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Gen. Gailės su 18,000 armija 
eina prieš sukilėlius

Meksikos sukilėliai mušami. Ties Manza- 
nillo daug sukilėlių paimta Į nelaisvę ir 
sušaudyta, jų tarpe vienas kunigas

terey ir Sallillo sukilėlių vadas 
gi n. Escobar.

Gen. Plularco Elias Gailos, 
buvęs prezidentas- ir dabartinis 
karo ministeris, su ar
mija žygiuoja prieš sukilėlius 
op e r u o j a n č i u s šiaurėje.

Telegrafo pranešimai iš Mek
sikos pilietinio karo paduoda 
tokių žinių:

Ties Manzanillo, Colimos val
stijoj, įvyko aštrus susikirti
mas tarp federalinės kariuome
nės dalies ir sukilėlių būrio. 
Pastarieji buvo sumušti ir dau
gelis paimli į nelaisvę, jų tarpe • Ginklai iŠ J. V. Sllkili- 
vienas kunigas. Suimtieji tuo-1 
jau buvo visi sušaudyti. Kau-1 
tynėse krito 32 sukilėliai ir 3; 
federalai.

Sukilėliai paėmė be kovos;
Polomos miestą Chihuahua val
stijoje.

Sukilėlių jėgos buvo sumuš
tos ties Paras, Nuevo Leon val
stijoj. Jų vadas, gen. Irineo 
Villareal, sugautas ir sušaūdy

mui Meksikoj pa
trempti

WASIHNGTONAS, kovo 10. 
— Meksikos vyriausybės užsa
kymu, Jungtinių Valstybių ka
ro departamentas 
gausių ginklų ir 
siunta, c

Be to vedamos
leidimo grįžti į Meksiką trims 
šimtams federalinių Meksikos 
kareivių, kurie, sukilėliams pa
ėmus Juarezo miestą, perėjo 
per sienų į Jungtines Valstybes

si u nčia jai 
amunicijos

derybos dėl

Federalinės kariuomenės da
lis su gen. Jua-nu Almazanu 
priešaky žygiuoja į Torreonų, 
kur įsitvirtino išvytas iš Mon- ir buvo EI Paso internuoti.

Kaunas pasirengęs Lenkų finansų mi-
laidoti “konke” msteris rezignavo

Ged ui ingos apeiįms” Laisvės 
Alėjoj įvyks ateinarttj penk
tadieni

čechovič kaltinamas dėl išleidi
mo daugiau pinigu, nekaip 

buvo leista
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Nukritęs nuo bėgių traukinys netoli Hollis, UI. Traukiniu važiavo 800 angliakasių. Nelaimėj penki angliakasiai tapo 
mušti, o 200 sužeisti.

Trockis kaltina Sta- 28Siajj:7rSkąat- Tautų S-gos Tarybos
liną dėl žiaurumų

Paduoda faktų apie diktatoriaus 
elgesį su sergančiais Mask
voj Trockio vaikais

už-

No. 59

LIETUVOS ŽINIOS

likai knygnešių pas- 
kirtos pensijos iki 

gyvos galvos

Chicagos Tribūne korespon
dentas Kaune praneša, kad pi
lietinės organizacijos jau pradė
jusios rengtis garsiosios Kau
no “konkės“ laidotuvių ceremo
nijoms.

Ta nejauki senovybes lieka
na, pasak korespondento, labai 
pykinus ypačiai Kauno univer
siteto studentus, kurie kas me
tai per Lietuvos nepriklausomy
bės šventę darydavę 
vartydavę

Dabar
“konkės”
Laisvės Alėja studentų orkes
tras ir .griežiąs laidotuvių mir- 

vagonėliu 
ir miesto 
vagonėliu

Lenkijos finansų 
Gabriel čechovič, 
partijoms pa reik a- 
kad čechovič butų

konkės
gedulinis 
priešaky

KAUNAS. Miniskriu ka- ■ 4

binetas paskyrė dar 12-kai 
knygnešių pensijas. 4-iems pa
skirta po 50 litų mėnesinės pen
sijos, 7-icms po 30 litų ir vie
nai knygnešei išduota vienkar
tinė pašalpa 300. 

.■ ■ ■ • •| Paskola darbams žie
mos metu Kaune

KAUNAS./— Kauno miesto 
valdyba yra Įteikusi vidaus rei
kalų mii pilstei iu i parcišlkimą’, 
prašydama suteikti iš vyriausy
bės lėšų du šimtus tūkstančių 
litų kanalizacijos ir vandentie
kio darbams žiemos metu, kad 
tokiu 'bildu suteikti darbo dar
bininkams, kurie jau keli mė
nesiai, kaip yra be darbo. Van
dentiekio ir kanalizacijos dar
bai dėl stiprokų šalčių jau ant
ras mėnuo, kaip yra sustabdyti 
ir buvusieji prie tų darbų dar
bininkai laukia darbo.

Be to, mieste atsranda vis 
daugiau darbininkų, kurie ne
beturėdami iš ko pragyventi 
žiemos sezonų, pradeda vis la
biau nusiskųsti dėl uždarbio 
stokos. Del to, dabar numato
ma eilė darbų prie vandentie
kio įvedimo ir kai kurie kana
lizacijos darbai. Visiems tiems 
darbams vandentiekio ir kana
lizacijos skyrius yra sudaręs su
mala per du šimtu tūkstančių 
litų. Visi šie darbai norima 
atlikti maždaug vasario, kovo ir 
balandžio mėn., kai ypatingai 
gali būti jaučiamas sunkumas 
de] darbų stokos. Paskui jau 
prasideda gyvesnis statybos se
zonas.

Nikaraguos maistiniu 
kų vadas sušaudytas

sesija pasibaigė MANAGUA, Nikaragua, kovo 
10. — Oficialiai praneša, kad 
gen. Manuel Maria J iro n, maiš
tininkų vado gen. Sandino adju
tantas, kurį praeitų mėnesį 
Jungtinių Valstybių jūreiviai 
sugavo ir paskui atidavė Nika
raguos kariuomenės vyriausy
bei, tapo vakar sušaudytas.

HAMBURGAS, kovo 40. — 
Garlaiviu Deutschland išgeben- 
ta iš čia į New Yorka 28,080 
mažų “giesmininkų,” — kana
rėlių. Kelionėje tuos giedan
čius paukštelius prižiūrės ketu
riolika prievaizdų.

Taryba atsisakė maišytis Į Vo- 
kietijos-Lenkijos ginčą dėl 
mažumų teisių A. Silezijoj

kiečių komunistų laikraštis Le- 
ninbund paskelbė T r o c k i o 
straipsnį, kuriame bu v tįsis so
vietu karo komisaras daro da
bartiniam sovietijos diktatoriui 
Stalinui rimtų kaltinimų dėl 
žiaurumo.

Trockis sako, kad kai jis bu
vęs ištremtas į Kinijos pasienį, 
Maskvoje susirgus jo duktė. 
Gulėdama ligoninėj, ji parašius 
jam laiškų, bet laiškas buvęs 73 
dienas suvėluotas, ir kai jo at
sakymas pasiekęs Maskvą, duk
tė jau buvus mirus. Kai jo 
jaunesnė duktė sunkiai sirgus, 
jis gavęs žinių tik po 43 dienų.

“Du mano sekretoriai,“ sako 
toliau Trockis, “savu noru iš
vyko su manim j trėmimų. Del 
to jie tuojau buvo areštuoti ir 
sukišti į kalėjimų kartu su kri
minalistais, o paskui išsiųsti to
liau į žiemius, kur klimatas 
yra nežmoniškas. Negalėdami 
išgauti i'š Jurijo Bulovo, buvu
sio karo tarybos sekretoriaus, 
prisipažinimo dėl prasimanytų 
ir jam prikišamų apva'gysčių, 
Stalino kreaturos įmetė jį į ka
lėjimą. Bulovas paskelbė bado 
streiką ir išbadavęs penkiasde
šimt dienų, mirė.

Maskva nori išvary 
ti į Turkiją dar 80 

troekistų
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija^ kovo 10. — Praneša, kad 
sovietų Rusijos valdžia kreipėsi 
į Turkijos valdžių, prašydama, 
kad jai leistų ištremti į Sino- 
pę, Azijos Turkiją, aštuoniasde
šimt Trockio sekėjų.

Sinope yra> vieta, kur Turki
ja paprastai siunčia savo poli
tinius kalinius.

ADF. nepritarianti imi
gracijos kvotų kei

timui

sesija 
nieko!

vakar Nori, kad Trockio 
Stalino bylą sprę

stų kompartija

GENEVA, Šveicarija, kovo 
10. — Penkiasdešimt ketvirtoji 
Tautų Sąjungos Tarybos 
vakar pasibaigė, beveik 
svarbesnio nenuveikus.

Paskutiniame posėdy
Taryba nutarė pavesti eksper
tų komisi jai perši urėti Tarptau
tinio teismo statutų taip, kad 
butų pašalintos klintys, kurios 
neleidžia Jungtinėms Valsty
bėms tapti to teismo nariu.

Tautinių mažumų klausimas, 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Stresemanno pakeltas 
ryšy su lenkų persekiojimais 
vokiečių Aukštojoj Silezijoj, pa
liktas kaip buvo.
Kita Tarybos sesija bus 

ma Ispanijoje

GENEVA, kovo 10. -- Tau
tų Sąjungos Taryba priėmė Is
panijos vyriausybės pakvietimą 
kitą savo sesiją, kuri įvyks bir
želio mėnesį, laikyti Madride.

laiko-

- BERLYNAS, kovo 10. — Vo
kiečių žinių agentūros praneši
mu iš Konstantinopolio, Troc
kis -esąs pasakęs savo draugams, 
kad komunistų partijos organi
zacijos sovietų Rusijoje kreipu
sios i “Poli Ibi m ą” Maskvoje, 
prašydamos, kad jam, Trockini, 
butų leista suigrįžti į sovietų 
sostinę. Tų komunistų organi
zacijų nusistatymas esąs toks, 
kad Trockini turį būt leista pa
čiam savo bylų pristatyti parti
jos tribunolui, kadangi nesuti
kimai tarp jo ir Stalino ga’į 
būt tik partijos kongreso

Paleido iš Varnių kon
centracijos

KAUNAS. Iš Varnių kon
centracijos stovyklos vasario 3 
dienų paleisti: 1) P. Kezinaitis 
vi. liaud., 2) J. Kerei ša soc. 
dem., 3) V. Eudukevičius be- 
part., 4) Pr. Šuopienis bepai’t., 
5) Ad. Navickas soc. dem., 6) 
J. Kavaliauskas soc. dem,

Navickas vėl areštuotas ir 
perduotas policijai pristatyti į 
Alytų atlikti Apygardos teis
mo uždėtos bausmės. Kavaliau
skas dėl ligos dar paliktas.

Stovykloj dar tebėra 125* 
žmonės.

VARŠUVA, kovo 10. — At
sistatydino 
ministeris • 
kairiosioms 
lavus seime,
pašaukiąs atsakomybėn dėl jo 
padarytų didesnių išlaidų, ne
kaip 1027-28 metų biudžete bu
vo nustatyta, ir nepristatymo 
tų išlaidų sąskaitos.

čechovič sako, kad jei opo-
“šposų” ir zicija norinti būt sąžininga, lai 
vagonėliuI dėl didesnių išlaidų ji turinti 

pulti ne jį, finansų ministerį, 
bet valdžios galvą, vadinas, patį 
maršalų Pilsudskį.

aptaisytos 
žygiuosiąs

ša. 'Pirmu konkės 
važiuosią studentai 
valdininkai, o antru 
— spaudos atstovai.

Laidotuvių procesija įvyk
sianti kovo 15 dieną, kada bus 
pradėtas linijos elektrifikavimo 
darbas.

Kasyklų kompanija ne
leidžia angliakasių 

mitingų
INDIANAINILIS, Ind., kovo 

10. — Knox Consolidated Coal 
kompanija gavo iš Aukštesnio 
teismo teisėjo Linn Hay “in- 
džonkšenų,” kuriuo angliakasių 
unijai užginama laikyti mitin
gai Bicknell ir Vincennes ka
syklų miesteliuose.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota ir nenu
stojęs oras; kiek šilčiau; vidu
tiniai ir stipresni inainąsis 
jai.

Vakar temperai liros buvo 
dutiniškai 30° F.

šiandie saulė teka 6:10, 
džiasi 5:51.

vė-

vi-

lei-

Lenkijoje areštuota
200 anarchistų

LONDONAS, kovo 10. — Te
legramos iš Varšuvos praneša, 
kad lenkų policija areštavo 
daugiau ne du šimtu vienos te
roristinės lenkų anarchistų or
ganizacijos narių.

Policija taipjau suėmus daug 
tos organizacijos narius inkri
minuojančių dokumentų. Orga
nizacija vadinantis “Juoduoju 
Apkasu.”

Paryžiuje įvyks tarp 
tautinis anti-fašistų 

kongresas

VVASHINGTONAS, kovo 10. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Gjeen pareiš
kia, kad federacija nėra nusista
čius remti imigracijos įstaty
mo vadinamą “tautinių kilmių” 
provizijų, kuri, jei dar nebus 
atidėta arba visai panaikinta, 
turės įeiti galion ateinančio 
liepos mėnesio 1 dieną.

rok į pareiškimų federacijos 
vadas 
riaus 
tinių I c
piono,
šių tų proviziją uoliai remian
ti ir Amerikos Darbo Federaci-

Cechai mobilizuoja ka
riuomenę kovai su 

tvanais

ta

Kongresmanas areš
tuotas dėl korupcijos

Wisconsino senatas 
įsteigė Pulaskio 

šventę
10.MADISON, Wis., kovo 

Valstijos senatas vakar priėmė 
senatoriaus Waltero Poltfkows- 
kio pašildytų rezoliuciją, kuria 
spalių mėnesio U dienų įstei
giama kaip Pulaskio šventė.

Gen. Pulaški, lenkų karinin
kas, pasižymėjo Amerikos re
voliuciniame kare dėl nepri
klausomybes.

PARYŽIUS, kovo 10. — Pra
neša, kad italų anti-fašistų drau
gijos rupesniu netrukus Pary
žiuj įvyks tarptautinis anti-fa
šistų kongresas, kuriame bus 
atstovaujamos įvairių kraštų 
fašizmo priešininkų organizaci
jos. Be kita busią diskusijų 
tema “Fašizmas kaip karo pa
vojus.”

Kai buvę vokiečių val
dovai neteko “džiabų”

BERLYNAS, kovo 10. — Lai
mės ieškot į Ameriką iškeliau
ja prūsų princas Ludvigas Fer
dinandas Hohenzęllernas, buvu
sio kronprinco sūnūs.

UŽGYNĖ VAIDINTI

BERLYNAS, kovo 10. — Po
licija užgynė vaidinti teatre 
veikalų “Nuodingos dujos ant 
Berlyno,” motyvuodama tuo, 
kad tai esąs atviras riaušių 
kurstymas.

50 automobilių sudegė

H()LlLYWOOD, Cal., kovo 10. 
— Gaisras sunaikino čia Ho- 
ward Motor Car kompanijos 
agentūros trobesį su 50 auto
mobilių. Nuostoliai siekia $200,- 
000.

padarė ryšy su senato- 
Beedo (rep., Pa.), “tau- 
kilrnių” provizijos čem- 
tvirtinimais senate, bu-

PRAHA, Čc’choslovakija, ko
vo 10. — Vyriausybė mobili
zuoja 250,000 kareivių kovai su 
gresiančiais kraštui pavojingais 
potvyniais, Dunojaus ir 
upių ledams paleidus.

kitų

Gaidys, gindamas viš
tas, nuveikė erelį

$50,000 prohibicijos 
kampanijos skel

bimams
10.WASHINGTONAS, kovo

— Prohibicijos biuras nutarė 
pradėti stiprią kampanijų pro
hibicijos įgyvendinimo reikalu.

Kadangi pastaroji konrgęso 
sesija paskyrė gausiai pinigų, 
tai biuras žada Atspausdinti už 
$50,000 didelių iliustruotų skel
bimų, parodančių prohibicijos 
naudą, ir tuos skelbimus išli
pinti visame krašte.

Visuotinis Madrido stu
dentų streikas

MADRIDAS, kovo 10.—Mad
rido studentai paskelbė visuoti
nį streiką, kuris tuojau persi
metė ir į provincijas.

Madride įvyko susikirtimų 
su policija, ir dvidešimt studen
tų buvo suimti.

SARASOTA, Fla., kovo 10. 
Vienas apielinkės farmerys, Ed. 
Zwi.nggli, atvykęs į miestų pa
pasakojo įdomių istoriją apie 
mirtiną kovą tarp jo šešių mė
nesių Plyniouth Rock gaidžio 
ir erelio, istorijų tuo įdomesnę, 
kad gaidys erelį nuveikė.

Pasak farmerio, jis ir žmona 
išgirdę vištininke didelį lermų 
ir, pamatę dulkančių plunksnų 
sūkurį, bėgę žiūrėti. Kol nu
bėgę, abudu plunksnuočiai ko
votojai jau gulėję ant žemės. 
Erelis, šešių pėdų nuo. vieno 
sparno galo lig antro, buvęs ne
begyvas. Gaidys buvęs skau
džiai sužeistas.

Vogė banką; eina kalėti

DANVILILE, III., kovo 10. — 
£iebert Bean, Biridgeporto First 
National banko tarnautojas, ta
po čia nuteistas metams bau
džiamojo kalėjimo už pasisavi
nimų $2,900 banko pinigų.

kovo 
kyšių 
kon-

SAN ANTONIO, Tex 
10. — 
ėmimo, 
gresmanas Harry Wurzbacb, re-
pu'blikonas. Iš jo pareikalau
ta. $2,500 kaucijos.

KaJtinamas dėl 
tapo areštuotas

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 

' siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Dr. Karalius jau baigia rašyti 

knygą

Dr. A. Karalius jau baigia 
rašyti knygų, kurią išleis “Lie
tuva” knygynas. Knygos ant
raštė bus “Namų daktaras.” 
Knyga sudarys 300 su viršum 
puslapiu spausdinto tek s t o- 
Skaitytojai čia ras apie porą 
šimtų receptų. Manoma, kad 
dar šį mėnesį rašinys bus pa
duotas spaudai, o iš spaudos 
knyga išeis balandžio pradžioje.

Reporteris.

Miko Yozavito 
koncertas

Mikas Yozavitas, visuomet ir 
visiems akompanuojąs, kurie 
tik jo patarnavimo prašo, tre
čiadienį, balandžio 3-čią dieną, 
duos koncertą Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. 
Jis turės pasikvietęs keletą kitų 
musų menininkų talkon. Pro
gramas bus gražus. (Patartina 
įsi temyli tą dieną. P-nas Yo
zavitas tikisi, kad Chicagos lie
tuviai atkreips dėmesį Į jo va
karą ir kad neruoš ta diena k i- 
tokių parengimų. Matote, tai 
bus pirmas koncertas jo nau
dai, nors jau tarnauja musų pa- 
rengimuosc Yozavitas kokią de
šimtį metų. Repor.

Marųuette Park
Kliubo susirinkimas

South\ves't Lithuanian Ame
rican Political CluJ) turėjo mė
nesini susirinkimą pereitą penk
tadienį. Išduota pranešimai iš 
aldermanų rinkinių. Kliubas 
dirbo tam, kad aldermanų bu
tų išrinktas Morris. Jisai ir lai
mėjo. Kai tapo išrinktas, aldetr- 
manas davė žinoti kliubo na
riams, kad visuose reikaluose 
jisai stengsis pagelbėti apiclin- 
kės gyventojams, jei tik pagal
ba bus jo galioje. Naujas al- 
dermanas prašė, reikalui esant, 
kreiptis pas jį.

Susirinkime buvo kalbėta 
klausimu, ar nėra galimybės 
tarp visų Chicagos lietuvių 
kliūtų sudaryti vieną pašalpi- 
nę organizaciją. Be to, šis kliu
bas planuoja sudaryti visų apie- 
linkės namų savininkų skyrių, 
ir, reikalui esant, turėti savo 
advokatą. Jdigu butų šitaip 
nusamdytas advokatas, tai na
mų savininkams, kuriems ten
ka kai kada susidurti su teis
mu, atvokato patarnavimas at
sėdu pigiau.

Prie kliubo prisrašė apie 15 
naujų narių. Susirinkusieji 
džiaugėsi, kad laimėjo rinki
muose kandidatas, kuri jie rė
me.

Prie 69-tos ir W esteri) Avė., 
;/lole 72x110 pėdų, pradėta pil
ti žemė. Lotai, kuriuose žemė 
yra pilama, priklauso graikui. 
Ką tuose lotuose manoma sta
tyti, negalėjau sužinoti. South- 
Avestom Lithuanian American 
kliubo sekretorius buvo nuva
žiavęs miestan pažiūrėti rekor
dų. Bet ten dar nebuvo nie
ko įrašyta. Kai kurie žmonės 
yra susirūpinę, bene statys ga
zolino stotis. Tokia stotis ant 
šio kampo, jiems išrodo nepa
geidaujama, kadangi, jų many
mu, ji turėtų tendencijos ne 
kelti, bet greičiau puldyti kai
ną žemes, esančios a b i e m i s 
\Vestern Avė. pusėmis. Bet gal 
manoma statyti kokią nors sto
ti dešroms ir saldainiams par
davinėti. Reporteris,

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

Bridgeportas
Vanagaičio vakaras.

šeštadienį Lietuvių Auditori
joj p. Vanagaitis davė smagų 
programą. Bendrai kalbant, Va
nagaitis davė tai, ką žadėjo 

. pranešimuose apie jį — būtent 
juokų. Na, ir juokėmės.

Progpame “pamokslų” nebu
vo. Nebuvo pretenzijos nė 
“aukštam menui.” Programas 
buvo suruoštas pavyzdžiu vode
vilių, kuriuos mes dažnai mato
me amerikonų teatruose. Tik 
Vanagaičio programas buvo 
“sulietuvintas.” Juokai lietė 
mus pačius, juokai imti dau
giausia iš musų gyvenimo.

štai Vanagaitis garsina, gi
lia savo “(Margutį,” o atsigrį
žęs meta jį į kampą, kaip kokį 
kudurą. Publika kvatoja. O 

štai užtraukia operinės dainos 
nelidoiją, bet dainon įdeda sa
vus žodžius, “apdainuoja” to
kius įvykius, kuriems ta me
lodija visai netiktų. Jis lėčiau 

dainuoja, publika kvatoja, — 
kai kuriuos pagauna tokia no
ras juoktis, kad jie nebegali 
susilaikyti. (Ii Vanagaičiui to 
ir reikia. Jis eina arčiau, kal
ba į juokiančius, tie kvatojasi 
dar laibiau, visa sale užsikrečia 
sukeltu upu ir laukia “daugiau 
šposų.”

Publika užmiršta, laiką. Pro
gramas prasidėjo 8:30 valandą, 
o baigėsi 11-tą. Ir susirinku
sieji nepajuto, kaip laikas pra
bėgo.

Pirmoje dalyje, pajaco rū
bais pasirėdęs, Vanagaitis vie
nų vienas išlaiko kuone valan
dą. Ir susirinkusiems nenubo- 
du. Po to skambina pianą Yo
zavitas, pasirodo Vanagaičio 
draugas, p. Biržys-Ak iras, Lie
tuvos atsargos karininko rū
bais, pasakoja apie savo kelio
nę. Vėl Vanagaitis. Pagalios 
uždanga.

Po pertraukos pasikalbėjimas 
ir dainos dviejų “žydelių.” Lo
šia ir dainuoja Vanagaitis ir 
Biržys, o prie piano Yozavitas. 
“žydai,” pamėgdžiojimas žyde
lių — neišsemiama lema juo
kams lietuvių tarpe. Vanagaitis 
žino tai ir naudojasi žinojimu- 
Bet nieko pikto, nieko užgau
nančio nėra juokuose— ot, taip 
sau du žydeliai scenoje šposus 
krečia.

Paskui pamėgdžiojimas mu
sų redaktorių. Kalba šimučio 
vardu, kalba komunisto Andriu
lio vardu, pamėgdžioja Grigai
tį. Kas ten klausia, ar turi ji
sai parinkęs “Tėvynės” redak
toriaus Vitaičio “eritorialų.” 
Pasirodo, kad turi. Skaito, o 
mes klausomės ir kvatojome.

Pakartosiu: tai buvo “fonių” 
vakaras. Ir “fonių” publika tu
rėjo pakankamai. Gi daugiau 
Vanagaitis nieko nežadėjo ir 
nedavė, nes ir publika buvo su
sirinkusi juokams.

Norėjusių pasijuokti buvo ne 
mažai — sakysiu, kokie penki 
šimtai, o gal ir daugiau, šiaip 
ar taip, bet Vanagaitis žino mu
sų žmonių ūpą ir juo žaidžia. 
Publika užsimoka, o Vanagai
tis ją palinksmina taip, kaip 
tur būt jokis kitas lietuvis ne
sugeba jos palinksminti.

Reporteris.

Burnside
Pereitą ketvirtadienį Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 63- 
čai kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą. Nieko ypatingo ne
nutarta, kadangi susirinkimą 
teko uždaryti nepabaigtą dėl 
kilusio triukšmo. O triukšmas 
kilęs štai kodėl. Viena mote
ris susirinkime pasiprašė balso 
ir pareiškė, kad ji girdėjusi 
kitą moterį kalbant neprielan
kiai apie mirusį kuopos narį. 
Delei to pareiškimo kai kurie 
sižeidė. Ir, esą, ką tik nekilu
sios peštynės. Nužiūrėdamas, 
kad ramybės susirinkime jau 
ndbus, kuopos narys Barniš-kis 
davė įnešimą uždaryti susirin
kimą. Taip ir buvo padaryta. 
Triukšmas kilęs, sakoma, dėl 
smarkavimo vienos komunis
tes. Rep.

Bridgeportas
Jau pradėjo statyti visą eilę na

mų; nyodernišką trijų pagy
venimų namą parduos už 
$10,800.

Pereitą rudenį teko rašyti, 
kad p. Kiras, realestatininkas ir 
namų statytojas, turįs ofisą ad
resu 3335 S. Halsted st., paė
mė iš gelžkelio kompanijos 72 
lotu žemės Bridgeporto apielin- 
kėje ir mano statyti trobesius.

Dabar, užpereitą savaitę, sta
tybos darbas jau pradėta. Vie
nu pasimojimu p. Kiras stato 
21 namą.

žemė’ namams statyti kuone 
visa iškasta; kai kurių namų 
sienos tiek pavarytos aukštyn, 
kad siekia pirmąsias lubas. To
kių namų yra jau trys. Bet toli 
neatsiliks* nė kiti.

Namai bus dviejų aukštų su 
vadinamu English Basement. 
Tokie namai reiškia kaip ir tri
jų pagyvenimų trobesius. Jie 
yra statomi su nužiursimu, kad 
juose gyvens darbininkai.

Koks tas nužiūrėjimas? Gi 
štai koks:

Tuose namuose bus du butai 
ir dar negilus beismentas, pil
nai įrengtas gyventi. Jeigu, sa
kysime, namo savininkas kai 
kada jaustųsi, kad jis yra su
spaustas pinigų reikalų, tai no
rėdamas susispausti, galės taip
jau patogiai gyventi tame ang
liškame . beismente, kaip pirmo 
arba antro aukšto bute. Jeigu 
gi jis jausis, kad verčiasi leng
vai, tai galės naudoti angliškąjį 
beismentą, idant gyvenus taip, 
kaip gyvena labiau pasiturintys 
žmonės — dviejuose aukštuose. 
Darbininkų šeimynai šitokie iš- 
rokaviniai turi būti svarbus.

Bet tai ne visa. Tarpe svar
biausių klausimų, kurie kyla 
prieš darbininką žmogų, norin
tį įsigyti namą, yra: ar pajėgs 
jisai įsikabinti į namą ir ar ga
lės išlaikyti tą namą savo ran
kose? Kai dėl šio klausimo, tai 
p. Kiro statomi dabar namai 
duoda tokį atsakymą: žmogus, 
kuris norės pirkti tą ar kitą šių 
statomų namų, turės mokėti 
$10,800. Praktiškai trijų butų 
namas bus parduodamas tik už 
$10,800. Tai, rodosi, bus visai 
pigiai. Ir tai ne viskas. Įmokėti, 
kad paėmus namą, bus reikalin
ga tik $1,500. Likusioji gi su
ma $9,300 galima bus mokėti 
lengvais mokėjimais. Išlygos, 
kuriomis p. Kiras mano namus 
parduoti, rodosi, labai prieina
mos.

Vienok tai ne visa, kas rei
kalinga tinkamam gyventi na
mui. Nori juk darbininkas žmo
gus šiokių tokių patogumų. Ar 
ne? Taigi galiu pasakyti, kad 
statomųjų trobesių kambariai 
bus visi šviesus. Namai bus 
truputį atitraukti nuo šalygat- 
vio, taip kad galima butų pada
ryti gražus gonkai įeiti vidun ir 
papuošti žole ar gėlių lovelėmis 
kelias pėdas žemės namų prie
šakyje.

Be to, namai statomi įvairių 
spalvų plytomis, kad neišrodytų 
visi, kaip vienas, ir kad 'pirkė
jai galėtų pasirinkti tokios spal
vos plytų namą, kokia jiems 
patinka.

Suprantama, kad dviejų (tiks
liau pasakius, trijų) aukštų na
mas parduodamas tik už $10,- 
800, negali būti Jungtas taip, 
kaip esti įrengtas bungalow, už 
kurį vieną mokama $30,000. Ja
me negali būti tų puošnumų, tų 
luksų, tų mažmožių, 'kuriais 
puošia turčiai savo namus.

Bet kai dėl patogumų, tai jie 
reikalingi ir darbo žmonėms. Ir 
šiuose p. Kiro statomuose na
muose bus elektros šviesos, bus 
maudynės, bus visi parankamai 
ramiam ir patogiam gyvenimui.

Gegužės mėnesį jau užbaigs 
jis statyti tris ar keturis tų

P Kone VirginiH '20 5 4
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namų. Ir musų lietuviai pirmieji 
galės apžiūrėti juos, kadangi 
namai rasis Bridgeporte, lietu
vių centre.

Gal, sakyčiau, biitų išmintin
ga liętuviąms, kurie mano r 
ieško pirkti namą, palaukti iki 
kalbamieji namai taps pastatyti, 
žinote, namas pirkti, tai ne po
ra pančiakų: reikia gerai apsi
žiūrėti.

Bridgeportas netoli miesto 
centro, gatvekarių linijos čia 
pat, parapijos, bažnyčios, mo
kyklos irgi čia pat. Arti taipjau 
Halsted gatvė, kuri yra kaip ir 
kokis biznio centras. Pagalios 
gyvenimas Bridgeporte yra tur 
būt 15—20 nuošimčių pigesnis, 
negu kitose kolonijose.

Palieka dar vienas klausimas: 
kaip galės p. Kiras taip pigiai 
parduoti šiuos namus? Daviau 
jam tą klausimą. Jisai atsakė, 
kad galėsiąs todėl, jogei stato 
net 21 namą kartu. Kada sta
toma ne vienas, bet virš dvide
šimties namų, tai ir materiolas, 
ir planai, ir darbas atsieina pi
giau. Antra vertus, kada daro
ma didesnė apyvarta, tai galima 
ant kiekvieno namo padaryti 
mažiau pelno ir visgi, ačiū tam, 
kad parduodama apsčiai, nesun
ku verstis. Del tokios apyvar
tos turi naudos ne tik namų sta
tytojas, bet ir žmonės, kurie 
perka jo namus. —Reporteris.

The English Column

Marąuette Maroon 
Murmurs

■

Alas! gone the days that we 
boys of the Marąuette Maroons 
coud assemble, cuss and be 
merry, for the fairer sex have 
invaded our> šanetuary and 
established themselves in one 
of our weak moments. Ilecent- 
ly pressurė waš brought to bear 
on the Maroons by the officers 
of kp. 260 in the S. L. A. to 
change the then existing group 
of boys, all of whom were sport- 
ively inclined into a group 
which they hopėd some day 
would vie with‘ the largest in 
the S. L. A. for membership.

Lašt Thursday, Feb. 28, 1929,

Rašomoji Popiera
Tyro bond pašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių. ,

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U* 
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išėgzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ry!p iki 1 po pietų.
--------- ------------------ -  . 1 ■ c-*-'-
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GERB. Naujienų skaityto
joj ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai^ eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

L „ 

a special me-eting was called at 
K. J. Macke’s Real Estate 
office. The Misses Alice and 
Isabella Benett, Elizabeth Kiau- 
da, Elizabeth and Katherine 
Shadbąr, Anna Buckinham, 
Anna Rusgis, Anna and Betty 
Petrą represented the vanguard 
of the feminine invasion and 
as soon as they were firmly 
intrenched in their position, the 
club name was brazently pro- 
claimed by them as being en- 
tirely too masculine. Result — 
they proceeded to vamp enough 
of our boys over including in- 
vincible Macas which enabled 
them to push through a meas- 
ure changing the group name 
to the Marąuettd Club. Indeed 
we boys weve very fortunate 
to salvage the present name for 
our baseball team from the 
melee.

The constitutional committee 
appointed at a previous meet- 
ing composed of B. Rusgis, A. 
Schnukas, A. Benett, and L 
Benett presented a complete do- 
eument which was unanimously 
adopted as the Club’s Consti- 
tution.

The eleetion of officers for 
the ensuing year followed. 
Chairman Royce relinąuished 
his gavel to president elect 
Browne Rusgis, a versatile chap.

To charming Alice Benett be- 
fell the vice-presidency.

Felix Siratevich became fi- 
nancial secretary. *

Upon the shoulders of the 
diminutive Algierd Vitkus fell 
the position of Sergeant-at- 
Arms — Oh well.

Another committee was ap- 
pointed to consult a similar one 
from Universal Lodge and Gr. 
353 on a proposed mamoth com- 
binpd dance. Messrs Rusgis, 
Macas, Schnukas, and the 
Misses • Benett, Shadbar and 
Buckingham were to meet at 
Miss Pearl Walenches home the 
following evening.

Anthony Royce.
• *<o) : <
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{GALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 
valome \ boilerius.

Apvyniojamo paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit \ 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Pirmadienis, kovo 11, 1929
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PO ŠALČIŲ AR FLU
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Ar jus esate sustyrę, skaudantys — pavargę?
GUSTYRĘ, skaudantys sąnariai, nuo

latinis strėnų skaudėjimas, pūslės 
nereguliarumai, mieguistumas ir suru- 

gimas, visa tai tankiai yra
ženklai neveiklių inkstų — pa

sėka žiemos šalčių ir slogų.
Jus nepaisymas gali
praminti kelią rim
tam inkstų suirimui.

Kodėl rizikuoti šia 
pabaudą ?

Kad paakstinti norma- 
pagelbėti jusu inkstams apvalyti jūsųlj inkstų veikimą ir 

kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite Doan’s Pilis. Reko
menduojamos visame pasaulyje. Pasiklausk savo kaimyno!

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
L. J. Fiecmiin, 1OII zive., N„ MhineupollN, Atimi., Rako: 
•’KartaiH mano strėnos mane labai vargino ir aš vargiai galėda
vau pasilenkti. Mano inkstai neveikė gerai ir šlapintasis darė man 
didelio nesmagumo. Aš pradėjau vartoti Doan’s Pilis ir neužilgo 
aš jaučiaus puikiai”.

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose aptiekose 75c dėžutė. Foster-Milburn Co., M .'-g. Chemists, Butfalo, N. Y.

Išplaukia visame pasauly garsiu laivu

AMERICA
(TIESIAI Į BREMENA)

po asmenine vadovyste Povilo P. Paltutis
įkūnyk savo svajones šį pavasari ir sugryžk i savo tėvynę su 

šia speciale ekskursija linksmoj savo vientaučių draugijoj, su tuo 
aprūpinimu, maistu ir pasilinksminimais, kuriais šis pagarsėjęs 
laivas yra žinomas visame pasulyje.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesnių žinių, kainų ir t. t., kreipkitės prie

Paul P. Baltutis
3327 So, Halsted St., Chicago, III.

arba prie savo vietos laivakorčių-, agentų, ar rašykite
• - ’ tiesioginiai'-"'
“ ' bnR«<

United States Lines
45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearhorn St. Chicago, UI.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon 

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 1929
M 
>4 M M M M B

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

1739 So. Halsted St Chicago, III

GARSINKIMS “NAUJIENOSE”

M
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MUSŲ MOTERIMS
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JAUTIENOS SRIUBA SU
DARŽOVĖM

1 sv. jautienos
1 nedidelį kaulą, jautienos
1 nedideli kaulą iŠ veršienos 

kvortas šalto vandens
1 šmotą selerų
Truputį petruškų
% puoduko smulkiai sukapo

tu kopūstų.
1 bulvė, ne maža, smulkiai 

supiaustyta.
>/2 puoduko smulkiai supinu- 

stytų svogūnų.

Vi puoduko supiaustytų mor
kų.

1 puoduką tomatų iš keno ar
ba 3 šviežias tomates.

Truputį perlavų kruopų arba 
“sago” kruopų.

Nuplauk mėsą ir kaulus, su
dėk puodan, užpilk vandenį. 
Padėk j šalį, kad kokį pusva
landį pastovėtų. Padėk paskui 
ant mažos ugnies, tegul užver
da; nuimk putas. Virk ant ma
žos ugnies 3—4 valandas. Per- 
košk, išimk mėsą. Sudėk daržo
ves ir virk apie valandą laiko.

BLYNELIAI SU MĖSA

Jeigu mėsą tą dieną ne val
gysi, o jos liks kitai dienai, tai 
gali mėsą sukapoti arba su
malti, pridėti vieną s Vogtiną ir 
pakepinti ant taukų arba svies
to. Dapilk truputį saldžios 
Smetonos, dadėk virtų ryžių ir 
gerai išmaišyk. Iškepk plonus 
blynelius, kiekvienan blynelin 
padėk gerą šaukštą tos mėsos, 
sumaišyk arba sudėk taip bly
ną, kad išrodytų kaip bandutė, 
aptepk išplaktu kiaušiniu ir 
apiberk baltos duonos trupi
niais ir pakepink ant sviesto 
arba taukų. Paduok karštus 
prie sriubos arba šiaip be nie
ko.

ŽUVIES PATROVA

BULVĖS IR DEŠRELĖS

2 puoduku virtų ryžių
2 puoduku virtos “finnah had- 

die” žuvies, arba galima vartoti 
“codfish”.

2 šaukštu sviesto
1 kietai išvirtas kiaušinis 
Truputį pipirų
Truputį nutmeg
Išmaišyk žuvį su ryžiais. Iš- 

tarpyk sviestą, padėk žuvį su 
ryžiais, gerai išmaišyk ir duok, 
kad įkaistų. Padėk ant torie- 
lio, suspausk šaukštu taip, kad 
išrodytų kaip pailgas arba aps
kritas duonos kepalas. Nulupk 
kiaušinį, sukapok baltymus, o 
trynius perspausk per sietą ir 
sumaišius apiberk kepalą. Jeigu 
norime, galima padabinti žaliom 
petruškom.

Miltų kiek reikia
Ištarpyk ’šodą piene. Išplak 

kiaušinį su cukru, pripilk prie 
pieno; ištarpyk sviestą ir taipgi 
supilk prie pieno. Dėk miltus 
vis po šaukštą ir maišyk pakol

pasidarys tešla taip tvirta, kad 
galėsi ją ant lentos padėjus 
iškočioti. Išpiauk su tam tik
ru prietaisų “doughnuts” ir 
virk giliuose taukuose. Apiberk 
cukrum ir “nutmeg”.

RADIOS

MADOS. 1 sv. dešrelių
8 ar 9 nemažas bulves
1 šaukštas miltų
1 šaukštas sviesto arba taukų
Druskos, pipirų ir žalių pet

ruškų.
Nulupk ir nuplauk bulves. 

Nupiauk šmotuką iš kiekvienos 
pusės, paskui padaryk tokią 
skylutę, kad galima butų pra
nerti dešrelę. Užkaisk bulves 
druskuotame vandeny ir duok, 
kad jos truputį pavirtų. Taip
gi pavirink dešreles. Nuimk 
bulves, pranerk per kiekvieną 
bulvę po vieną dešrelę. Aptepk 
bulves sviestu arba taukais, su
dėk į paprastą puodą arba blė- 
tį. Užpilk truputį vandens. 
Apiberk druska, pipirais ir mil
tais; kepk pečiuje pakol gerai 
parus. Paduok karštus, apiberk 
sukapotom petruškom.

SALDUS BUROKĖLIAI

6 arba 8 burokus
1 puoduką acto
1 puoduką cukraus
1 puoduką vandens
4 šmotukai cinamonų
20 gvazdikų.
Sudėk prieskonius, įpilk van

denį, actą ir sudėk cukrų, duok 
užvirti ant didesnės ugnies, o 
paskui ugnį sumažinus virk dar 
20 minutų. Nuvirk burokus, 
supiaustyk riekutėm, sudėk 
prie acto ir duok keletą sykių 
užvirti. Sudėk karštus į stikli
nes. Labai sveikas, skanus ir 
potogus priedas prie karštos ar
ba šaltos mėsos.

Nauji Electro-Dynamic 
modeliai

Kainos žemos ir leng
vus išmokėjimai

Atwater Kent, modelis 
46 už

S83.00
Be tūbų.

25?
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25f

DANGIŠKAS PUDINGAS

RYŽIAI IR RHUBARB

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

Tel. Boulevard 4705 
3S--....................

Ine.

'"2565—For Sportslfor 
Mornlngs. Sizes 16, 
18 years, 36, 38, 40, 4Ž 
and 44 inches bust 
Size 36 reųuires 2%

Paimk bet kokio paprasto 
kėkso, bet geriausia tam tiks
lu vartoti “angel” keksą. Pa
dėk geroką riekę to kėkso ant 
torielio. Nukapok 1/2 sv. sal
džiųjų migdolų, apiberk keksą. 
Išplak */2 kvortos arba visą 
kvortą saldžios, tirštos Smeto
nos, pridek ^2 puoduko smul
kaus cukraus, šaukštuką vanili- 
jos arba migdolų ekstrakto. Už
dėk storoką eilę ant riešutų. 
Ant viršaus uždėk dar tiek pat 
kėkso, vėl apiberk migdolais ir 
išplaktos Smetonos. Viršų apdėk 
sukapotom, šaldytom vyšnioms 
arba kitokiais vaisiais. Atšaldyk 
ledaunej ir paduok stalan.

Supiaustyk rhubarb į nedide
lius šmotukus, rjiubarb reikia 
tik nuplauti, lupti jo nereikia. 
Įmerk juos valandai šaltan 
vandenyn. Paskui sudėk į dvi
gubą puodą ir virk, kaip bus 
minkštas pridėk kiek tiks cuk
raus. Duok kad pastovėtų per 
naktį. Kitą dieną išvirk ry
žius, apiberk truputį sviestu, iš
maišyk ir vartok rhubarb vie
toj pieno arba Smetonos, tai yra 
apipilk ryžius sų virtu rhubarb 
ir paduok stalan.

DOUGHNUTS SU RUGUSIU 
PIENU

1 puodukas rūgusio pieno
1 puodukas cukraus
1 šaukštukas sodos
1 kiaušinis
1 šaukštukas sviesto

yards of 40-inch ma- 
terial with ’/2 yard of
32-inch contrastinc-

and 6 vears. Size 4

3201 — Madni suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 
ir 44 coliu per krutinę.

3199 — Labai graži suknelė. Sukirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų.
3082 — Pavasarinė suknelė. Galima siūdinti iš lengvos arba sunkes

nes materijos. Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių 
per krutinę.

2565 — Namie dėvėti suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

3407 — Mažai panelei suknelė. 2 Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų.

Norint gauti vien# ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
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. 
SUlsted St.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti mąn pavyzdį No _________
Mieros ..........................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Gera Inspiracija Musų Šeimininkėms

Prisižiūrėkite ir pamėgdžiokite šią labai ekonomišką šeimininkę. 
Nors jos pietus ir pigus, bet pas ją visoko apščiai. Galite ką 
kitą pagaminti—bet vertėtų prisižiūrėti ir išmokti būt ekono
miška.

TUBBY

- ................... 1 11
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

' 1618 West 18-ta GatvėI
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Extra! Extra! Extra! 
$ $

Jei uždarėte kareiamą arba manote 
gerą, pelningą ir teisingą biznį, ku-

Atida karčiamų savininkams, 
uždaryti ir jei norite įstoti i 
riame nereikia laukti kada kas atneš 25c arba doleri, bet įplaukia 
šimtais, tai atsišaukite tuojaus laišku, paduodami savo antrašą 
NAUJIENOSE.

1739 So. Halsted Street
Box 1065

CHICAGO

DIENĄ IR NAKTĮ
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANIZUOJAM 
TAJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES. 

Darbą Garantuojame.
MIDLAND GARAGE

4138 Archer, Avė. (užpakalyj)
Įvažiavimas nuo Richmond St. 

Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Up to Date Ring Tactics.

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

MOKYKLOS NURSB, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI UTA

KALBĖDAMA aukitesnds mo
kyklos merginoms apis asme
ninę higieną, patyrusi distrik-

1 to nur>U nasaki:

| “Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma

liame stovyje. Normalia mank- 
itinlmas 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 iaukitų kiek
vienų vakarų. Jo* nepadarys 
nesmagumo.**

t

l Nujol galit vartoti netu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turit) 
buteli namie.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali druggists—35c and 65c jars and tubea. 
Childreo’s Muaterole (milder fortu)35c.

Better than a Mušt ar d Plast er

Night and Morning to kccp 
| them.CIean,ClearandHealthy

Write fnr Free “Eye Care” 
or **Eye lieauty” Book

■ Marino Co^l>tpL H. S..9B. OkioSuChicigo
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštui

Metams_____________________18.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus:

ba jam artimų bendradarbių 
rašomi. Kitose laikraščio skil
tyse telpa įvairiausių raštų, 
kurie ne visada sutinka su 
laikraščio propaganduojama 
idealogija. Tokio tolerantin-

pas komunistus nebuvo frakci
jų; jie visi ėjo iš vieno ir, eida
mi iš vieno, smaugė kitų srovių 
arba partijų žmones. Pirma bol
ševikai smaige socialdemokra- 
tus-“menševikus” ir socialistus

beteisiais vergais ir beteisiai jie 
yra iki šiol. Jeigu darbininkų 
klase butų turėjusi galių, butų 
buvusi “diktatorium”, sulig “ap- 
švietiečių” įsivaizdavimu, tai 
juk ji nebūtų leidusi Stalinui

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada . 1
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.10 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd. 1879.

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 So. Halated St., Chicago. 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Viena kopija
Savaitei .......
Minėsiu!----

Suvienytos* Valstijos*, a* Chlcagoj*.
paštui

Metama —.____
Pusei metų --------
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
L Atpiginta]: 

Metams ....... .........
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
8.50
1.75

.75

$8.00
4.oe
2.50

KLERIKALAMS DŽIAUGSMAS

Naujas pilietinis karas, kilęs Meksikoje, iššaukė 
daug džiaugsmo pas Amerikos klerikalus. Ir mūsiškiai 
‘‘krikščionys” neslepia savo didelio pasitenkinimo, kad 
anapus Rio Grande liejasi žmonių kraujas.

Tikrumoje tie amžini karai kaimynų respublikoje 
nieko gero nelemia nei katalikams, nei jų priešams, nes 
jie auklėja žiaurumų žmonyse. Kur žmonės žiaurus, te
nai ir valdžia žiauriai elgiasi.

ANTRA “RAUDONOJO POPIEŽIAUS” 
ŽVAIGŽDĖ UŽGESO

gurno, be abejo, verčia laiky
ti vietos sąlygos ir išsilaiky
mo instinktas. Ir dėka taip 
geram prisitaikymui laikraš
tis, matyt, įvairių gyventojų 
sluoksnių skaitomas.

“Reikia taip pat čia paste
bėti, kad ‘Naujienos’ gan*i 
uoliai gina tautiškuosius rei
kalus, svarsto gana rimtai 
lietuvių ištautėjimo Ameriko
je klausimą, jaunimui įvedė 
anglų kalba skiltis ii’ taip pat 
lietuvių moksleivijos susivie
nijimo Amerikoje skyrių pa
laiko, kuris taip pat anglų 
kalba prirašomas.

“Linkime ‘Naujienoms’, su
laukusioms penkioliką metų, 
ilgiausių metų.”
Tas, ką “L. žinios” vadina 

noru “prisitaikyti” ir “išsilaiky
mo instinktu”, yra tikrumoje 
paprastesnis dalykas. “Naujie
nos” nuo pat pradžios stengėsi 
būti ne propagandos organu, 
bet visuomenišku laikraščiu. 
Laikydamosi to giliai demokra
tinio nusistatymo, kad visuome
niškas darbas gali būt daromas, 
tiktai dalyvaujant’ jame pačiai 
visuomenei, “Naujienos”, su
prantama, leidžia savo špaltose 
išsireikšti įvairių nuomonių 
žmonėms.

Už gerus linkėjimus tariame 
“L. ž-ms” ačiū.

revoliucionierius; o dabar į 
smaugiamųjų eiles pateko jau 
ir komunistai, kurie nepritaria 
vyriausio diktatoriaus politikai. 
Dabar, vadinasi, bolševikiška 
diktatūra jau smaugia pačius 
bolševikus.

Bet darbininkų padėtis, kaipo 
klasės, kokia buvo, tokia ir pa
siliko. Diktatūra padarė juos

visus pavergti.
Taigi diktatūra yra prakeiks

mas, o ne palaima, nežiūrint kie
no vardu ji dengiasi. Klasės dik
tatūros faktinai ir būti negali; 
gali būti tiktai asmens arba 
klikos diktatūra. Todėl “prole
tariato diktatūra” yra nesąmo
nė. Kur yra diktatūra, ten pro
letariatas visuomet yra paverg
tas.

Raganavimas

Salem raganų byla. — Nužudy
mas raganiaus Rehmeyero.— 
Dr. Cotton Mather.—Vergas 
Tituba. — Matthew Hopkins. 

—Raganavimo prasiplatini
mas. —Burtai ir prietarai.

Kominterno dešimties metų sukaktuvių šventėje 
Maskvoje vyriausias kalbėtojas buvo Molotovas (Stali
no pastumdėlis), o Nikolai Bucharin visai negavo daly- 
vaut programe.

Bucharinas, kaip žinoma, užėmė Komunistų Inter
nacionalo pirmininko vietų — po to, kai iš tos vietos
buvo pašalintas Grigorij Zinovjev, Bucharinas, nuo dau-1 pįjįeš STALINO DIKTATŪRĄ 
gelio metų paskilbęs, kaipo geriausias komunizmo 
“mokslo” dėstytojas ir populerizatorius, turėjo, rodos, “Apšvietiečių” organas su pri- 
pakelti pasaulio akyse Kominterno <vardų, kurį buvo tarimu aprašė trockisto Can- 
taip nupuldęs “Griša Boltun”, ir užsipelnyti nevystančių nono kalbiJ’ pasakytą Cleve- 
liaurų vainiką, patekęs į tokią “aukštą” vietą. Tečiaus, 7u ^taHncaiVT

nepraėjo nė metai laiko nuo jo “įšventinimo , kaip vi- “Tarp kitko”, rašo tas laik- 
sas jo “moksliškas” autoritetas kažin kur dingo. rastis, “jis pažymėjo, kodėl

Viena telegrama iš Berlyno sako, kad “Komunizmo Stalino valdžia persekioja
A-B-C” autoriui neleido kalbėti net komunistų Maskvos Trockį ir jo šalininkus Rusi-
organizacijos konferencijoje. Jisai bandė prieš tai pro- joj.JDarbminkai myli Trockį’,
testuot, bet Molotovas jam paliepė eiti laukan, ir didis s,lke, kalbėtoJas, reikalauja

“leninizmo orakulas su savo salininkais “revoliueioms- jiems leistl/ slaptai balsuoti>
kai” išdūlino iš konferencijos sales. tai aš esu tikras, kad Jie nu-

Taigi jau du “vienintelės” komunistiškos bažnyčios balsuotų didžiumoje už Troc- 
popiežiai tapo nuversti. Ir juokingai šiandie atrodo tie kio poziciją. Bet tdarbinin- 
naivųs žmonės, kurie pirma aklai tikėdavo jų neklaidin- kams tokiM klausimų neduo- 

da balsuoti (tai — “proleta- 
' riato diktatūra”, ar ne? “N.” 

Red.) ir tie, kurie drysta sim
patizuoti Trockiui, tampa iš
mesti ne tik iš organizacijų 
— unijų, bet ir iš dirbtuvių 
(“proletariato diktatūra”! 
“N.” Red.). Tai tokia padėtis 
dabar sovietų Rusijoje, kas 
liečia Trockį ir jo pasekėjus.” 
Dėdami šitą aprašymą į “Ai-

PASAULIO BANKAS?

Ekspertų konferencija, kuri svarsto Paryžiuje Vo
kietijos reparacijų likvidavimo klausimų, iškėlė mintį 
įsteigti kurioje nors neitralėje šalyje (gal Holandijoje) 
“pasaulio bankų”, per kurį turėtų eiti Vokietijos mokė
jimai Santarvės valstybėms ir Amerikai ir kuris turė
tų galios tam tikrose ribose tuos mokėjimus reguliuoti, I do” špaltas, jo vedėjai tur-but 
padidinant juos, kuomet Vokietijos finansai yra geram visai nesusivokė, kad paduotieji 
stovyje, ir sumažinant, kuomet ateina vokiečiams blo- jame faktai apverčia aukštyn 
gesni metai ragožium visų kairiųjų komu-

Projektuojama, kad prie to “pasaulio banko” pri. nistu nusistatymu sovietų Kusi- 
sidetų visų (bent svarbesniųjų) salių valstybes bankai. ži kudlkiai> tikgjo> kaa Kugijo. 
Jei šis sumanymas butų įvykintas, tai finansų atžvilgiu je esanti darbininkų klasės vai- 
visas pasaulis pasidarytų kaip viena valstybė. Toks “pa- džia, o čia pasirodo, kad Rusi- 
saulio bankas” netrukus, be abejonės, paimtų savo kon- jos darbininkai ne tik nėra sa- 
trolėn ne tik reparacijų mokėjimo reikalų, bet ir atski- vo krašto valdovai, bet net ne- 
rų šalių valiutų, kreditų ir t. t. turi, paprasčiausių žmogaus tei-

Bet jei Paryžiuje tas sumanymas ir nebus priimtas, saulyje> išimant gal tiktai fa. 
tai vistiek anksčiaus ar vėliaus prie to bus prieita. Ame- šistišką Italiją, darbininkai nė- 
rikos, Anglijos ir Francijos bankiniai centrai jau ir ra metami iš dirbtuvių už tai, 
šiandien veikia sutartinai, lyg kad jie butų vieno didelio kad jie laikosi' priešingų val- 
banko skyriai. Jų atstovai laiko konferencijas; bendrai Įįžiai simpatijų arba nuomonių, 

sprendžia, kuriai šaliai duot, o kuriai neduot paskolų; 
nustato nuošimčius už paskolas; siunčia “finansinius 
ekspertus” prasiskolinusių valstybių iždui tvarkyti, ir 
atlieka daug kitų dalykų, nuo kurių priklauso ekonomi-
nė atskirų šalių padėtis. “Pasaulio banko” įsteigimas 
butų tik vienas žinksnis toliau šitoje pakraipoje.

. I Paprastose kapitalistiškose ša
lyse darbininkai turi ir nuomo
nių laisvę ir balsavimo teisę; 
gi Rusijoje, pasirodo, darbinin
kai tų teisių neturi. Protaut ir

Prieš du šimtu tris dešinAtis 
septynerius metus įvyko paskil- 
busi raganių byla mieste Sa
lem, Mass. Byla užsibaigė tuo, 
kad dėl raganavimo tapo pa
karta dvidešimt žmonių.

Šių metų pradžioj Pennsylva- 
nijoj, York paviete, įvyko kita 
byla, kuri nustebino visą pasau
lį. Pasirodė, jog civilizuotoj 
Amerikoj dar yra žmonių, kurie 
tiki raganavimu. John H. Bly- 
nyer, burtininkystės praktikuo- 
tojas, aštuoniolikos metų Wil- 
jert Hess ir keturiolikos mętų 
John Curry tapo areštuoti ir 
apkaitinti nužudymu burtininko 
Nelson D. Rehmeyer. Jie nuvy
ko į Rehmewero namus, ir Cur
ry nužudė burtininką, kadangi 
pastarasis esą “sužavėjęs” Bly- 
myerą. Blymyer ir Curry tapo 
pasiųsti kalėj iman visam gyve
nimui, o Hess keliems metams.

1691-92 m. Saleme, Mass., keli 
šimtai moterų ir merginų buvo 
areštuotos ir apkaltintos raga
navimu. Devyniolika jų tapo 
pakarta. Vienas vyras liko 
prislėgtas sunkiomis durimis, 
nes jis atsisakė prisipažinti 
esąs raganius. ;

Tais laikais visi tikėjo raga
navimu; dabar betiki tik tam- 
sunai. Dr. Cotton Mather, ku
ris daugiausia prisidėjo prie Sa
lem raganių persekiojimo, buvo 
vienas mokyčiausių žmonių 
Amerikoje. Bet nežiūrint to, 
jis tikėjo raganavimu. Jam rei
kalaujant, dvasiškis George Bu- 
rroughs tapo pasmerktas mirti. 
Vienatinis to dvasiškio nusidė
jimas buvo tas, kad jis skep
tiškai žiurėjo į burtininkystę.

Ta burtininkystės rųšis, kuri 
dar tebepraktikuojama York 
paviete, paeina iš Vokietijos. Ją 
atvežė vokiečiai, kurie aštuo
nioliktame šimtnpetyj atvyko į 
Ameriką. Salemo burtininkystę 
prasidėjo sekamu budu: Salem 
kaimo kunigas Samuel Parris 
turėjo vergą Titubą, kuris pa
ėjo iš Vakarų Indijos. Tituba 
dešimčiai mergaičių atidengė 
chiromantijos paslaptis, ir pa
pasakojo apie žynių galybę. 
Mergaites, vyriausia kurių buvo 
septyniolikos metų, o jauniau
sia devynių, įtarė Titubą ir dar 
dvi senas moteris burtininkys- 
te. Moterys ir Tituba tapo su-

rupinosi raganų baudimu. Ku
riam laikui praėjus po Salemo 
bylos, Anglijoj buvo sudeginta 
apie 200 žmonių dėl raganavi
mo. Raganų naikinimu labiau
sia pasižymėjo Matthew Hop
kins, kuris skaitėsi labai moky
tu žmogum.

Daugelis mokslininkų bandė 
išaiškinti raganavimo prasipla
tinimą. Jie beveik visi yra tos 
nuomonės, kad raganiai papras
tai tiki savo nepaprasta jėga. 
Nėra abejonės, kad taip vadina
mi raganiai naudojo hipnotiz
mą ir sugestiją.

Afrikoj raganavimas yra la
bai prasiplatinęs. žynius ten 
yra labai svarbus asmuo, kuris 
daro puikų biznį. Prof. Clark 
Wissler sako, jog raganavimas 
yra praktikuojamas Pietų Ame
rikoj, Indijoj, Australijoj, 
pietinėj Europoj ir tarp 
šiaurinės Amerikos indėnų. Sa
koma, jog dažnai pasitaiko, kad 
prietaringi žmonės faktinai 
miršta nuo “sužavėjimo”. Mir
tį jie, taip sakant, patys sau 
įsikalba. Haiti saloj ir tarp 
Mississippi negrų yra įsiplati- 
nęs vuduizmas (woodooism) 
arba gyvačių garbinimas. Prieš 
kiek laiko paaiškėjo, jog Haiti 
saloj buvo nužudyti trys Ame
rikos jūreiviai.

Vuduizmo sekėjai žudo žmo
nes ne šiaip tik dėl sporto. Jie 
valgo nužudytojo mėsą. Mat, 
pas juos yra įsitikinimas, kad 
tuo budu jie paveldi nužudyto 
žmogaus ypatybes. W. B. Sea- 
brooke savo knygoj “The Magic 
Island” sako, jog dabartiniu lai
ku Haiti saloj žmogžudysčių tik 
retkarčiais tepasitaiko. Cadeus 
Bellegarde, kurio darbai 1920 
m. išėjo aikštėn, buvo papa-loi 
(vuduizmo dvasiškis, išvirtęs 
kriminalistu. 27 kaimiečiai liu
dijo, jog Bellegarde nuo 1916 
iki 1918 m. savo religiškoms 
ceremonijoms naudojo žmonių 
aukas. Laike tų ceremonijų nu
žudyto žmogaus kraujas buvo 
geriamas ir mėsa valgoma. Ta
čiau dabar nėra jokios abejonės, 
kad Bellegarde buvo pamišęs 
kriminalistas.

Raganavimas yra atliekamas 
įvairiais budais. Pavyzdžiui, 
Australijos juodukai naudoja 
statulas. Kuomet juodukas no
ri atkeršyti savo priešui, tai 
jis eina pas raganių. Raganius 
nulipdo iš molio priešo statulą 
ir perduria ją durklu. Tuo bu
du jis pasmerkia priešą mirti. 
Daugely j vietų žavėjimui yra 
naudojami plaukai. Jeigu nori 
“sužavėti” žmogų, tai gauk iš 
jo plaukų ir įkąsk juos į žemę. 
Tuo budu plaukų savininkas,

[Pacific and Atlantic Photo]

Leon Trocki, kurį Stalino val
džia ištrėmė į Turkiją.

menys buvo sveriami: jeigu jie 
atsverdavo bibliją, tai negalėjo 
būti jokios abejonės, kad jie 
velnio apsėsti. Remiantis to
kiais įrodymais moterys Angli
joj buvo kariamos net 1712 m.!

Indijoj raganų pažinimui yra 
naudojama ugnis. Jeigu ugnis 
neliečia įtariamo raganavimu 
asmens, tai jis yra nekaltas! 
Kitas labai prasiplatinęs būdas 
yra sekamas; įtariamo asmens 
rankas pririša prie kojų (deši
nės rankos nykštį prie kairio
sios kojos didžiojo piršto — ir 
atbulai) ir įmeta į vandenį. Jei
gu asmuo prigeria, tai jis ne
kartas, nes raganius vandenyj 
neskęsta. Bet ar viename, ar 
kitame atsitikime mirtis-visvien 
neišvengiama.

Burtai ir prietarai vyrauja 
ne tik tarp laukinių ir puslau
kinių tautų, bet ir tarp taip 
vadinamų civilizuotų žmonių. 
Juoda katė ir skaičius 13 dar ir 
šiandie žmonių daugumai įvaro 
baimės.—K. A.

margumynaT

balsuot darbininkas tenai gali 
tiktai taip, kaip reikalauja val
džia. Ir jeigu jisai drįsta pro-

imti ir pakarti. Prasidėjo tikra 
raganystės epidemija. Kiekvie
nas stengėsi įklampinti savo

sako prietaringi žmonės, bus 
sužavėtas ir mirs.

Raganų patyrimui buvo nau-

“LIETUVOS ŽINIŲ” 
LINKĖJIMAI

Vasario 19 d. Valstiečių Liau
dininkų dienraštis Kaune įdėjo 
šitokį straipsnį “Naujienų” pen
kiolikos metų sukaktuvėms pa
minėti :

‘‘Suėjo 15 metų lietuvių 
dienraščiui Amerikoje.

“1911 m. vasario 19 du. iš-J

ėjo pirmas ‘Naujienų’ num. 
Chicagoje. Nuo to laiko, be 
pertraukos, ir eina. Nuo pra
džios ir iki šiol šio dienraš
čio redaktorium yra p. P. 
Grigaitis. Jam per šį laiką 
pasisekė ‘Naujienas’ padaryti 
rimčiausiu Amerikos lietuvių 
laikraščiu, suspiesti nemažą 
skaičių gabesnių Amerikos 
lietuvių žurnalistų.

“ ‘Naujienos’ yra socialisti
nės pakraipos. Bet tai matyti 
tik iš vedamųjų ir apžvalgų, 
kurie paties redaktoriaus ar-

taut kitaip, negu valdžia liepia, 
tai valdžia atima jam net už
darbį ir duonos kąsnį!

“Apšvietiečių” rašytojai, ži
noma, įsivaizduoja, kad taip pa
sidarė tiktai nuo to laiko, kai 
galią pasigrobė į savo rankas 
Stalinas. Bet juk yra faktas, 
kad sovietų Rusijoje tokia pa
dėtis buvo visuomet. Leninas ir 
Trockis pirma buvo tokie pat 
despotai, kaip šiandie yra Sta
linas. Visas skirtumas tarpe 
pirmesnių bolševikiškos dikta
tūros metų ir dabartinio mo
mento yra tiktai tas, kad pirma

priešą, įtardamas jį - raganavi
mu. Su įtartuoju jokių cere
monijų, žinoma, nebuvo daro
ma: virvė ant kaklo,— ir atlik
tas kriukis.

Raganavimo esmė yra labai 
paprasta. .Prietaringi žmonės 
tiki, kad raganiai pagalba viso
kių burtų gali visokių nepapras
tų dalykų padaryti: užleisti li
gas, mirtį, nederlių ir t.t. Vi
sos pirmykščios religijos rėmė
si raganavimu. Senovės žydai 
tikėjo į raganai Krikščionys 
per šimtmečius skiepijo raganų 
buvimu idėją. Pati bažnyčia

dojami nepaprastai įdomus bu
dai. Pagarsėjęs Matthew Hop
kins, kuris su didžiausiu uolu
mu valė Angliją nuo raganų ir 
galų gale pats tapo pakartas 
dėl raganavimo, labai lengvai 
pažindavo “velnio apsėstus” 
žmones. Vienas populiariškiau- 
sių būdų buvo adata. Jeigu į- 
tariamas asmuo, badomas adata, 
nejautė skausmo, tai jis tikrai 
turėjo reikalą su velniais. Ne
mokėjimas kalbėti poterių arba 
negalėjimas eiti atbulai prieš 
saulę buvo kitas raganavimo 
ženklas. Kartais įtariami as-

Mirimai nuo alkoholizmo Prū
sijoj žymiai sumažėjo. 1913 m. 
nuo alkoholizmo mirė 913 žmo
nės, o pereitais metais — 516. 
Ir tai nežiūrint to fakto, jog per 
tą laikotarpį gyventojų skaičius 
gerokai padidėjo.

* * *■

Francijos Mokslų Akademijoj 
M. Mangin parodė dvyliką žem
uogių, kurios buvo užaugintos 
skiepe pagalba elektros. Jos 
užaugo per 40 dienų. Kiekvie
nos žemuogės užauginimas at
siėjo apie penkis dolerius.

* * *

Francijos parlamento nariai 
iki šiol gaudavo apie $1,800 per 
metus. Dabar tiek algos gaus 
tik “singeliai”, o vedusiems ta
po pridėta $120 per metus žmo
nų užlaikymui. Po $120 jie 
gaus ir dėl kiekvieno vaiko už
laikymo.

į: >;s

Užsieny j gyvena 392,669 
amerikiečiai. Daugiausia jų 
randasi Kanadoj, būtent—234,- 
147. Europoj gyvena 77,063 
amerikiečiai.

« sj:

Prof. Paul C. Miller Nebras- 
kos valstijoj surado katės griau
čius. Ta katė gyveno Ameri
koj gal prieš 10,000,000 metų. 
Ji buvo keturių pėdų ilgio ir 
turėjo labai tvirtus dantis.

* *
Žemiau telpanti lentelę paro

do kiek kurioj šalyj yra auto
mobilių :

Jungt. Valstijose 24,494,580 
Anglijoj ...........   1,372,109
Francijoj ..... t........ 1,108,900
Kanadoj.......... ........  1,061,282
Vokietijoj ........  545,100
Australijoj ............... 515,851
Argentinoj ............... 299,839
Italijoj ......................  172,000
Ispanijoj ................... 156,501
Brazilijoj ..........  155,000
Naujojoj Zelandijoj 151,454 
Indijoj .........    131,500
Švedijoj ............   126,898
Pietų Afrikoj ......... 125,850

Belgijoj ........   108,225
Danijoj ...................... 88,898
Olandijoj ..................  85,500
Japonijoj .................. 72,878
Meksikoj .................. 62,500
Šveicarijoj ................ 61,000
Rytų Indijoj ..............  55,823
Čekoslovakijoj ............ 49,151
Kuboj ................................ 45,604
Airijoj ...................... 40,198
Alžyre ..........   39,344
Hawai ...................... 38,683
Norvegijoj .............. 36,027
Uraguaja t.................... 34,591
Suomijoj .................. 32,438
Britų Malay ..............  30,896
Rumanijoj ................  29,200
Filipinuose ................  28,426
Austrijoj .................. 28,230
Lenkijoj ......................  27,000
Egipte ...................... 25,720
Portugalijoj ............... 25,621
Chile .......................... 23,500
Kinijoj ...................... 23,130
Kitose šalyse ........... 198,539
126 šalyse motociklių buvo

priskaitoma 2,170,153
Amerikos kompanijos 1928

m. pagamino užsienyj 589,900 
automobilių ir trokų. Per per
eitus metus Anglija pagamino 
215,000 automobilių, Franci j a— 
200,000, Vokietija —90,000, Ita
lija—50,000; Čekoslovakija — 
12,000, Austrija—9,000, Belgija 
—7,000 ir kitos Europos valsty
bės—5,400.—K.

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalines pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo,’ turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Sol Eitis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pipriausioa 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4806—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

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: Tūrių gerų 
barbeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooee-.tlt 8500

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.

G"-. G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų .—........... $1.00
Kopija ....... - 10c

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.
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500 vietų, o 2,656 
kandidatai

Išsigelbėjo

Du vyrai ir moteris išvažiavo 
iš Waukegano motoriniu lai
vu į ežerų. Tai buvo Neis Jen- 
sen, jo žmona ir jo brolis. Pa-, 
važiavus gan toli nuo kranto, 
juos pagavo audra. Laivas pri
sisėmę vandens. Motoras su
stojo. Pagalbos nebuvo matyti. 
Vėjas pradėjo nešioti valtį. Už
ėjo naktis. Teko sukurti ug
nį ir kūrenimui panaudoti de
gančioji medega buvusi laively. 
Ant rytojaus kranto nebuvo ga
lima matyti. O laively n van
duo sunkėsi. Bet važiavusieji 
nenustojo vilties. Pagalios po 
72 valandų jie pasiekė prie 91- 
mos gatvės ir Calumet upės. 
Bet vyrai jau buvo išsėmę vi
sas savo jėgas. Laivelį atvarė 
į krantą moteriškė. Taigi susi
rado prapuohisieji Michigan 
ežere žmonės, kurių ieškoti bu
vo pasiųsti keli ežero pakraščių 
sargybos būriai.

Kaip žinoma, nesenai miesto 
taryba nutarė padidnti polici
ninkų skaičių 750 vyrų. Du 
šimtai penkios dešimtys vyrų 
jau paimtai tarnybai. Beikės 
dar paimti 500. O tuo tarpu 
kandidatų, padavusių prašymus 
tarnybai, yra surašė jau 2,650.
Dar areštavo keturis

Darrow stengiasi “ati
duoti skolą”

Kai garsiojo Chicagos advo
kato, Clarence Darrovvo, sūnūs 
lankė kolegiją, jis, arklį joda
mas, užmušė tūlų VVinstersų 
giminietį. Tuomet Clarance 
Darrow, gelbėdamas iš nelai
mės sūnų, prižadėjo gelbėti 
VVinstersų šeimai, jeigu nelai
mė ištiktų ją. Šiuo laiku John 
VVinters vra. kaltinamas užmu-

Į *7Šimu p-lės Cecelia B. Gullivan. 
Ir nors Darrow liovė praktika
vęs advokatūrą, jis lėčiau va
kar buvo Vermont valstijoj dė
damas pastangas išgelbėti Win- 
tersą nuo mirties.

Lietuvis užtroško

Gudrus ehinietis

Policija nutverė tūlą George 
Pagc, 26 m„ gyvenusį YMCA. 
viešbuty, 822 So. Wabash Avė. 
Jisai buvo kaltinamas tuo, kad 
apiplėšęs kelt tą chiniečių skal
byklų. Penki chiniečiai įtarė jį 
kaip plėšiką. Bet štai pasirodė 
šeštas. Tasai (jo vardas yra 
Way) atsinešė prosą Way su 
prosu ir prie įtariamo vyro. 
Bet nemušė. Jis tik ėmė Page’o 
nugarą prosu mieruoti. “Tai y- 
ra vagilis,” pareiškė Way. Vė
liau jisai paaiškino, kaip paži
no plėšiką. Matote, pirm kiek 
laiko plėšikas buvo atlankęs ir 
Way skalbyklą. Way besivy
damas plėšiką, prispaudė karš
tą prosą prie plėšiko nugaros. 
Ir tikrai nugaroj, Page plosčiu- 
je buvo ruda žymė, kurios mie- 
ra atatiko Way proso mierai- 
“Na, ir gudrus tie chiniečiai,” 
ne vienas policininkų pasakė.

Detektyvai daboja 
detektyvus

Spaudoj pasirodė keletą kar
tų žinių, kad specialiai detek
tyvai klausosi per telefonus 
kalbų įvairių detektyvų ir po
licininkų. l'as žinias policija ir 
detektyvų biuras užginčijo. Bet 
nuomonė reiškiasi, kad tos ži
nios turinčios pamato. Kodėl 
taip daroma? Yra spėjimų, kad 
policijos departamento virši
ninkai pagalios atkreipę dėme
sio į pareiškimus vadinamų 
reformerių,” jog tarp gengs- 
terių ir kai kurių policininkų 
esama artimų ryšių.

$25,000,000 pavar-

J. Gierenaitis, 47 metų, pa
sakė savo žmonai, kad jis eina 
į garažą išvažiuoti autą ir nu
vežti ją bažnyčion. Kada jis ne
sugrįžo vidun, tai pati nuėjo į 
garažą pažiūrėti, kas jį ten su
laikė. Automobiliu je ji rado 
vyrą užtroškusį nuo gasolino

Aeroplanams stotys 
Chicagoj ir apie- 

linkėse
Regionai Planning Assn. yra 

nužiūrėjusi 60 vietų aeroplanų 
stotims Chicagoj ir apielinkėse. 
Daroma sumetimai, kad netoli
moj ateity (už keleto metų) 
1,500 aeroplanų Chicagon at
gabens ir iš Chicagos išgabens 
kasdien ’ 1,500,000 pašto siunti
niu. Taigi jau dabar parenkama 
tiems aeroplanams vietos.

Caponei duota da 8 
dienos

Valstijos gynėjo ofisas nori 
matyti Al. Caponę Chicagoj. 
Valstijos gynėjo pagelbininkai 
prašė išduoti varantą atgabenti 
Caponę Chicagon prievarta, jei 
gera valia jis nevažiuos. Capo- 
nės advokatai tuomet kreipėsi 
į federalį teisėją Wilkersoną. 
Jie nurodė, kad Caponę ne vi
sai pasveikęs ir kad todėl jam 
pavojinga važiuoti Chicagon. 
Teisėjas Wilkerson leido Capo
nei pasilikti Floridoj dar astuo
nias dienas.

Felicija areštavo dar keturis 
asmenis. Jie areštuoti ryšy su 
tyrinėjimu nužudymo septynių 
Murano gengės vyrų.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo: 

23747—A. Bernotienei 
25014—A. Paklovanskiui 
23751—J. Zembickui 
23500—P. Jankauskui 
23780—K. Kenstavičiui 
23794—J. Praščienei 
24015—J. Garbauskui 
23781—K. Vastartui 
23510—O. Miknaitei 
23791—B. Rimdžiuvienei 
23419—T. Sprogiui 
24532—U. Vaičekauskienei 
24536—A. Liudkevičiui 
24555—K. Ančoniui 
24560—P. Ilevičienei 
24569—L. Mankevičiui 
23427—J. Dotui 
24619—B. Macaitei 
13632—B., šlepetaitei 
23452—B. Paulauskienei 
23845—M. Naureckienei 
23830—D. Norkevičiui 
23817—A. Zakarauskui 
23916—R. Zakarauskienei 
23910—A. Bartkienei 
23969—A. Paliokevičiutei 
23954—0. Okenienei 
23943—J. Mikalauskui 
23493—P. Bandžiui 
24632—B. Mažrimui 
24633—A. Budienei 
24640—V. Merzvinskienei 
24645—K. Stašytei 
24646—R. Carkasui 
24649—T. Kazakevičiūtei 
24650—S. Markauskui 
24651—K. Eičinui 
24652—A. Markauskienei 
24654—K. Matui 
24655—P. Putriui 
24658—0. Peterienei 
24661—M. Užaudinienei 
24662—L Starkučiui 
24663—M. Platakaitei 
24669—V. Petrokienei 
24672—P. Valavičienei

JUOZAPAS NIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 2 dieną, 1929 m., sulau
kęs 54 metų amžiaus, gimęs 
Kauno rėdyboj, Biržių apskri
ty ir parapijoj, Statini kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame - nuliudime 
broli Leponardą, Dorchester, 
Mass., o Lietuvoj motinėlę ir 
brolį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1410 So. 49th Court, Ci
cero, III. •

Laidotuvės įvyks antradieni, 
kovo 12 diena, 2 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Niuko 
giminėj, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir .suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

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

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gai — Petras Yokubonis ir 
R. Ketvirtis, Tel. Cicero 2353.

PRANEŠIMAI
PRANEŠU savo tautiečiams, 

kad darau ant orderio vyriš
kus siutus. Taisau senus ir va
lau. Padirbu siutus tiems, ku
rie turi savo materiją tik už 
$20.00. Dalbas garantuotas.

JOS. MILKIEVIČIUS 
7243 So. Ashland Avė.

Tel. Radcliff 4395

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Republikonų Kliubo 9th Wardo su
sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 11 
d., 7:30 vai. vakaro, K. Strumilo 
svet. šis susirinkimas labai svarbus, 
nes yra daug svarbių dalykų, kurie 
5us svarstomi1. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime. Taipgi užsimokė
kite užvilktas mokestis, kad nelik- 
t'umėt suspenduoti. —Valdyba.

-V-----
Cicero,. — Nauja vaikų draugijėlė 

“Aušrelė” turės antras pamokas, 
žaismes ir susirinkimą panedėly, 
kovo 11 d., Lukšto svet., 15 gt. ir 
49 Avė. Tėvai ir vaikai prašomi at
eiti. Kviečiami ir norintys įsirašyti 
į draugijėlę. —Valdyba.

North Side., — Amerikos Lietuvių 
Politiško Kliubo susirinkimas įvyks 
panedėly, kovo 11 d., 7:30 v. v., 
1644 Wabansia avė. Dalyvaukite vi
si. —Valdyba,

I

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 8 dieną, 9:00 valandą va
kare, 1929 m sulaukus 56 met. 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Pali
ko dideliame nuliudime vyrą 
Petrą, tria sūnūs — Antaną, 
Bronislovą ir Kazimierą, mar
čią Elzbietą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 2226 
W. 50th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
kovo 12 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A Marijonos Bart
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimu

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Marti 
ir Giminės.

Laidotuvosc patarnauja jrra- 
borius Eudeikis, Tel. Tartis 
1741.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musą patarnavimas 
<aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, koeertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaukling svetainėj, 
prie Spaulding ir North Aye.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Chicagos Liet. Auditorijos Bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, kovo 11 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstovai būtinai visi pribukite, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui.

Nutarimų Rašt.

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Gydytojai
Kez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoją 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.

Akių (gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

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.

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 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO, ILL.

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis 9 iki 12 ryto

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. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 
Pėtnyčios.

geliams
Chicagos Pirklybos Asociaci

jos pranešimu, 1928 metais Chi
cagoj buvo suteikta pašalpos 
pavargėliams $25,000,000 suma.

Autų nelaimės

šeštadienį autų nelaimėse už
muštos šešios ypatos. Sužeistos 
taipjau šešios.

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

J. Lulevich
Lietuvis trraboriu* 
ir balsamuotojas

Automobilių patama 
vimaa teikiama vi 
šokiems reikalams 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1116

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D.

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

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

OPTOMETRISTAS

S. D. LACHAV1CZ

as it poli*thes—with spcc<l 
and safety. 4-oz. bot tie, 

30c; 12 oz«, 60c.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreožo- 
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalų auginių.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
{iripažįsta medicinos autoritetai, 
caipo vienų iš geriausių vaistų gy

dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumu. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
"flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

•f

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
♦ akinių

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

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

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

Iv 11m
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuviai Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman At
Tel. Prospect 8525.

CREOMULSION
———■

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P./B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

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

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

LOVEI KIS
NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulęvard 7314

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LJfcTUVIS 

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:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 no piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6852

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai, 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street

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

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Bruuswick 4983

Namu telefonas Brunstviek 0b97 1 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandų: : 1—3 po pietų, 7- -8 vak. Į 
Nedčliumis ir svenlad. 10—12 dieną

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.
Pulluian bVbO



| Tarp Chicagos
Į Lietuvių

Reikale audimo 
draugijos

------------- -----  
t et o narių.

Naudodamasis proga reiškiu 
Tamstai mano gilios pagarbos 
žodi. A. Kalvaitis, Lietuvos Kon- 
uslas Čikagoje.

Norintis prisidėti prie 
darbo, prašomi kreiptis pas 
nią Oną Karbienę, 6924 
Justine St., Chieago, III.

šio
po-

Miscellaneous
įvairus

MATUZELIS CICEROJ

NAUJIENOS, Chieago, III Pirmadienis, kovo 11, 1929

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laiko j pelningų 
amatų, kuris daugiau naudos jums 
atneš negu kasdieninis darbas.

P-nia O. Karbienė ir N. žič- 
kus prašo “Naujienų” paseklb- 
ti, kad greitu laiku bus šaukia
mas susirinkimas suorganizavi
mui draugijos ar komiteto rū
pintis verpimu ir audimu lietu
viškų aukdeklų 1933 metų Chi
cagos Pasaulinėje Parodoje. J 
pirmesnį tuo reikalu praneši
mą jau atsiliepė keliolika as
menų, kurie pasižada rimtai 
remti minėtą darbą, bet hutų 
gerai, kad ir daugiau atsilieptų. 
Visi, kurių vardai bus užregis
truoti pas sumanytojus, bus 
pakviesti j susirinkimą plates
niam pasitarimui.

Už šį sumanymą stoja ir Lie
tuvos konsulas Chicagoje, kuris 
rašo poniai Karbienci sekamai:

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas Įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

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

HELBERG BROS,
Room 607

192 N. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Chieago, III.,
Vasario mėn. 20 d., 1929

105-metis nesenstantis Jurgis 
Skinderis šoks kazoką, dainuos 
senobines dainas ir apie save 
papasakos sekmadienio vakare, 
Cicero Liuosybės svetainėje.

GENERALIS KONTKA KTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Gerbiamoji Tamsta,

Man malonu girdėti, kad 
Tamsta rimtai siisirupinai su
organizavimu lietuvišk ų audi
nių skyriaus 1933 metų čika-

Marųuette Park

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINES II lino jaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

l’ristatom, GOVALIS—Canal 2311

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbų dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, liktai vakarais po 2 valan
das ir nedaliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau j savaitę. Patyrimo negeis
tina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau
ki! greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatoj vakarais.

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63rd Street

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės. Rašykite Mike Janushaitis, R. 
No. 8, Box 10, Vly Park, Valparai- 
so, Ind.

------ 0-------,
REIKALINGAS senyvas žmogus, 

kuris negali dirbti dirbtuvėj, bet ku
ris suprastų prie krautuvės; užlai
kymas ir mokestis. 2958 W. 38th St. 
Tel. V irgi n ia 0947.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir restaurantas 
parsiduoda su 2 metų lysti ar 
daugiau.

4131 So. Ashland Avė.

PARDUOSIU restaurantą, labai 
pigiai geroje vietoje, lietuvių apgy
venta. Turiu parduoti iš priežasties 
mirties. 734 W. 35th St.

PARSIDUODA saldainių ir gro- 
serio krautuvėlė, keturi kambariai 
pagyvenimui, pigiai.

2139 W. 24th Street

PARDAVIMUI kriaučių šapa, taip
gi valymo ir prosavojimo, lietuvių 
apgyvento j apielinkėj. Gera vieta, 
nebrangiai. 2353 So. Oakley Avė.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išręnduoti, Įplau
kų j metus $2,500, $8,000 jmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollyjcourt 1913.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

Iš savo puses aš užtikrinu 
Tamstą, kad visomis savo iš
galėmis padėsiu Tamstai, idant 
tinkamai ir rimtai atstovauti 
lietuviškos kilmės išdirbinius.

Mano supratimu, jau dailiai’ 
laikas suorganizuoti komitetą, 
kuris jau dabar pradėtų ruoš
tis prie parodos. Tuo tikslu aš 
siūlyčiau Tamstai sušaukti su
sirinkimą, į kurį pakviesti vi
sus užiiiteresuotus, šiame • rei
kale, asmenis. Aš manau, kad 
išplatinimui tos idėjos Jums la
bai padėtų lietuviškoji spauda, 
o ypač laikraštis “Naujienos,” 
kuris, kaip man teko jau pa
stebėti, šiuo dalyku rūpinasi ir 
beaibejo parems. Todėl siūlau 
Tamstai, pasikalbėjus ir pasi
tarus su savo draugėmis, tuo
jaus sušauti susirinkimą ir šį 
dalyką aptarti. Iš savo pusės, 
aš pasižadu dalyvauti ir atsi
vesti porą iš Pasaulinės Paro
dos Lietuviško Skyriaus Konii-

Artesian gatvėje, netoli 70- 
tos, gyvena amerikonų šeimy
na pirmame aukšte. Penktadie
nio naktį, taip apie 12-tą vai., 
buto šeimininlkė pabudo išmie- 
go. Ji pamatė šviesą kitame 
kambaryje, kurios neturėjo ten 
būti . Įėjo vidun. Ogi čia, lovo
je, guli nepažistamas vyras. 
Moteris išsigando, mėgino su
rikti, bet dėl išgąsties nepajėgė. 
Tuo tarpu nepažistamas vyras 
pakilo iš lovos, pribėgo prie lan
go ir
Nieko nepaimta, 
vogta, 
kio nors pasigėrusio, kuris įsi- 
piršo (bet per langą) 
nainan, 
namas,

spruko laukan per jį. 
nieko nepa- 

Manonia, kad butą ko-

manydamas, 
kuriame jisai

svetimai! 
jog tui 
gyvena.

Rep.

KAIP KELIAUTI j LIETUVĄ.

Šį klausima atsakė Baltic-Ameri- 
ca Linija, kuri gegužės mėnesy, 
1926 metais, įsteigė vienatinį tiesio
ginį kelią į Lietuvą, paimdama Klai
pėdą, kaip savo galutiną uostą, ar
ba stotį lietuviams keleiviams.

šis kelias labai stipriai pritraukė 
domę visų Amerikos lietuvių, norin
čių gryžti į savo tėvynę ir atlankyti 
savo gimines, arba praleisti vakaci- 
jas. Tai kelias, kuriuo galima be 
persėdimo, vienu, dideliu laivu, ke
liauti visą vandens kelią — iš New 
Yorko iki vienatiniam Lietuvos uos
tui — Klaipėdai.

Baltic-America Linija tai natūra
lūs ryšis tarp abiejų Respublikų — 
Lietuvos ir Amerikos. Amerikos 
lietuviams ji turi tokią pat reikšmę: 
kaip vokiečių linijos Vokietijai, ita
lų — Italijai, ir t. t. Baltic-America 
Linija yra vienatinė linija, kuri pa
laiko tiesiogini susisiekimą tarp 
Klaipėdos, Halifax (Kanados) ir 
New Yorko. O lietuviams miela ir 
gerbtina, kad laivas “Lituania”, turi 
Lietuvos šalies vardą.

“Lituania ’ 
šios linijos 
kaip namie 
vo palociuj 
fera jauki, 
savo prigimta kalba, paklausyti sa
vo dainų, muzikos. Galite pasigar
džiuoti savo valgiais, pagamintais 
jūsų skoniui. Visados ir visur gau
nate malonų ir širdingą patarnavi
mą. r Tas viskas sukelia pasigerėji
mo jausmą, lietuvis jaučia, it ke
liauja savo linija, nors laivai plau
kia po mums draugingos Danijos 
vėliava.

Nuvažiavus 
ja, rengiama 
visą vasarą 
nepriklausomoj Lietuvoj praleisti.

Ekskursantai kaip Klaipėdoje, 
Kaune ir kitur maloniai bus priima
mi ir sveikinami.

Jus traukia prie savęs jūsų sena 
tėvynė Lietuva. Širdys jūsų plaka, 
lietuviai, ir trokšta ją aplankyti. 
Trokšta to ne tiktai josios piliečiai, 
ilgai čionai apsigyvenę, bet ir tie 
lietuviai, kurie tuom tarpu pastojo 
šios šalies, Jungtinių Valstybių, pi
liečiais.

Jums visus traukte traukia 
sykį pamatyti kraštą ir vietą, kur 
gimėte ir augote.

Daugelis, kad ir čionai gimusių, 
taip pat geidžia aplankyt savo gi
mines Lietuvoje, pasidžiaugti ir pa
sigėrėti Naująją Lietuvos Respubli-

Jaunimas, ypač čia Amerikoje au
gęs, labai maloniai bus sutiktas.

laive, kaip ir kituose 
laivuose, jus jaučiatės, 
kaip savo seklyčioj, sa- 
savo viešbuty. Atmos- 

čia galite susikalbėti

Lietuvon su ekskursi- 
gegužčs 18 d. turėsit 
maloniai su saviškiais

dar

Mirė

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

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

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

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

1726 W. Chieago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės {rengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Rershire 1321

Paskolos suteikiama 
į viena dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Male-Female
_______ Darbininkų Reikia______

REIKALINGA VYRAI IR MO
TERYS PILNĄ AR DALĮ 

LAIKO
Gauti draužiams kostumerius 
dėl didelės ant išmokėjimų 
komipanijos. Patyrimas nerei
kalingas. Aktyviška yipaita tu
rinti gerą pažintį gali 
didelius pinigus.

M. FEILDMAN AND
544 W. Roosevelt

uždirbti

SONS 
Bd.

Furnished Rooms

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634 
---O------

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
j bungalow ar 2 flatų. Lotas 26 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 8768

RESTORANAS pardavimui; gerai 
įrengtas, prie fabrikų, geras biznis. 
Didelė priežastis pardavimui. Par
duosiu pigiai, jeigu ims tuojaus.

827 Reess St.
Mahawk 2141

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavus namas, kartu su 
bizniu — bučernė ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos -— atsineškit 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai ap-

1210
AVĖ.

BNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDON frontinis kambarys Mar- 
quette Park apielinkėj, moderniškam 
name, prie mažos šeimynos. Gera 
transportacija. 5610 So. Sawyer avė 
Republic 3610.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
jtaisy- 
ir tt.

For Rent
PASIRENDUOJA storas, geras 

dėl bile kurio biznio, taipgi ruimai 
gyvenimui ir 2 karams garažas.

3428 Auburn Avė.

co.

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CUMBERLAND COUNTY
313^ akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 
tų

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
mentu, 6-5-3 kambarių, lotas 37l4x- 
125, garažas, turiu parduot iš prie
žasties mirties.

Savininkas
2616 W. 55th St.

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—• 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvėy. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKĮ S
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo {mokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
{mokėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson Blv.

pirk-
geroms sąlvrroms.

KAINA $55 UŽ AKERĮ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2957 Irving Park 
Tel. Irving 4030

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00* tik $80.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

neve-
Cook
gyve-

Masaitis, 44 m., 
dęs, mirė kovo 8 dieną 
pavieto ligoninėje- Jisai 
no adresu 2840 So. Lowe Avė. 
Susirgo staigiai. Nugabentas 
buvo į ligoninę. Ten, keliom 
valandom praslinkus mirė. Kū
nas pašarvotas pp. Eudeikių 
poklyčioj, 3201 S. Auburn Avė. 
Laidotuvės bus antradieni, ko
vo 12 dieną, 2 vai. po pietų iš 
koplyčios į Lietuvių Tautiškas 
kapines. Velionis paliko brolį 
Juozapą Michigane. Rep,

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

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA t’

E
 IT r v. f*afi i—

CLASSIFiEG ADS.f
Educational 
Mokyklas

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chieago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo ilkalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OE ENGLISII. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki O-tos. Užsirašykit dabar!

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką j naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3583

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojinio darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus tuma naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

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

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

Tel. Armitage 1199

Skolina pinigui ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887 Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

120 AKRŲ produktyviška pieni
ninkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drexel 
1800.

Partners Wanted
Pusininkų .Reikia

REIKALINGA partnerka. Vyras 
norėtų gaut merginą arba moterį, 
kuri sutiktų prisidėt prie pelningo 
rooming house biznio. Rašykit Box 
No. 1066, Naujienos.

GROJIKUS PIANAS kaip naujas 
$800, turiu parduot, kaina $150. 
Mokant ant syk, arba $25, dabar ir 
$10 per mėnesj. - Matyk Adolph 
Shultz, 6136 So. Halsted St. 1-mas 
floras.

BARGENAS. Parsiduoda farma 
240 akerių žemės, 100 akerių miš
ko, namas 2 flatų, 5 ir 5 kamba
riai, 2 didelės barnės, geroje vieto
je, prie pat State Road. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo Huxeville 
Mich. Atsišaukite pas V. KIMTIS, 
1337 So. 52nd Avė., Cicero, III.

DVEJŲ flatų — 63-čios ir Camp
bell, 2 karų garažas 5 ir 6 kamba
rių; pigiai, šauk savininkų V. m. 
Van Oeyen, .2416 Smallcy Ct. Eel- 
mont 1716.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka, kuri turi 
patyrimų.

1947 So.- Halsted Street

LIETUVIU RADIO DIRBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavčjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitčs pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chieago Iii, Hemiock 914n.

Tikri Bargenai

7805 Union Avc moderniškas 5 ir 
6—2 flatų budinkas, garu apšildo
mas, miegojimui porčiai, didelis lo
tas, 2 blokai nuo geležinkelio Illi
nois stoties, $14,000. Sųlygos pri
taikomos pagal noro. Stcwart 5926.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
jų dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 i savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybes prie pa- 
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanys vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmvn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, 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 apllkantai 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 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

to

Radios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

j savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

ČLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck.

Automobiles

3970

'28 Hudson Brougbaih—citatom built $705 
'27 Chandler coach ............................  $305

$1105 
'28 Es8ex coupe .......................   $350

totas .......  .T................................ $505
Essex sėd., kaip naujas ................... $505
Hudson Brougham, geram stovy $405 
Dodgo sėd., velouru išmuštas $325
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Įlalsted St., Triangle 0330

coach ...... ....................... ..
’28 5 pasažierių Buick .......................
'28 Essex coupe ........................ .............
'28 Pontiac Landau ped., mažai var-

■28
•27

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

Parsiduoda mūrinis namas, 3 fla
tai po 4 kambarius, pirmas flatas 
šiltu vandeniu apšildomas, ant loto 
ir pusės pastatytas, dviejų karų 
garažas. Randasi 4837 S. Honore St.

MEDINIS naujas ir bučernė, du 
flatai 6 ir 4 kambariai, 1904 Canal- 
>ort avė.

3 FLATAI, 2 trijų ir vienas 5 
kambariu ir garažas, 1913 S. Morgan 
St.

BIZNIAVAS muro namas su tri
mis flatais, 4 kambariu. 3407 So. 
WaHace St.

5 KAMBARIŲ, cementinių blaksų 
nesenas namas su visais įrengimais. 
5320 S. KiĮdare Avė.BIZNIAVAS medinis namas su 
cementiniu beismentu ir vienas 
kambarys. Randasi Maple Park, III.

8 FLATAI mūriniai namai; ran
dasi North Side, Keystone Avė. 
Remiu $280 į mėnesį.

NAUJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, su elektra, miegojimui 
porčiais ir visais moderniškais įren
gimais. 7217 S. California Avė.

šie visi bargenai parsiduoda su 
labai nužeminta , preke. Priimu į 
mainus su pirmu įmokėjimu lotus, 
namus, automobilius ar kas ką tu
ri. Statau naujus ant kontraktų pa
gal reikalavimą. Taipgi duodu ant
rus morgičius ant namų, jeigu kam 
reikalinga. Kontraktorius

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemiock 5526

NAŠLĖ parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000,
pirkti. Šauk Nevada 8794.

$5,000 gali

PARDUOS arba mainys murini 
namą su štoru, 6 kambarių flatas, 2 
karų garadžius. Biznis, dabar Ice 
Cream Parlor. Parduosiu arba mai
nysiu su bizniu arba vieną namą. TaipR-i turiu 2 bizniavus lotus ant 
Ashland avė. Mainysiu ant nedide
lio namo. 7251 So. Ashland Avė. 
------------------- -—i---------------- ------

BIZNIO nuosavybė ant California 
Avė., arti 73-čios, 25x125, $25,000, 
$500 jmokėti. likusius po $25.00 j 
nepeši. E. J. GLACKIN, 7330 So. 
Western Avė.

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimai, išsirenduo- 
ja po $25 už flatą. Išbrukotą “alley” 
— namas šviežiai nupentuotas. Kai
na $3,800, tik $300 jnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted Street

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
cst. Plumhingas yra užbaigtas. Virfius su 
grindimis. 7% pčdą konkryto beismenta*. 
Skalbyklos, furnasų gildoma, arti R. I. R. R. 
stoties. 1 dubeltavas. kitas 1 karo gara
žas, 1 Mi akerio (150x302) ant cementuo
to kelio, $0,000. V. Hendrickson, 10308 
So. Wcstern Avenue.

4 FLATŲ namas ir dar beis- 
monte flatas, taipgi 4 karų gar. 
Rendos $390. Savininkas ati
duos pigiai už cash arba pri
ims mažą išmokėtą namą mai
nais. Prospect 1872; 6631-33 S. 
Troy St.

PARDAVIMUI moderniškas 3 
augštų muro namas. Tile maudy
nės, kanvesinės sienos. Gerame 
stovyje .kambariai dideli, gera švie
sa, 3 po 6 kambarius flatai, 3 karų 
garažas, lotas 30x125 pėdas. Pau
lina St., arti 80tos, tiktai $31,500. 
Dalis inešti pinigų. Ignatius Chap & 
Co., 31st prie Wallace St

2 FLATAI, parduoda budavotojai; 
parduos žemiau verčios. 1333-35 S. 
Austin blvd., Cicero. Mažas įmoks
imas, likusius kas mėnesi pagal 

sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoja

W. F. RUSKE,
5840 Roosevelt Rd,




