi
rusius.

Gresia karas tarp šunų! 
ir arkliu lenktynių

j
Al Caponės melžiamoji kar-: 

vutė užtruko. States Attorney 
Swanson išgavo iš teisėjo Fred 
Rush injunkcijos atšaukimą ir 
pavedė šerifui Traeger daboti, | 
kad visi šunų gemblerystės j 
įrengimai butų uždaryti. Nuo’ 
užvakar vakaro jau Caponė’s
lenktynių įstaiga Havvthorne 
nebeatsidarė, ir tokiu budu Chi
cagos gengsteriams užtruko pel
ningiausia vieta. Sužinota, kad 
vienas 'tik banditų karalius Ali 
Capone iš savo Havvthorne gau-J 
davęs į metus gryno pelno po 
pusę milijono dolerių.

Bet banditai ir gengsteriau 
kovos lengvai nepaduoda. Su-i 
sirinkę Cicero jie nutarę ir pri-’ 
siekę atsikeršyti arklių lenkty-i 
nu savininkams ir jų įstai-l 
goms, kaltindami, kad tai dell

Tiria mikrobus maudy
klių vandeny

Vakar Oak maudyklėse Chi
cago Sanitary Bureau padarė 
bandymą, semiant į sterilizuo
tas bonkutes vandenį, kurį iš
tirs, ar vandeny nėra pavojin
gų bakterijų, kaip tai typhus 
ir kt. Tačiau patartina vandeny 
nenardyti ir to vandens saugo
tis besimaudant neįgerti.

KINIJA
šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes. j,

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau-l 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio-! 
nę atlikti, nei pinigų daug iš-, 
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c. Į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 Šo. Halsted St.

Vienos durys 1 Šiaure nuo elcvatorlo
Atdara nuo H:.3O ryto iki 9 vakaro.

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
. PHONE NORMAL 6100

VIEŠA PADEKAVONĖ

VLADISLOVAS LUKŠTĄ
Su šiuo pasauliu persiskyrė 

liepos 11 diena. 1929 m., o pa
laidotas Šv. Kazimiero kapuo
se liepos 16 d., 1929 m.

šiuomi norime išreikšti gi
lios padėkos žodžius visiems, 
kurie teikėsi mums patarnauti^ 
musų nuliudimo valandose.

Ypatingai norime ištarti šir
dingai ačiū Šv. Antano Drau
gystei, Raudonos Rožės Kliu- 
bui ir Vakarinės žvaigždės 
Kliubo nariams už gražu pa
tarnavimų.

Dėkojame gėlių aukotojams, 
Mišių aukotojams, grabnešiams 
lankiusiems pašarvota velioni 
namuose, dalyvavusiems pa
maldose ir lydėjusiems i ka
pines.

Esame dėkingi graboriui Eu- 
deikiui už jo gražu patarnavi
mų ir tvarku laidotuvių surė- ’ 
dyma.

Ačiū, ačiū, visiems ir kiek
vienam. mes busime dėkingi 
tamstoms iki mirties.

Nuliudusi
Lukštų šeimyna.

Julijonas Jaugelis (Young)
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 27-tų dienu, 12:30 valanda 

po pietų, 1929 m., -sulaukęs 56 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tel
šių apskr., Laukuvos parapijos ir miestelio. Amerikoj išgyveno 35 
metus. Paliko dideliame nuliudime dukterį Stanislavų, du sūnūs — 
Juozapa, Justina ir marčių Petrusę, puseserę Domicėlę ir švogerį 
Antanų Žukus, tris pusbrolius — Aleksandrą, Jonų ir Tamošių 
Adomaičius, taipgi šeimynas — Daukšų, Benučių ir Balčiūnų Ame
rikoj. Lietuvoj puseserę Petronėlę Adomaičiutę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4235 So. Rockwell St., Tel. Lafayette 0579.

Laidotuvės įvyks antradienį Liepos 30-tų dienų, 8-tų vai. iš 
ryto iš namų Į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijono Jaugelio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
DUKTĖ, SUNAI, MARTI IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

Vincentas F. Simonavich
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 24 dienų, 4:30 valandų po 

pietų, 1929 m., po sunkios ligos, Denver, Colo. (Kūnas pargaben-? 
tas į Chicago Liepos 27 d.), sulaukęs 24 metu, amžiaus, gimęs šiau-( 
lių apskr., Papilės parapijos, Medvelakių kaimo, Amerikoj išgy-. 
veno 18 metų. Paliko dideliame nuliudime motinų Morta, po tėvais 
Plonaitę, patėvį Vincentų Petrošių, brolį Juozapų 10 metų, 2 dėdes 
—< Jonų ir Juozapų Plonius ir ciocę Justinų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6612 So. Troy St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Liepos 30 dienų, 8:00 vai. ryte 
iš namų i Užgimimo Pan. šv. parapijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv^ 
Kazimiero kapines. ■ , į.

Visi A. A. Vincento Simonavičiaus giminės, draugai ir pažįs; 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
MOTINA, PATĖVIS, BROLIS IR GIMINĖS. ,

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pajrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi* 
riėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

O

_______ Grabo riai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL. 

--- o-------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 
/ Chicago, III. 
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Universal Resfaurant
Musų vir t i e n i a i 
dešros ir kopūstai^ 
primena mamyte?

valgius. jjį /
A.A. NORKUS, 8avB^<M|

750 West ..

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATH8 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytoj ai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas,ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, III 
--------o------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
— — o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

jog 
jos

Lietuvis Graborius ir 
'Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
* ‘ Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypątų ir turiu 20 
metų 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 Kenvvood 1752

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS' 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
Telefonas 

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kainų.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir nakti.
8757 Houston Avė.

Tel. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO. ILL.

J. F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St. 
Tel Victory 4068

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo ofcių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL,

ĮvairusGydytojai
GYDO

*
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki -10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas * Canal 0464

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS \ 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS Z'

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
CHICAGO, 1LL. 1 1 !

Nuo 9:30 iiki 5 vai vak.
Local Office; 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” gružlio 
iių kontestas

iš ten. Rusams šiandien mu
sų pagelba labai reikalinga, nes 
jiems grūmoja karas su kinais. 
Ponimaješ?

—Taip tai taip... ale nesu
prantu, kaip jums tie žmonės 
aukoja. Išaiškink man tą, kad 
geras.

-<Easy: sokerių riestoka!
—Bet žiūrėk, brolau, tie žmo

nės komisarams aukauja, jus 
remia, o dabar tu vadini juos 
tokiu žodžiu...

Šitokiu protavimas ir argu
mentai man [tesirodė įdomus: 
musų pilietis kaip jau buvo mi
nėta, gyveno sodžiuje. Ar ne 
taip žiuri į dalykų eigą Lietu
voj ir daugelis kaimiečių?

Norėjau dar paklausti, kaip 
gali būti valdžia gera, jei valdi
ninkai blogi, bet nebesuspėjau.

Reporteris.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

, lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED
Business Service

______ Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir dideli 
Taipgi taisau senu*. Permufinu 
kita vieta ir duodu patarimu* c 
kai. Prirengiu morgičius ant nan

senu*. Permufinu i 
duodu patarimu* dy- 

morgičius ant namų.

ADVERTISEMEN
Furniture & Fixtures

Kakandai-Jtaisai
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Ponelė Dolly Pages (Pages- 
kailė) taip pat nėra chicagietė, 
nors dabar ir gyvena Chicago |. 
Ji gimė Oglesby, III.

Kaip galite iš paveikslo sprę
sti, ji yra tikrai graži mergina 
ir turi gerą progą pirmą dova
ną laimėti.

Ar žinai kas yra sokeris?
—\Vell...

Na, mat, nežinai. O jei neži
nai, tai nekalbėk. Sokeris y- 
ra tokia žuvis, kuri ima kiek
viena beita. Ot ir viskas. Nie
ko blogo nepasakiau. Gi tokių 
žmonių yra tiek ir tiek. Ti 
pasakyk, kad be komisarų ga
zietos jiem grūmoja pražūtis— 
jie patikės: tu jiem pasakyk, 
kad reikia mainierius gelbėti 
jie palikės; tu jiems pasakyk, 
kad raudondvarį “darbininkų 

jie ir tą bei
rę ik i a turėti 
Ir komisarai

priešai” padegė 
tą paims. Ti 
galvą ir drąsą, 
turi.

Bet vieną dalyką pražiopso- 
jom paskutiniuoju laiku.
ka darysi

ir

Ale..
atsiduso komisą-

WILLLAM JUDZMAS 
jums yra telegrama “Naujieno
se.” Užeikite pasiimti ją.

BARGENAS. Tikras Khuvla Oriental kau
ras. 7-6x12 — $300: 6 fim. wicker setas 
$25; 2 6m. Jac. Vėl. Parlorio setas $66; 7 
6m. valgomamjam rieftuto setas $36: kauras 
9x12 — $8.00 Ir aukftčiau: eedar skrynios, 
knygom Šėpos, komodos, lovos, 
ninės lovon, gasiniai peėiai $6. 
krėslai $1. Grindžių liatnpos 
Qauger Furniture Co., 641-43 
prie St. Lavvrence Av. Atdara 
vergų ir Subatų vakarais, 

—<o---------

$2: Dle-
Supami 

$2; Pianai. 
E. 61 st. Utarn., Ket-

PARSIDUODA sykiu du bizniu, 
grosemė ir restoranas, kaip ir už 
dyką, tik ne i mainus. Cach kai
na $350.

C. K. VALAITIS
919 W. 35 St., 
Tel. Yards 1571

Bridgeport
Vagilėliai nesnaudžia. Ket

virtadienio vakarą, apie 10 va
landą, pora lietuvių vyrų eina 
prie Halsted ir 34 gatvių. Ma
to jie, kad du vaikėzai nešą ką 
ten gan sunkų. Musų lietuviai 
sumanė prisiartinti ir pažiūrėti. 
Bet vaikėzai neprisileido, 
įmetė nešamą dalyką per 
rą į daržą, o patys pabėgo, 
tuviams bestoviant lies ta 
ta, pasirodo skvado autas,
tuviai sustabdė jį ir pranešė 
debektyVams apie įvykį. Šie 
peršoko per užtvarą ir rado 
mašinėlę laimėjimams, kuriuos 
gaunama įmetus jon nikelį. Vė
liau pasirodė, kad mašinėlę vai
kėzai ištarabanijo iš netolies 
jovusios groeernės.

Reporteris.

Jie 
tvo- 
Lie- 
vic- 
Lie-

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

Financial
Finansai-Paakoloa

MES DAROME 1, 2 Ir 8 morgi- 
Sius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

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

Co

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.

V1CTOR FIREPROOF STORAGE 
4809 W. Lake St. 

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

AUKSINĖ PROGA. Parduodu 
labai geroje vietoje nuo senai iš
dirbta “ I lelicatesson store”. Par
duosiu pigiai. Pasinaudok proga 
šiandien! 6839 So. Loomis St.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Sutikau šeštadienį komisarą, 
su kuriuo kaikada pasikalbama 
“draugiškai”. )

-Ką naujo žinai — klausiu 
— niekas nepasikorė, neprigė
rė, neužsimušė?

—Viskas okei! 
prabilo komisaras... 
Grigaitis, reikia pa 
ko neišmano, ir < 
mokytas žmogus.

ras.
—Kokį?
—Girdėjai gal, kad vagiliai 

apkraustė Kvailonio butą? Na, 
tai matai, reikėjo sutverti nau
ją fondą Kvailoniui gelbėti, o 
mes ir nesu t vėrėm. Bet ką pa
darysi, juk ir Saliamonas, ir 
pats Leninas yra padarę vieną 
— kitą klaidą.

Pamatėme
nant. Komisaras nusiskubino 
Atidarymo vakarienėm, o aš pa
silikau Pustapėdį.

Reporteris.

atei-

- linksmai
— O jūsų 
lakyti, nie- 
ir skaitosi

jam ra- Cicero

nemėgi-

išro-

Taip 
toliau

kurios
svarbesniųjų dėsnių y-

Juo blogiau, tw> ge-

mybę nors šį kartą 
jau komisarui.

—Palauk, palauk: ar 
na jis prie kiekvienos progos
kritikuoti mus, komisarus, dū
liai to, kad mes skelbiame obal- 
sj “juo blogiau, tuo geriau”?

—Taip, tai taip... bet...
O aš sakau, kad jis nieko 

neišmano! Faktas. Na, tik pa
žiūrėk. Jau blogiau negalėjo 
būti niekam, kaip mum pereitą 
rudenį ir žiemą. Bratiec, pini
gų stoka, akų niekas nebenori 
aukauti, fondai visiems nusibo
do, nors graužk šviną komisa
rų ga z ir toj, ir gana.

Ir ve, tartum likimo skirta, 
prie visų tų bėdų užsidegė dar 
gazietos ofisas. Padėtis
dė, kaip skęstančio, kuris tuoj 
pasiners, o čia jam dar su kuo
lu per galvą užvažiuoja^, 
išrodė stovintiems kiek 
nuo gazietos ir mažiau 
siems į Lenino teoriją, 
vienas
ra toks: 
riau!”

—Argi Lenino teorija ir šį 
kartą pasirodė teisinga?

—žinoma, kad taip. Ir dar 
kaip teisinga. Bratec ty moj, 
gimė nauja proga aukoms rink
li, ir tai ne bet kokiam fondui, 
o tikrai būtinam reikalui, ko
misarų ježednevnai gelbėti. At
sivėrė draugų kišeniai ir paša
linių delmonai. Ėmė plaukti 
aukos padegėliams iš visų pu
sių. Apd raudos kompanija pa
taisė namą, o aukos pasiliko 
bėgamiesiems reikalams. Ir 
šiandien štai apvaikščiosim ga
zietos ofiso atidarymą; valgy
sim, gersim, spyčius rėšim, olia
vusi m na propaluju!

—Nemažą dalį aukų teks iš
leisti — pastebėjau komisarui.

Dudki! Komisarų durnių 
nėra — atšovė komisaras. Ži
nai, kad komisarkos per pasku
tines dvi savaites su karlamko- 
komis atlankė kiekvieną Brid- 
geporto krautuvę, kiekvieną 
biznierių, kiekvieną lūšną. Ši
tokia energija, šitoks pasišven
timas nenuėjo veltui: bratec ty 
moj, dešrų, kopūstų, lašinių ir 
kitokių gerų ir prastesnių daly
kų surinkta tiek, kad musų šta
bas po vakarienės dar pusę me
tų galės maitintis. O kad ko, 
tai ir Rusijon bus kas pasiųsti: 
žinai, reikia juk atsilyginti už 
sendvičius, kuriuos gaudavom

Netikėtu budu sutikau vietos 
pilieti, kuris išbuvo visus me
tus Lietuvoje ir nesenai grižo 
Amerikon. Jo vardo neįsiklau
siau, tad ir negaliu pasakyti. 
Paklausiau, kaip išrodo Lietu
vos gyvenimas. Pilietis pasiro
dė kalbus žmogus, tad ir pradė
jo:

—Valdžia, kaip valdžia, tik 
tiek, kad ne rinkta žmonių. 
Tvarkos šiandie Lietuvoj gal 
daugiau yra, ne kad buvo jos 
seniau — pareiškė pilietis.

Gyveno Lietuvoj pilietis ant 
ūkio, kas ūkį m ėgi a, pasak jo, 
yra ne blogai, gal geriau, negu 
Amerikoj. Manketas, kai javai 
uždera, esti paprastai gana ge
ras. Javų kainos, palyginus 
su gyvenimo reikmenų brangu
mu, esančios gana aukštos.

Bet Lietuvos gyventojai— 
pasakojo pilietis — tinginiai, 
tai jau tinginiai... ypatingai val
dininkai.

Esą, skubėdamas jis, pilietis, 
įbėgęs Panevėžyje į banką če-

Buvus pusė de- 
žmonių eilės

k į išmainyti, 
šimtos. Vi< 
laukiančios ,0 banko ponaičiai 
arbatą gerią. Palaukęs ir jis, 
amerikontas, kiek. Paskiau ne
iškentęs ir taręs: “Prašau išmai
nyti man čekį”. Vienas ponai
čių atsiliepęs, kad jie (banko 
valdininkai) dabar arbatą ge
riantys. į tai musų amerikon
tas atšovęs, kad dėl ponaičių 
arbatos Lietuvos ūkiai turi sto
vėti nevalyti. Ponaitis atsikė
lęs ir išmainęs čekį.

Ir, anot piliečio, ne tik ban
kuose, bet ir kitokiose įstaigo
se ponaičiai ir panaitės pasižy
minčios panašiu nerangumu pa
tarnauti. Iš Amerikos atvyku
sių lietuvių jiem tenka ne kar
tą išgirsti kartus žodis, ir todėl 
jie ir jos nemėgia “svečių.” 
Ale amerikontai parsivežantys 
dolerių, o prieš dolerį ir Lietu
voj lenkiasi...

Valdžia susodinusi dabar sa
vo žmones į įvairias 
neištikimus pašalinus.
imant,

vielas, o
Abelnai 

kiti vals-valdininkai ir
tarnai esantys

Pavyzdžiui, girdi, kam
lįsti koks ten karininkas

latrai.
turėjo
(kuris buvo nušautas) prie Ro
mano žmonos, jei esama tiek 
ir tiek mergų, dėl kurių niekas 
nešaudys.

8pexlallstas gydyme cbronlikų ir aaujų U 
Jei kiti negalėjo Jumis ISgydytl, atšilau 

teyklt pas mane. Mano pilnas iftegzaminavi 
tnas atidengs j tisų tikrą lirą Ir Jei aft apsl 
Imsiu jus gydyti, sveikai jums suffry*. EI 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys p< 
galutino lle«zaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackaon Blvd., netoli State St 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pt 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedilioį 

nuo 10 tr!" iki 1 po pietų.
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Rezignavo iš “Sandaros” sek
toriaus vielos p. Biekša.

CLASSIFIED APS. į
' Educational

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”West 

Tel. Armitage 1199 
-------O------

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Tas Garsus
Belgų Ūkininkų >
Ruginės Duonos \

1 Receptas |4

Jų sekimost paslaptis da
bar bus Jūsų. Malonus 
šviežių, tikrų apynių 
kvapus. Kubinės duonos 
mėgėjui entuziastiški

WENNERSTE
^^^^Gryn^Selyklo: 
k Ekstraktu

Itchlng Skili 
Relieved

Don’t suffer with Dandruff, Pimple*» 
Blcmishes and other annoying akin irri- 
Utions. Žemo antiaeptic liųuid is the saf* 
sure way to relief. Itching often disappear* 
overnight. Splendid for Sunburn and Poi*m 
Ivy. Ali druggista 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

MOKYKLOS NMRSA 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ tINOTI MTA

KALBĖDAMA aukitesnte mo
kykloj tnervinoma apie asm*, 
niną higieną, patymal diatrik- 
to nuv«4 naaak* t

"Viena pagrindiniu taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinlmaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vieną vakarą. Jo* nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neiiu- 
rlnt kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
butelį namie. 

t t

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
vėliausios mados forničius 4 kamba
rių; forničiai kaip nauji, nerasit net 
bruožo; $450 paims 3 šmotų parlorio 
setą, du 9x12 Wilton karpetus, 4 
šmotų miegruimiui riešuto setas, 5 
šmotų valgomamjam setas, liampos 
mažesni karpetai, ištiesiamas stalas, 
paveikslai, sidabras, 
arba parduosiu 
siin

$450 už viską 
atskirai. Užmokė- 

parvežimo lėšas. šaukit 
MRS. WINNER, 

8228 Marykuid Avė., 
Ist apartment, ITione Stewartl875

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

gali

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHIGANE: 2 my
lios iki Nilea; % mylios ant St. Joe River; 
geras 9 kambarių namas; daržinė, gara
žas, uobohų sodnas, kietas kelias eina pro 
iali.

Išmokėjimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR
10 So. La Šalie St. 
Tel. Franklin 4466

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 40 aknų apaugiiHi lankiu niiftku 

Bala ant Diamond Lake. 06 mylion nuo Uhi- 
< akos, arti Nilcn. Mieli.: modernia Hoiel 
Clubhouu*, Šokiam pavilionas, CottaįreB 
Visi forniSinoti. 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraSėiai. Ideali vieta Resor.to 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
į 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. RaSj’kit ar telfonuokit —

E. J. KLOS8, 
1134 W. 69th 8t„ Wentworth 8947

--------- U----------

mainymui

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant'Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra. Specialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 6 iki 8 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600

Lyon & Healy Bldg 
Phone Webster 7188

Apribotas skaičius mokiniu 
priimama.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko' 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalauki' 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

’ Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

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

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

ir
VIENAM IŠ

PARDAVIMUI arba
60 akrų vaisių ir grudų farma, 1 
mylia nuo Derby, Mich., 
St. Joe ir Benton Harbor 
triobos, arti mokykloj, 2*4 valandos 
kelio iš Chicagos. Vynuogės, obuo
liai, grušios, pyčės ir kiti vaisiai. 
Pajamos $6000 i metus. Mainysiu 
ant namo ar 2 apt.

Rašykite
B. E. MURPHY, 
St. Joseph, Mich.

mylios 
Geros

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PRIEŠAIS MARŲUETTE PARKA
i Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

jgl dvieju katalikišku bažnyčių, lietuvių
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. 'lik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.
------ o--------

CHICAGOS ŽYMIAU- Nepaprasta proga

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki ruRpiučio 

1 dienai.

' PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 dieną
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musu išlygos bus jums gandingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

arba $800, imame legali nuoiimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermi tage Avė.

Automobiles

Siu SUBDIVAIDERIŲ 
REIKALINGI

LIETUVIAI SELSMONAS 
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI
Didžiausia pinigams padaryti 

ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastj Po akrų, akro ir ketvir
tadali akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi
duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima pigiai nupirkti ir 
greitai ir brangiai parduoti. Del 
daugiau informacijų tuojau tclfonuo- 
kit

pro-
Beverly 9102, 

Klauskit 

J. Stankus
Ląikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

REIKALINGAS patyręs virėjas — 
“cook” — nuolatinis darbas ir geras 
mokestis. Kreipkitės, Lietuva No. 31, 
3210 So. Halsted St.

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

RENDAI ŠTORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Western. Parda
vimui — naujas trobėsis, biznio gat
vėj. Burgenas. Kreipkitės 7131 So. 
Wstem Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
KEAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Republic 7869

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbų mieste. Kedzie 5111.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naują trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelsi 
ir krautuvių frontams budavoti. Ap
skaičiavimas dykai.A. ANDERSON

7139 So. Rockwell St. 
Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Proscect 9856

’26 
’27 
'28 
*20 
•25 
•20 
•27 
■20

$150
$295
$400
$550
$150

Dodge Coupe 
Chandler Coach 
Pontiac Coupe 
Essex ...............
Dodge Sedan . 
Essex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sedan ...... .
Ford — Tudor ............................
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 So. Halsted St. 
Triangle 0330

REIKIA patyrusio darbininke 
dirbti Junk Shop, 1030 So. Fairfield 
Avė.

$305
... $450 
CO.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos: 
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sedan

(demonstrator) už ................$1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų

sedan, 6 cyl............................$1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan $495 
1926 m. Dodge sedan ................. $245
1926 
1926 
1925 
1925 
1930

važiuotas tiktai 
kaina ...................................... $1,200
Daug kitokių biskį pigesnių ka

rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Justi. 

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile 

6012-14 So. Kedzie Avenue.

m. Dodge sedan ................. $245
m. Studebaker Coach .... $450 
m. Hudson Coach ..........  $195
m. Buick Brougham .......$450
m. Cadillac 4 pas. Coupe $375 
m. Studebaker, Dictator, 

130 mylių,

For Rent
RENDON 3 kambariai, įvarus ir 

šviesus, antros lubos. Nebrangiai. 
2034 So. Union Avė.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

rui $2.00 i savaitę, su valgiu $8 i 
savaitę. 501 W. 32nd St.

Typists ........................... $18
Stenografės ................... $25
Ofiso merginos ......... . $15
Veiterkos ....................... $18
Merginos skalbyklos darbui 
Power Machine operuotojos 
Dišių plovėjos ...... ................
2-ra vyrėja ..........................
Dirbtuvėms merginos .........

savaitei 
savaitei 
savaitei 
savaitei 

sav. 
sav. 
sav. 
sav.

$18
$18
$16
$32
$16 sav.

Turim daugiau vietų darbui 
SO. PARK EMPLOYMENT

OFFICE
4191 So. Haslted St.

kampas 42 gatves

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi- 
caga, 2543 W. 71 St.

1 IEŠKOTE
Ultra — Modernių Pirkinių?

Tai Pamatykit šiuos 
Naujus 5 kamb. Muro 

Bungalows
Tik $400 Įmokėt, $60 mėnesiui 
kartu su nuošimčiais. Plieno kon
strukcija. Arco boileriai, karštu 
vandeniu apšidylmas, dviguba apsau- 
sinti lenta, virtuvės sinkos. SAUGUS 
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS. Di
deles vyškos ir kiemas, tailo floras 
maudynėj ir shower, gatvė išgrįsta. 
Arti mokykla ir parkas.

KAINA $8,600
Vieta randasi 

3014-3034 N. Rutherford 
(6700 West)

CATINO BROS.
6742 Belmont Avė. 
Phone Ąvenue 4460

PARDAVIMUI 
Brighton Parke, 
mai pragyvenimui. 
Hemlock 7870.

BARBER SHOP
Sena vieta. Rui- 

Šaukit Telefonu

6 KAMBARIU REZIDENCIJA. 
Tuoj i pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš- 
gresta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON, 
4213 So. Halsted St.

BUČERNĖ IR GROSERIS
Parduos pigiai arba mainys ant lo

tu, automobilio, arba mažo namuko, 
biznis geras; priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos.

3852 So. Honore St.

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuviu apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gera bargeną. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

PARDAVIMUI lotai arba mainy
siu ant automobilio. Atsišaukit 
Frank Ridlas, 430912 W. 63rd St.

PARSIDUODA 
Expressing, Coal 
niu arba vienas, 
metu išdirbtas, 
Maža suma pinigu įnešti.

Atsišaukti 
Knygynas Lietuva, 

3210 So. Halsted St. 
Box 30.

biznis, Moving 
and Wood su na- 

biznis per daug 
parduosiu pigiai.

PARSIDUODA visai pigiai mū
rinis 6 kambariu cottege, moderniš
kai įtaisytas, karštu vandeniu ap
šildomas, 3 kary garadžius. Kaina 
$7200, 3128 So. Union Avė. Tel. 
Victory 7146.

PARSIDUODA restaurantas už 
$500, lietuvių ir rusų apielinkėj, 1400 
So. Jefferson St. 
---

PĄRDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

DIDELIS BARGENAS, 25 pėdu 
biznio lotas ant 'Cicero Avė, 175 pė
dos šiaurei nuo 18 gatvės. Frontas 
i rytus, $2,250 casb. Savininkas 
Andy Carlson, 7839 S. Ashland Avė.

BIZNIAVAS namas parsiduoda, 
štoras ir 4 kambariu flatas, 1627 
Newberry Avė.




