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Meksikos Sukilėliai Vėl
Skaudžiai Sumušti

Washingtono vyriausybė Įspėja Meksikos 
sukilėlių vadus paliauti šaudymą ir 
bombų mėtymą i Jungtinių Valsty 
bių pusę

NAGO, Sonora, Meksika, bal.
7. — Sukilėlių kariuomenė 
vakar darė užpuolimą, bandy
dama paimti šią federalinės ka
riuomenės tvirtovę, bet buvo 
skaudžiai supliekta ir nuvyta. 
Daug sukilėlių nukauta.

Kadangi Naco miestas yra 
Jungtinių Valstybių sienoj, tai 
užpuolimo metu sukilėlių kulip-
kos lakstė ir į Jungtinių Vals- daugiau toleruojamas, 
tybių pusę, kur keletas nekal
tų asmenų buvo sužaloti.

to korpuso vadą, kurio stovyk
la yra Fort Sam Houstone, 
Tex., daryti visų reikiamų žin
gsnių amerikiečių gyvybei ir 
turtui Meksikos sienoj

' goti.
- turės
kos sukilėlių vadus, kad šaudy
mas ir bombų mėtymas Į .Jung
tinių Valstybių pusę nebebus

apsau- 
Gen. Lassiter visų pirmą 
dar kartą įspėti Meksi-
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[Atlantic and Pacific Photo]

įėjimas į Kinloch anglies kasyklas netoli nuo Parnassus miestelio, Pa., kur kovo 21 dieną, įvykus baisiam sprogimui, žuvo 
daugiau kaip 50 angliakasių

-

LIETUVOS ŽINIOS

Vargai spaudžia Lietu
vos žmones

ap. —- 
ne tik

gyvu-

Jci tačiau ir tai nieko nepa- 
idės, tai gen. Lassiter bus pri- 

Jungtinės Valstybės įspėja Mek-i verstas pasiųsti per sieną Jung- 
sikos sukilėlius tinių Valstybių kariuomenę nu

vyti Meksikos 
taip toli,

sukilėlius atgal 
iš kur jų šaudymai 

William Lassiterą, 8- nebegalėtų pasiekti sieną.

\VAS111NGTONAS, bal. 7. — 
Karo departamentas intrukta- 
vo gen.

Maskva stato Angli
jai prekybos atstei-

Londonas netrukus tu- j DidŽiaUSiaS DroteS- 
res taxi-aeroplanus , v f . ..

tas prieš prohibicijos 
įstatymą

Karo laivas paskandino 
škunerj su 3 žmonėm

Austrijos kancleriu 
busiąs Guertleris

Baisus badas Belgų 
Kongo kolonijoje

Pareiškia, kad kol nebus 
įsteigti diplomatiniai 
kiai, anglai negausią 
užsakymų

at- 
santy- 
jokių

Jis yra parlamento pirmininkas; 
socialdemokratai atsisakė 
dalyvauti valdžioj

Tukstančiai afrikiečių giminės 
’ žmonių miršta badu ir įvai

riomis ligomis

KAMPALA, Ugandd, Britų 
Rytų Afrika, bal. 7. — Del il
gos sausros ir labai a įsi lik u- 

vei-.sio žemės ūkio skailmeninga 
kenčia dideli

MASKVA, bal. 7. — 
tai pagaliau atidengė savo kor- 

ant stalo prieš hesilankan- 
Maskvoj britų pramonin- 
įlelegaciją. Sovietų valsty- 
ban'ko valdytojas, M. Pia- 

kcnferencijoj su de- 
vi-

nesu-

Sovie-

LONDONAS, bal. 7. — Han- 
worlhe, dvyliką mylių nuo 
įlydo Parko, birželio mėnesį 
bus atidarytas naujas aerodro
mas taxi-aeroplanams. Tais 
taxi-aeroplanais pasažieriai ga
lės pigiai keliauti po visą Ang
liją, mokėdami tik 25 centus 
myliai.

Darbininkas, 7 vaikų tėvas, pa
sikorė kalėjime, nepakelda
mas žiaurios 15 metų baus
mės

NORFOLK, Va., bal. 7. — J. 
V. karo laivas Ghilds, užgavęs, 
paskandino juroj ties Gurrituc, 
N. C., škunerj Ernest Mills, ga
benusi druską. Škunerio kapi
tonas A. Ghaney ir du Įgulos 
žmones nuėjo i dugną kartu su 
laivu, kiti buvo išgelbėti.

KRUOPIAI. Šiaulių 
Del nederliaus trūksta 
duonos, bet ir pašaro 
liams. Javai neužderėjo, bul
vės supuvo, o kam ir pasisekė 
kelis purus bulvių iškasti, tai 
dalis rudenį supuvo; kiti įdėjo 
į rusins ir dabar atkasę rado 
visiškai sušalusias. žmonės 
manė po keletą centnerių išlai
kyti sėklai, bulvių nevalgė, o 
dabar jau ir tų nėra!

Dabar eina per kiemus seni 
ir jauni pavargėliai, prašyda
mi duonos arba nors pavalgy
ti- 'Lokių pareina kartais de
šimtimis per dieną. Ūkininkai 
negali jiems gelbėti, nes dau
gumas jų minta juoda dirsių 
duonele ir juoda putrele. De
liui pašaro stokos, kitų karvės 
jau neatsikelia, o dėl didelių 
buvusių šalčių daug kieno kar
vės nušalo kojas ir ūkininkai 
turi paplauti. Kruopiškiai kal
ba, kad po tokių sunkių metų 
negreit galės pakilti ūkininkų 
būklė nors ir geriausi butų at
einantieji metai.

MUSKEGON, Mi-ch., bal. 7.— 
Kauni tęs kalėjime čia vakar pa- 

I sikcirė Alex Zack, 36 metų am- 
kunigai išsimelde iiaus fall,ri’ko darbininkas ir 

daugiau algos

Ispanų žemesnieji

Vyskupai Ispanijoj gyvena 
rališkai, bet paprastieji 
nigai — ubagiškai

ka- 
ku-

Lietuvoje dar yra lau
kinių žmonių

Vietoj atsistatydinusio kunigo 
Scipelio, Austrijos kancleriu 
(ministeriu pirmininku) 
kiausia bus l)r. Alfredas Guert- bahutų giminė 
ler, parlamento pirmininkas, badą. Tūkstančiai jų jau mirė
Jis yra kiek kairesnis už Seipe- hadu ir kilusiomis iš to Įvai- 
lį. Pastarojo krikščionių so
cialų partija ir visvekiečių par
tija, bendrai tariančios parla
mente 85 vietas iš 165, dėl jo 
yra jau susitarusios.

Socialdemokratai, kurie par
lamente turi 71 vielą, valdžioj 
dalyvauti atsisakė.

šeši asmens žuvo 
viešbučio gaisre

Daug kitų skaudžiai apdegė, 
aštuoniu dar pasigenda

o

riomis ligomis.
Balintai yra vergų giminė. 

Jų ponai ir viešpačiai yra ka
lusių giminės žmonės, kurie 

į turi galvijų kaimenes, ir savo 
vergų būkle visai nesirūpina-

Balintai dabar visai be duo
nos. Padėtis pradėjo blogėti 
nuo 1927 metų rugpjūčio mė- 
neiso, ir kadangi nuo to laiko 
lietaus beveik visai nebuvo, tai 
ji ėjo vis blogyn ir blogyn, ir 
dabar virto katastrofinga.

Apie 50,000 bahutų, bado 
genami, bandė, migruoti į bri
tų Ugandą. Kelionėje daugy
bė jų iškrito, ant galo ir Ugan
dos vyriausybė atsisakė baduo- 
lius Įsileisti tuo pretekstu, kad 
ir ten duonos esą maža.I

DĖS MOINlES lovva, bal. 7.— 
Gaisre, kuris čia sunaikino se
ną Kirkwood viešbutį, šeši as
mens sudegė, šešiolika skau
džiai apdegė ir keliolika kitų j 
lengviau buvo užšalot i. Aštuo- 
nių asmenų dar pasigendama. 
Bijoma, kad jie taipjau nebū
tų žuvę ugny- Medžiaginiai 
gaisro padaryti nuostoliai sie
kia daugiau kaip $300,000.

10 žmonių žuvo per 
audras Wisconsine

Francija padidina nau
jokų kareivių amžių
PARYŽIUS, bal. 7. 

kelbtu nauju įstatymu, nuo šio 
laiko Franci jos kariuomenėn 
bus šaukiami berniukai sulau
kę 21, vietoj 20 metų amžiaus.

Pas-

MONROE, Wis., bal. 7. — 
Wisconsiino pietų vakaruose 
siautė smarkus viesulas, pana
šus į tornadą, padaręs daug 
žalos. Nepa tikrint i pranešimai 
sako, kad dešimt žmonių buvo 
užmušti. Ypačiai daug nuken
tėjo farmų trobos.

tas 
čia 
kų 
bes
t alkovas, 
legacija pranešė jai, kad, 
sų pirma, anglų firmos 
lauksiančios nė kokių užsaky
mų, kol britų valdžia neat- 
s teigsianti pilnų dip'Ib matinių 
santykių su sovietais; antra, jo
kios žymesnės prekybos tarp 
abiejų kraštų negalėsią būti, 
jei britų valdžia arba britų 
bankininkai neduosią rusams 
milžiniškos paskolos.

“Kol nebus pilnai a,įsteigt i 
diplomatiniai santykiai,” pasa
kė Piata'kovas, “mes pirksimas 
Angiljoj tik tokių prekių, ko
kių nebus galima gauti kituo
se kraštuose. Bet jei bus susi
tarta, ir pagaliau bus išdirbtas 
patenkinamas finansinis pro
gramas tarp abiejų valdžių, tuo
met mes galėtume duoti britų 
pramonei 750 milionų dolerių 
vertės užsakymų.”

Piata'kovas pareiškė, kad 
“kaip praktiški biznio žmonės,” 
sovietų vadai nematą budo, 
kaip galėtų būt išspręstas pre
kybinio anglų-rusų bendradar
biavimo klausimas, neatsteigus 
(kubiečių Bamsey MacDonaldo 
valdžios sutarties, padarytos su 
sovietais Londone 1924 metais.

Nužudė pačią, kam su 
savo meile nedavus 

jam ramumo

¥O R R sa
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras ir 
stiprus pietų ir pietų 
vėjai.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 79° F.

šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 6.22. Mėnuo teka 5:06

vešiau; 
vakarų

buvo

Litvinovas išvyko nusi
ginklavimo konfe- 

rencijon
MASKVA, bal. 7. — Maksi

mas Litvinov, sovietų užsienio 
komisaro pavaduotojas, išvyko 
Į Genevą dalyvauti paruošiamo
sios nusiginklavimo komisijos 
darbuose.

x DENVER, Golo., bal. 7. — 
Teismas čia pasmerkė pakarti 
Haroldą VVeissą, krautuvės tar
nautoją, už pačios nužudymą.

Wcis prisipažino, kad jis nu
žudęs savo pačią dėl to, kad ji
nai mylėjus jį ir su savo meile 
nedavus jam ramumo.

Prohibicijos agentas 
suimtas kaip plėšikas

Prerijų gaisras Kansase

COLBY, Kas., bal. 7. — Raw- 
li/ns kauntėj vakar siautė pre
rijų gaisras, padaręs daug ža
los. Keturi asmens rimtai ap-

CHARILESTON, W. Va., bal. 
7. — Čia tapo suimti prohibi
cijos agentas H. Somerville ir 
vienas specialia policininkas: 
Abudu kaltinami kaip plėšikai, 
kurie nakties metu apiplėšė gat
vėj vieną pilietį, Solomoną 
Kouri, atimdami iš jo $375.

iMIADRIDiAS, Ispanija, bal. 7. 
I— Karaliui Alfonsui paprašius, 
Romos papa suteikė Ispanijai 
ypatingą privilegiją, . būtent, 

j kad katalikų maldos per papos 
jubiliejaus metus butų skaito
mi.s indulgencijomis už miru
sios karaliaus motinos, karalie
nės Marijos Kristinos, vėlę.

taip pat 
algas 
kuni-

Kairieji vėl pralai 
mėjo angliakasių 

konvencijoj
Konvencija patvirtino unijos in

vestavimą pinigų į neunijines 
kasyklas W. Virginijoj.

vir
pa-

Ispa- 
ir

Ispanijos valdžia 
sutiko trupuitį padidinti 
žemesniojo sluogsnio 
gaims.

Nors katalikų bažnyčia
nijoj yra be galo turtinga 
aukštesnioji iėrarchija vys
kupai etc. gyvena karališ
kai, didžiausioj prabangoj, pa
prastieji kunigai, — o jų yra 
daugybė — gyvena labai var
gingai.

Praeitą rudenį tad parapijų 
kunigai ėmė organizuotis. Jie 
įsteigė nuosavą “apsigynimo 
sąjungą” ir raštu kreipėsi. tie
siai. į diktatorių Prinio de Ri- 
verą, reikalaudami, kad jiems 
butų pridėta algos.

Jie tą žingsnį padarė dėl to, 
kad aukštesnioji ir lobingoji 
kunigija visai jų ekonomine pa
dėtim nesirūpino. Priešingai, 
kai suvargusių parapijų kuni
gų “apsigynimo sąjunga” krei
pėsi į diktatoriaus valdžią, pra
šydama pagerinti jų būklę, To- 
ledcs primatas išleido ganyto
jišką laišką, aštriai bardamas 
paprsatuosius kunigus, kam jie 
skundžias, kam aimanoja, kam, 
kaip pagonys, rūpinas kūno 
reikalais, kad visų pirma ir 
visados jiems turį rūpėti 
sios ir sielos reikalai.

septyneto vaikų tėvas, teismo 
nuteistas nuo 10 iki 15 metų 
kalėjimo už ketvirtą nusikalti
mą prohibicijos įstatymui.

Kai praeitą penktadienį teis
mas paskelbė savo nuosprendį, 
šerifais parvedė Zacką namo at
sisveikinti su savo žmona ir 
vaikais. Būdamas namie 
matyt, pasiėmė nematant 
vę, kuria paskui kalėjime 
s ik orė.

Zack buvo padorus darbi
ninkas. Teisme jis pasisakė, 
kad esąs tampomas be jokio 
reikalo. Pirmiau jis du kartu 
prisipažinęs kaltas, nors visai 
nebuvęs kaltas. Kartą, 'kai jis 
Filintc dirbęs automofbilių fab
rike, prohibicijos šnipai padarę 
jo namuose kratą ir kai ką ra
dę. Jis prisipažinęs kaltas, no
rėdamas apsaugoti nuo nema
lonumų žmoną ir vaikus. Kitą 
kartą' žmona pavaišinus polici
ninkus, ir už tai jis buvęs su
imtas... “Jei dėl ko butų gali
ma mane kaltinti, tai tik dėl 
mano sunkaus darbo,” pasa
kė Zack’as teisėjui.

iBet jis vis tiek buvo nuteis
tas.

Zack’as, matyt, nebegalėjo 
pakęsti tokio prohibicijos įsta
tymų žiaurumo, dėl kurio ne 
tik jis pąts, bet visa jo šeima, 
jo vaikai palikti be maitinto
jo, turės skaudžiai nukentėti, 
ir todėl bevelijo geriau nusi
žudyti, nekad ilgus metus kan
kintis kalėjime.

PEORIA, III., bal. 7. — Illi
nois kasyklų darbininkų uni
jos konvencija atmetė kairiųjų 
rezoliuciją, kuria jie smerkė 
unijos vadus dėl investavimo 
$150,000 unijos pinigų i vienas 
neunijines 
ginijoj.

Unijos 
Fislisvick,

•rezoliuciją, pareiškė, kad 
investmentu angliakasių 
sugebėjo įkelti koją į 

Virginijos teritoriją, 
kasyklų kompanijos

kasyklas West Vir-

prez i (lentas Ilarry 
atsakydamas į kai-

dva-

Į Europą vėl grįžo 
mos šalčiai

žie-

PARYŽIUS, bal. 7. — Euro
poje užėjo vėl šalčiai ir iš pa
vasario bedarė žiemą. Centrar 
linėj Francijoj ir Šveicarijoj 
stipriai pasnigo ir u|pės vėl 
užšalo.

15 demonstrantų areš
tuota Minneapoly

MI'NNEAPOLIS, Minu., bal. 
7. Policija vakar išvaikė čia 
demonstraciją, surengtą prieš 
neuni j in i us darbi .n ink us, užėmu
sius unijistų vietas statyme di
delio trobesio miesto centre. 
Penkiolika demonstrantų, jų 
tarpe keturios moterys, buvo 
areštuoti.

EAST ST. LOUIS, III., bal. 7- 
— Nukritus netoli nuo čia ae
roplanui, užsimušė iStarring 
VVells, 21 m., aviacijos studen
tas.

Rokiškio apylinkėse yra to
kių vertelgų, kurie kiaules prieš 
plausiant smaigščiomis lazdo
mis sumuša, ypač nugaras, ir 
po to tik -plauna. Nuo to, mat, 
kiaules nugara sutinsta ir gau
nama stori lašiniai, kurie par
duodant yra brangesni. Tokie 
lašiniai virdami visiškai suplo- 
nėja. Yra tokių, kurie pana
šiu bu d u ir paukščius daro 
“riebius.” Neseniai vienas pilie
tes pardavė kurkęs. Paskui žy
dai aptiko, kad kurkęs buvo su-z 
badytos ir sutinę. Tas pats pi
lietis vėl atvežė į rinką ančių, 
kurios buvo taip pat subady
tos ir sutinę. Ret dabar tas 
barbaras pakliuvo Į teismą.

I\r- 
bo- 

kon- 
pri-

SUDEGĖ VAIKAS.

riųjų 
tuo 
unija 
West 
kant
nūs, -kompanija pasirašius 
traktą, kuriuo ji pasižada 
pažinti uniją, 'kai tik angliaka
sių unija busianti toj teritori
joj įsteigta.

Antra, sakė Fish\vick, 
investmentas nešąs 7 nuoš., 
ir biznio atžy ilgiu jis esąs 
blogas.

ŠAKIAI. Valilių kaimo

tad 
ne-

ėjus su žmona į kluoną akselio 
prasipiauti, palikęs ketvirtų me
tų vaikas virtuvėje besibovyda- 
mas užsklegė drabužėlius. Iš
girdę riksmą atbėgo tėvai, bet 
rado vaiką apdegusį. Tuoj mi
rė.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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(’hicagos praeitis ir 
ateitis

Charles Honce, Associated 
Press News redaktorius, apie 
Chicagos miestu rašo maždaug 
taip:

Daugelis yra tos nuomonės, 
kad ateityj Chicaga taps pasau
lio didžiausiu ir gražiausiu met
ropolio miestu.

Toje linkmėje ji jau padarė 
milžinišką pažangą. Ir kuomet 
1933 m. susirinks, taip sakant, 
pasaulis prie jos slenksčio, tai 
ji dar labiau prisiartins prie 
savo tikslo.

Tiesa, gengių šaudymosi, 
bombų mėtymas ir kiti nedori 
atsitikimai kiek užtemdo jos 
paveikslą, bet tai yra tik epi
zodai. Šiaip naujas miestas 
naujame pasaulyj gyvena svei
ku gyvenimu. Chicago, kaip 
sako garsinimai, labiau išaugo 
per 100 metų, negu Paryžius 
per 2,000.

Tikroji Chicaga neturi nieko 
bendra su gengių žudynėmis, 
bombomis ir plėšimais. Apie

Darkus paveikslas
Labai lengva gauti darkų Chi

cagos paveikslą. Tuo tarpu 
tikrą paveikslą kiekvienas gali 
matyti, kas tik nori. St. John 
Ervine, paskilbęs britų drama
turgas, matė tikrą miestą, kuo
met neseniai jis čia buvo atvy
kęs. Jis sako:

“Chicaga yra žibinčių bokštų 
miestas; miestas, kuris, aš ma
nau, trumpoj ateityj sukels pa
vydą pas visus civilizuotus žmo
nes. Tai yra vieta, kur galima 
rasti Amerikos genijų. Čia yra 
energija, čia yra susimaigiusi, 
bet neabejotina jėga; čia taip 
pat pradeda reikštis grožis.

“Tarp miesto gyventojų vis 
labiau ir labiau pradeda įsigy- 
venti socialia sąmoningumas, ir 
jie yra pasiryžę padaryti Chi- 
cagą didžiausiu pasaulio mies
tu. Aš manau, kad jiems tatai 
pasiseks padaryti. Aš manau, 
kad jie laikui bėgant padarys 
Chicagą gražiausiu pasaulio 
miestu. Šios vietos gyvingu- 
mas ir energija yra tiesiog ste
bėtina.’’

irgi pastebiama nepaprastas iš
sivystymas ir matosi milžiniški 
bokštai, pradedant gotišku Tri
būne trobesiu ir Wrigley dvy
nukais. f

| rytus randasi Grant parkas, 
per kurį eina trys keliai,’ ve
dantieji į Field muziejų ir Sol- 
dier field stadiumą. Kada nors 
trijų dešimčių mylių ežero pa
kraščio kiekvienas colis bus pa
verstas parku. Du trečdaliai to 
darbo jau padaryta. 1933 m. Pa
saulinė Paroda įvyks ant tos že
mės, kuri, taip sakant, bus at
kariauta nuo Michigan ežero.

Šimtai mylių bulvarų jungia 
Chicagos parkų sistemą. Bulva
rams išleista šimtai milionų do
lerių. Chicaga panaikino dvo
kiančią purviną Water gatvę, o 
jos vietoj įrengė dviejų aukštų 
bulvarą, kuris kainuoja $30,- 
000,000. Tos rųšies bulvarų pla
nuojama ir daugiau.

Skaičiai nieko nereiškia
Skaičiai nedaug reikšmės te

turi miestui, kuris daugiausia 
dėmesio kreipia į ateitį. Chica
gos miesto planas laipsniškai

jau pranešti apie tai laikraščiui, 
kad gjalėtų gauti tą laikraštį 
be sutrukdymo.

bar areštuotas vienas 
dėl Morano gengės

* išžudymo
Areštuotas Charles Jakl, 33 

metų, gyv- 5429 S. Seeley Avė. 
Detektyvų biure klausinėta jo 
ryšy su nužudymu septynių 
Morono gengės vyrų Valentine 
dieną.

Paimtas kalėjiman sau
sųjų šnipas

E. B. Fairchild, kurio vardu 
tapo išimtas varantas* kratai 
daryti De King namuose, prie 
Auroros, tapo areštuotas. Jisai 
yra kaltinamas kreivą prisieką 
padaręs, kai ėmęs varau tą kra
tai. Fairchiald teisinasi, kacT 
jisai buvo pirverstas taip dary
ti! vyriausybės, kuriai dirbo. 
Fairchild grūmojąs “viską iš
kelti aikštėn.”

būtent prie 95-tos ir Crowford 
avė., važiavo autu moteriškės 
vyras su sunumi. Čia jų autą 
užgavo kitas karas. Dobens- 
ten neteko kontrolės. Autas į- 
puolė septynių pėdų įgilio grio
vin. Abu vyrai sužeisti. Jie pa
sveiks.

Areštavo gemblerius
Policija užpuolė, dvi vietas, 

kuriose ėjo lošis arkliukais. 
Suimta apie 360 žmonių. Už
griebta laikraštėliai, duodan
tys informacijas apie arklių 
lenktynes, ruletkos ratai ir ki
tokie gembleriavimo įrengimai.

Gengsterių kautynės 
atsinaujino

Nušautas Frarik Krdeger, 45 
metų, penktadienio vakarą, kai 
jis sėdėjo aute ties savo tėvo 
restoranu, .734 W. 22nd St.

tai ji žino tik truputį daugiau, Didžiausias Amerikos miestas yra pravedamas gyvenimam
negu pašaliečiai, nes skaito vie
tos laikraščius. Bendrai imant, 
chicagiečiui tenka praleisti eilę 
metų nesusidurus su rimtesnio 
pobūdžio prietykiu, kaip auto
mobilio nelaime, ir net nelaimių 
su automobiliais čia pasitaiko 
mažiau nei kituose miestuose.

GARSIOS ŠOKIU INSTRUKTORĖS 
ALBERTINOS RASCH 

PATARIMAS

Jeigu priemiesčiai, kurie da
bar sudaro New Yorko miestą, 
nebūtų susivieniję, tai didžiau
sias Amerikos miestas šiandien 
butų Chicaga. Ji gyventojų 
atžvilgiu toli pralenkė kaip ori- 
ginalį New Yorką—Manhattan 
salą,—taip ir jo didžiausį prie
miestį, Brooklyną. Prieš kiek 
laiko Brooklyno laikraštis pada
rė pastabą, jog Brooklyn savo

23768—Tamošiūnienei Uršulei
24714—Kostantui Maskoliūnui 

Kamarauskui
23025—Tamašauskienei Barb.
25027—Stef. Aleknavičienei
56526—Onai Gelžinienei

1085—Leonui Kerviui
24574—Kaz. Juozapaičiui
22833—Antanui Nugarui
22832—Staniui Virkutui
22835—Ignacui Tamkunui
23536—Juozui Mizeriui
15015—Domininkui Gedmintui 
22846—Mikolinai Motekaitienei 
15007—Jonui Rudinskui

22849—Ignui Valačauskui 
15014—-Mykolui Kaminskui 
22844—Jonui Bursui 
23534—Jurgiui Stučinskui 
15008—Bronisl. Novickaitei 
15017—Amelijai Kvedarienei

feP I EIK 1EW1ČZ & (Sj
CONTRACTORS

Real estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

GĖLIMAI

Mme Albertina Rasch yra labai 
daug prisidėjusi prie išvystymo mo
derninio šokimo. Ji .lavina savo 
mokines šokiais išreikšti savo asme
ninę gracija ir poza. Suprantama 
Mme Rasch reikalauja lieknios, plo
nos figūros. Jos nuomone, nėra 
nieko žavėtino storume. Amerikos 
moterys gali jsidėmėt Mme Rasch 
patarma apie Lucky Strike cigare- 
tus. Ji sako:

“Lavindama tiek daug šokėjų, aš 
turiu pabrėžti reikalingumų fizinio 
tinkamumo. Aš raginu palaikyti 
atletini lieknumą. “Jokių saldumy
nu“ — aš reikalauju. “Vieton to- 
užsirukykite Lucky”. Tai yra ge
riausias suplonėjimo patarimas, ko
ki aš galiu duoti. Aš žinau, kad jis 
veikia. Mano mokinės, yra lieknios 
ir grakščios. Be to šokiams yra 
sunkus darbas ir reikia apsaugpti 
kvėpavimą -r o Luckies niekad ne
pakenkia kvėpavimui ir neerzina 
gerklės.

“Kepintas Luckies skonis yra tik
rai priežastis jų gerumo”.

Nestebėtina, kad tiek daug ma- 
<lin*cM moteiŲ mano. Rūkykite 
Luckies vieton kramtyti saldumynus.

Nė vienas kitas cigaretas negali 
kokybėje prilygti Lucky Strike, nes 
nė vienas kitas cigaretas nėra ke
pintas. Šis kcpinimas tapo užkir
tas 20,679 daktaru, kurie sako, kad 
Luckies yra mažiau erzinantys, n^- 
gu kiti cigaretai, nes kepinimas iš
ima visus nešvarumus. štai kodėl 
Lucky Strike yre geresni už kitus.

didumu užima Amerikoj antrą 
vietą—antrą po Chicagos.

Chicagos ribose gyvena 
3,000,000 suviršum žmonių. O 
kartu su savo priemiesčiais, ku
rių yra apie 200, ji priskaito 
apie 4,500,000 gyventojų.

Chicaga yra keturių, o ne vie
nos valstijos miestas. Iš Illi
nois jos šiaurinė dalis driekiasi 
j VVLsconsiną ir Indianą, beveik 
pasiekdama Michigan valstiją. 
Gary ir Hammond, Ind., yra 
lyg Chicagos pratęsimas; tą pat 
galima pasakyti apie Oak Park, 
Cicero ir Evanstoną. Iš vidur- 
miesčio ima tik vieną valandą 
laiko pasiekti Waukeganą, Au
rorą, Piginą ir Jolietą.

Tą milžinišką metropolio teri- 

toriją jaugia tūkstančiai akru 
miško, kuris ateityj, nėra abe
jonės, bus paverstas į parkus.

Miestų augimas

Chicaga išsivystė palyginti

Politika, administracijos per
mainos, gengių karai ir bombos 
negali sulaikyti neišvengiamą 
miesto vystymąsi. ,

Senovėj visi keliai vedė i Ro
mą; šiandien visi geležinkeliai 
veda į Chicagą, atveždami įvai
rius produktus. Chicaga pa
verčia farmų javus į duoną, 
galvijus ir kiaules i mėsą, o ge
ležį į plieną. Iš čia pagaminti 
produktai yra siunčiami į visas 
pasaulio dalis, o iš visų pasaulio 
dalių atvyksta būriai žmonių, 
kurie prisideda prie Chicagos 
vystymo ir ugdymo.

Statybos darbininkų 
dėmesiui

Prie 32 mokyklų statymo 
daubas sulaikytas. Kiekvienoje 
tų vietų dirbo ’ gerokas skaičius 
darbininkų. Dabar jie visi ne
teko darbo. Kaip ilgai prisieis 
būti be darbo — nežinia. Ban- 
kicrįąi paskolino •Chicagos mo
kyklų tarybai $20,000,000. 
Vienok tie pinigai eis mokyto
jų ir tarnautojų mokyklų tary
bai. Aniatninkams, nusima
nantiems statybos darbuose, pa
tartina kolei kas Chicagon ne
važiuoti, ba darbas čia šiuo 
laiku sunku gauti. Murninkas.

Policininkas Patrick Fle- 
mnig surado tuščios krautuvės 
tarpdury bombą. Krautuvė ad
resu 4183 So. Halsted St. Po
licininkas užgesino fuzą.

Bomba mesta į kvietkiaus 
krautuvę, kuri yra adresu 3527 
So. Halsted St., netoliese nau
jo lietuvių teatro. Krautuvė 
priklauso Charles P. Quinla- 
nui. čia padaryta apie $1,500 
nuostolių. Kita bomba buvo 
mesta į soft (trinks parlorį, 757 
West 54th PI., kuris priklau
so Richardui Ųuinlanui. Čia 
taip jau padaryta nuostolių a- 
pie $1,500.

R.adios
Milžiniškas 

Pasirinkimas 

s/iįfų&itic
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo, už
$95

Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atvvater Kent. 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, G’olster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.

" per trumpą laiką. Prieš šimtą 
metų čia tebuvo vienatinis 
avanpostas Fort Dearborn su 
keliais kareiviais, pirkliais ir 
prietykių i.eškotoj'ais, kurie ap
sigyveno dykumoj.

“Bet”, sako laikraščio krono- 
logas, “Amerikos gilumoj pra
dėjo reikštis gyvenimas. Upės 
kloniuose ir tyrlaukiuose atsira
do gyventojų. Ilgos vežimų 
virtynės nuolat traukė į vaka
rus, ir miestukai pradėjo dygti 
tose vietose, kur dar visai ne
senai švaistėsi laukiniai indėnai. 
Miškai tapo iškirsti, upėse pasi
rodė garlaiviai, tyrlaukiai pra
dėjo virsti farmomis, geležinke
lių tinklas ėmė plėstis į visas 
puses, žmonių banga, kuri už
liejo rytų kalnus, išsiskleidė 
po visą kontinentą.

“Chicaga tapo centru tos di
delės permainos. Naujos šalies 
turtai plaukė į miestą. Jis pa
sidarė veiklus, triukšmingas, 
purvinas ir neramus. Jis užsi- 
krėtė naujos civilizacijos gero
siomis ir blogosiomis pusėmis. 
Kaip pati žemė, Chicaga pasi
darė gobši ir nesuvaldoma, ga
linga ir akla. Ji tapo tikras 
Amerikos gyvenimo veidrodis”, t

Grožis
Kur yra šių dienų Chicagos 

grožis? Atsistokite prieblan
doj ant Michigan tilto ir pa- 
žvelgkite išilgai bulvaro. Ketu
rios dešimtys penkių aukštų bo
kštai stovi, į vakarus nuo jo, o 
Grant parkas driekiasi į rytus, 
čia, sako pasaulio keliauninkai, 

lyra gražiausi gatvė pasaulyj. 
Arba žiūrėkite į šiaurius išilgai

Kodėl laiškai ir paš
to siuntiniai pražūva

Sezonas, kuriuo Chicagos gy
ventojai maino savo gyvenimo 
vietas (butus), jau čia. Perei* 
tais metais daugiau kaip pusė 
miliono pranešimų apie adresų 
permainymą buvo įteikta Chica
gos Paštui. Taip sako pašto 
perdėtinis, Arthur C. Lueder. 
Bet buvo daugelis tūkstančių 
tokių žmonių, kni’ie permaina 

gyvenimo vietas, o Paštui apie 
tai nepranešė. Rezultatas pa
sirodė toks, kad daugybės paš
to siuntinių ir laiškų paštinin
kai negalėjo įteikti asmenims, 
kuriems tie siuntiniai buvo ad
resuoti, ir daug įvairios spaus
dintos medegos — cirkuliorių 
ir laikraščių — tapo sunaikin
ta.

Jeigu jus kraustotės kiton 
vieton, praneškite apie tai Paš
tui, paduokite jam savo seną 
ir naują adresą. Blankas tam 
tikslui galite gauti iš kiekvie
no paštininko, kuris nešioja 
jums laiškus. Galite taipjau 
panaudoti paprastą atvirutę. 
.Jeigu kas samdosi tik kamba
rį, tai toks asmuo privalo pa
duoti ne tik vietą, kur jis arba 
ji gyvena, ne tik savo vardą 
ir pavardę, bet taipjau pažy
mėti vardą ir pavardę tų žmo
nių, pas kuriuos gyvena ir ku
rie turi laiškams dėžutę.

Gaunantys namuose laikraš
čius asmenys, kai jie permai
no gyvenimo vietą, privalo tuo-

Negras galvažudys pri
pažintas pamišėliu

David Shanks, jaunas negras, 
nužudęs p-lę Constance, Peoria 
mokyklos mokytoją, ir buvęs 
nuteistas mirti, šeštadienį tapo 
pripažintas pamišėliu. Jis bus 
pasiųstas į ligoninę kriniina- 
liams pamišėliams.

Rernaitis nušautas

Ernest Reynolds, 15 mėty, 
13771 Leyden avcnuc, ėjo “me
džioti”. Su savo draugu P-eter 
Bell, 16 metų. Pastarasis ne
tyčia iššovė iRcynoldso .22 šau
tuvėlį ir pataika ReynoldsuL 
Kol atvažiavo greitosios pagal
bos vežimas, Reynolds mirė.

Nelaimė po nelaimės
P-nia Dora Dcbensten, 50 me

tų, važiavo paežerių keliu. Prie 
16-tos gatvės skuibėjantis karas 
apvirto, sužeidė šoferį ir .už
mušė moteriškę. Kitoj vietoj,

Nebus Niežė
jimo!

Sckęskit kankinanti o- 
don niežėjimą. Tik na- 
vartokit Severu’s Enko. 
Taip pastebėtinu pagei- 
ba nuo keldinančio įde
gimo. Taip vėsinantis, 
raminantis. Pasiklauskit 
suvo aptiekininko.

Severą*®
ESKO i

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

33 nauji kunigai
šeštadienį kardinolas Mun- 

delein įšventino 33 baigusius 
seminariją į kunigus. Jų tarpe 
yra du kurie nešioja lietuviš
kas pavardes, būtent — T. Cas- 
paraitis ir Francis G. Jur
gaitis.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

13430—Vaičiui Baltramiejui 
24594—Paukščiui Jonui 
36511—Stačkui Leonui

Laikas Malevoti
Namus

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musu kostumerius 
užganėdindavo. Musu ta maleva da- 
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresnį tavora už ta pačia 
kaina ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuvę ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

]£ADA dėl persišaldymo gelią 
skausmai nudiegia iki kaulų, 

visados greitą palengvinimą gali
ma gauti pas Bayer Aspirin. Jis 
greitai apsidirba su gaivos skau
dėjimais, ar mažais skausmais, 
bet tiek pat veikia smarkiai, kai 

neuralgijos, 
ar strėnų 
ar skaudė- 
def Bayer 
širdžiai jis

rimtai sergama nuo 
reumatizmo, neuritis, 
diegimo. Joks gėlimas 
jimas nėra per gilus 
Aspirin palengvinti, o 
nekenkia.

SBI'RIN
Aspirin yra vaizbaženklis Bay«- Uumybęą MQ„ųppcetlcacldesterio Salicylinės rakšties.

Sta.1 Jos Yra
Dabar laikas įsigyti naują Portis Bros, 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj 
rasite pilną pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių. 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų. /

BARNEY PETKA’S
MEN’S FURNISHING

2TAH

4171 Archer Avė., netoli Richmond St.
>-------------

n

SpeciallBtns gydyme chroniškų ir nauja U> 
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. 'Mano pilnas IScffzaniinavi- 
tnas atidengi* jusų tikra liga ir jot aft apsl- tniHlu Juh try.iyti. sveikata j u tu b ougryS. Ei
kit pan tikra spėri alinti,, kuria neklaus jum, 
kur ir kas Juntu skauda, bot pats pasakys po 
galutino iftu^zatniuavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Michigan avė., kuri tik prieš Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
keletą metų tapo pratęsta. Čia1 -’ud Tpo^ietu^

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojome paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

f

Dutch Boy White Lead 100 svarų 
$11.50

Purę Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rucikweli Street 

Lafayette 4689

Gyvenimo Dumble
1 Apysaka iš Realio Amerikos
ę Lietuvių Gyvenimo

? Parašė S. E. Vitaitis.

? Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 

1 meilės ir viliugingos ipeilės; pamatysi kapucino ir 
y kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
J paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai- 
J kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
Y jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama- 
A tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 

žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
f 1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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SŪRIO SRIUBA VIRTOS MĖSOS KEPSNYS

BULVĖS UNGARTŠKAI
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| ' į ii... . ■ .............................................. .. 1

SŪRIO BANDUTĖS

ŪL

2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
4 puodukai pieno
114 puoduko druskos
Paprikos
1 šaukštas sunkos iš svogūnų
2 šaukštai sukapotų petruškų 
% puoduko tarkuoto sūrio.
Ištarpyk sviestą, nuimk nuo 

ugnies, supilk miltus, išmaišyk, 
ir maišyk pakol pasidarys labai 
švelnus. Užpilk pieną, išmaišyk 
ir padėk atgal ant ugnies. Kaip 
užvirs, duok kad pavirtų 3 mi
nutes. Sudėk sūrį ir druską, iš
maišyk ir paduok stalan su 
k re kęsai s.

V/2 šaukštuko druskos
14 šauktuško pipirų
14 šaukštuko svogūnų
3 šaukštukai taukų
3 šaukštai miltų
11/2 puoduko karštos sriubos
2 puoduku tirpintų krekėsų 

arba baltos duonos trupinių.
Padaryk dažalą iš taukų (ar

ba sviesto), miltų, druskos, pi
pirų ir sriubos. Ištepk indą 
sviestu, sudėk puoduką krekėsų, 
paskui supilk dažalą sumaišius 
su mėsa. Ant viršaus uždėk 
likusį puoduką trupinių, apdėk 
sviestu ir kepk pečiuje 20 mi- 
nutų.

Nulupk, nuplauk ir supjaus
tyk bulves, išilgai į šmotus. 
Bulvių neturi būti daugiaus 
kaip trįs puodukai. Virk bul
vės druskuotame vandeny ne- 
daugiaus kaip tris minutes. Pas
kui nusunk. Padėk sviesto puo- 
dukan, sudėk bulves ir ant ma
žos ugnies apdengus virk pakol 
jos parus ir bus minkštos. Iš
tarpyk atskyrame puode du 
šaukštu svogūnų sunkos, 2 
šaukštu miltų ir užpilk vieną 
puoduką karšto pieno. Pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonies. 
Paskui išplak vieno kiaušinio 
trynį ir pridėk, duok truputį 
pavirti. Užpilk ant bulvių, iš
maišyk ir pirm paduosiant sta
lan, apiberk sukapotom petruš- 
kom.

1 puodukas miltų 
truputį druskos 
1 puodukas pieno ' 
1 kiaušinis
14 sv. tarkuoto Amerikoniško 

sūrio.
Išplak kiaušini (tik truputį), 

pridėk druskos ir supilk pieną. 
Dėk po truputį miltus ir gerai 
su tam tikru prietaisu visą tešlą 
taip išplak, kad ji putotų. Įkai
tink blėtį vartojamą dėl bandu
čių, ištepk taukais arba alyva. 
Įpilk tiek tešlos, kad butų per 
pusę pilnos. Užberk ant viršaus 
šaukštuką tarkuoto sūrio ir už
pilk tešlą. Dėk į karštą pečių 
ir kepk 25 minutes. Paduok 
stalan karštus.

stiklinį indą sviestu, supilk mi
šinį ir kepk nekarštame pečiu
je 45 minutes. Paduok su se
kamu dažalu.

Putojantis dažalas

4 šaukštai sviesto
1/2 sv. miltuoto cukraus
1 šaukštukas vanilijos
Ištrink sviestą su cukrum. 

Pridėk vaniliją. Kaip reikės 
paduoti stalan, pripilk 2 šaukš

tu verdančio vandens. Paskui 
pridėk išplaktą baltymą vieno 
kiaušinio ir viską kartu išplak 
taip, kad butų kaip tuščios im
tos. Apdėk pudingą ir paduok 
stalan.

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

RYŽIAI ISPANIŠKI

CITRINOS PUDINGAS

MADOS.

Likę It!

Prso

3296 —You’ll 
Sizes 16, 18 years, 36, 38, 
40 and 42 inches bust. 
Sizc 36 requires 31/, yards 
ot 40-inch material with 
% yard of 36-inch con- 
trasting.

En- 
semble. Sizes 16, 18 years, 
36, 38, 40 and 42-inches bust. 
Size 36 requires 5% yards of 
40-inch material with 2% 
yards of brald.

3320 — Chlc and 
tical. Sizes 16, 18 yearą 
36, 38, 40 and 42 inches 
Just Size 36 reąuires 

'/« yards of 40-inch 
material with ’/» yard it 
27-inch contrasting.

1 puodukas ryžių
4 riekutės lašinukų
Druskos ir pipirų pagal sko

nies
1 svogūnas
14 puoduko tomatų košės
1 žalias pipiras
Virk ryžius vandeny dvide

šimts penkias minutes. Suka
pok svogūną, pipirą ir smulkiai 
supiaustyk lašinukus, arba jeigu 
nori viską kartu sumalk, vietoj 
pjaustyti. Paskui pakepint 
ant skaurados. Užpilk ant ry
žių kartu su tomatėm. Išmai
šyk ir pakepink pečiuje.

KORNŲ KOŠĖ IR RAZINKOS

1 puodukas sviesto
2 puoduku cukraus
6 kiaušiniai
1/2 kvortos pieno
3 citrinas
Ištrink sviestą su cukrum. Iš

plak kiaušinius , pridėk prie 
sviesto, supilk pieną. Nutarkuok 
luobelę nuo citrinų, išplauk sun
ką ir pridėk. Viską kartu 
išmaišyk. Ištepk molinį arba

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGKIAMS /

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

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

" padaryt, iogr kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištu.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lembert P ha r macai Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

331

3317—Simulates Two-Plece 
Styling. Sizes 16, 18 years, 
36, 38. 40 and 42 inches bust. 
Size 36 reąulres 3% yards of 
40-inch material wlth % 
yard of 32-inch contrasting.

3315—Smart Uneven Hem- 
line. Sizes 16, 18 years, 36, 
38, 40 and 42 inches bust. 
Slze 36 reąuires 3 yards of 
40-inch material with t., 
yarda of 2-inch rlbbon.

3320
V* v

3315

U4

3327 — Chlc Jacket 
senible.

3296

£?’•

1 puodukas kornų miltų
14 puoduko šalto vandens
4 puodukai vandens
1 puodukas razinkų, besėklių 
1/2 puoduko riešutų, sukapotų 
Sumaišyk kornų miltus ir 14 

puoduko. Užvirk 4 puodukus 
vandens ir sudėk išlengvo, mai
šydama suvilgintus kornų mil
tus. Duokjfcjd virtų kokias 
5 minutes. Paskui gerai iš
plauk. Sudėk į dvigubą puo«> 
ir virk dar valandą laiko. Pas
kui sudėk razinkas, sukapotus 
riešučius ir virk dar 2 valandas. 
Vietoj razinkų galima vartoti 
slyvas, daktylius arba kitus 
džiovintus vaisius.

Paduok šaltą arba karštą su 
pienus arba Smetoną.

PRANCŪZIŠKOS BANDUTĖS

3320 — Sporto suknelė. Galima siūdinti iš bile materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 coliu per krutinę.

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 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

rNAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, Ill.i 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Adresas)

4 šaukštai sviesto
4 šaukštai cukraus
1 puodukas miltų
1 kiaušinis
1 puodukas pieno.
Ištrink gerai cukrų su svies

tu, kad butų kaip Smetona. Pri
dėk puoduką miltų. Išmaišyk 
pieną su kiaušiniu; kiaušinį 
pirmiausia išplak. Pilk pieną 
po truputį prie pirmojo mišinio, 
išmaišyk, pakol visą nesupilsi. 
Supilk tešlą į sviestuotus moli
nius bei stiklinius. Kepk pečiu
je. Kaip iškeps aptepk vieną 
bandutę su vaisių koše ir uždėk 
kitą bandutę ant viršaus. Arba 
jeigu bandutes bus didesnes, 
perpiauk bandutę ir perdek vai
siais. Paduok prie kavos arba 
arbatos.

MOKYKLOS NURSM. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ ŽINOTI ŽITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo
kyklos merginoms apie asme
nini higieną, patyrusi distrik- 
to nur»U pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimaa ir dieta turi būt van> 
tojams. Eeant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti neno
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
Miteli namie.

(Miestas ir valst.)

TUBBY The Perfect Likeness
- AN VMHEM the TEACHER 

VVAMTS To D0 SOHE
HOME SHE ALU/^S

G IV E S IT To JOEV AM' HE 
HASTA DO IT

Delicious
00d

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 

- the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PUEN1X

CHEESE COMPANY <
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BULVĖS UNGARTŠKAI

NAUJIENOS, Cliicažo, 
į ' ’  — . ■ i»< i

SŪRIO BANDUTĖS

m

MUSŲ MOTERIMS
* ■ ■ Veda Dora Vilkiene ■

SŪRIO SRIUBA VIRTOS MĖSOS KEPSNYS

2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
4 puodukai pieno
114 puoduko druskos
Paprikos
1 šaukštas sunkos iš svogūnų
2 šaukštai sukapotų petruškų 
% puoduko tarkuoto sūrio.
Ištarpyk sviestą, nuimk nuo 

ugnies, supilk miltus, išmaišyk, 
ir maišyk pakol pasidarys labai 
švelnus. Užpilk pieną, išmaišyk 
ir padėk atgal ant ugnies. Kaip 
užvirs, duok kad pavirtų 3 mi
nutes. Sudėk sūrį ir druską, iš
maišyk ir paduok stalan su 
krekėsais.

U/2 šaukštuko druskos
Vi šauktuško pipirų
Vi šaukštuko svogūnų
3 šaukštukai taukų
3 šaukštai miltų
D/2 puoduko karštos sriubos
2 puoduku tirpintų krekėsų 

arba baltos duonos trupinių.
Padaryk dažalą iš taukų (ar

ba sviesto), miltų, druskos, pi
pirų ir sriubos. Ištepk indą 
sviestu, sudėk puoduką krekėsų, 
paskui supilk dažalą sumaišius 
su mėsa. Ant viršaus uždėk 
likusį puoduką trupinių, apdėk 
sviestu ir kepk pečiuje 20 mi- 
nutų.

Nulupk, nuplauk ir supjaus
tyk bulves, išilgai į šmotus. 
Bulvių neturi būti daugiaus 
kaip trįs puodukai. Virk bul
vės druskuotame vandeny ne
daugiams kaip tris minutes. Pas
kui nusunk. Padėk sviesto puo- 
dukan, sudėk bulves ir ant ma
žos ugnies apdengus virk pakol 
jos parus ir bus minkštos. Iš
tarpyk atskyrame puode du 
šaukštu svogūnų sunkos, 2 
šaukštu miltų ir užpilk vieną 
puoduką karšto pieno. Pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonies. 
Paskui išplak vieno kiaušinio 
tryni ir pridėk, duok truputį 
pavirti. Užpilk ant bulvių, iš
maišyk iv pirm paduosiant sta
lan, apiberk sukapotom petruš- 
kom.

1 puodukas miltų 
truputį druskos 
1 puodukas pieno 
1 kiaušinis
14 sv. tarkuoto Amerikoniško 

sūrio.
Išplak kiaušinį (tik truputį), 

pridėk druskos ir supilk pieną. 
Dėk po truputį miltus ir gerai 
su tam tikru prietaisu visą tešlą 
taip išplak, kad ji putotų. Įkai
tink blėtį vartojamą dėl bandu
čių, ištepk taukais arba alyva. 
Įpilk tiek tešlos, kad butų per 
pusę pilnos. Užberk ant viršaus 
šaukštuką tarkuoto sūrio ir už
pilk tešlą. Dėk į karštą pečių 
ir kepk 25 minutes. Paduok 
stalan karštus.

stiklinį indą sviestu, supilk mi
šinį ir kepk nekarštame pečiu
je 45 minutes. Paduok su se
kamu dažalu.

Putojantis dažalas
i

4 šaukštai sviesto
1/2 sv. miltuoto cukraus
1 šaukštukas vanilijos
Ištrink sviestą su cukrum. 

Pridėk vaniliją. Kaip reikės 
paduoti stalan, pripilk 2 šaukš

tu verdančio vandens. Paskui 
pridėk išplaktą baltymą vieno 
kiaušinio ir viską kartu išplak 
taip, kad butų kaip tuščios pu
tos. Apdėk pudingą ir paduok 
stalan.

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

RYŽIAI ISPANIŠKI

CITRINOS PUDINGAS

MADOS.

3327 — Chic Jacket 
semble. Sizes 16, 18 years, 
36, 38, 40 and 42-inches bust. 
Size 36 reąuires 5% yards of 
40-inch material with 2% 
yards of brald.

1 puodukas ryžių
4 riekutės lašinukų
Druskos ir pipirų pagal sko

nies
1 svogūnas
’/a puoduko tomatų košės
1 žalias pipiras
Virk ryžius vandeny dvide

šimts penkias minutes. Suka
pok svogūną, pipirą ir smulkiai 
supiaustyk lašinukus, arba jeigu 
nori viską kartu sumalk, vietoj 
pjaustyti. Paskui pakepint 
ant skaurados. Užpilk ant ry
žių kartu su tomatėm. Išmai
šyk ir pakepink pečiuje.

1 puodukas sviesto
2 puoduku cukraus
6 kiaušiniai
Į/G kvortos pieno
3 citrinas
Ištrink sviestą su cukrum. Iš

plak kiaušinius , pridėk prie 
sviesto, supilk pieną. Nutarkuok 
luobelę nuo citrinų, išplauk sun
ką ir pridėk. Viską kartu 
išmaišyk. Ištepk molinį arba

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS /

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

l
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu. ,
TAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo ii- 
rištas.

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

En

3327

£

3315

3320 — Sporto suknelė. Galima siūdinti iš bile materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3317—Simulates Twt>-Plece 
Styling. Sizes 16, 18 years, 
36, 38 . 40 and 42 inches bust. 
Size 36 reąuires 3% yards of 
40-inch material with % 
yard of 32-inch contrasting.

3315—Smart Uneren Bėra
linė. Sizes 16, 18 years, 36, 
38, 40 and 42 Inches bust. 
Size 36 reąuires 3 yards of 
“ - .......................'IV*40-inch material with 
yards of 2-inch ribbon.

33203320

V
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

f NAUJIENOS Pattem Dept
' 1789 S. Halsted St., Chicago, Ill.i

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No --------------
Mieros ..........................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

KORNŲ KOŠĖ IR RAZINKOS

1 puodukas kornų miltų
14 puoduko šalto vandens
4 puodukai vandens
1 puodukas razinkų, besėklių 
>/2 puoduko riešutų, sukapotų 
Sumaišyk kornų miltus ir *4 

puoduko. Užvirk 4 puodukus 
vandens ir sudėk išlengvo, mai
šydama suvilgintus kornų mil
tus. Duok, v ^įd įvirtų kokias 
5 minutes. Paskui gerai iš
plauk. Sudėk į dvigubą puor^i 
ir virk dar valandą laiko. Pas
kui sudėk razinkas, sukapotus 
riešučius ir virk dar 2 valandas. 
Vietoj razinkų galima vartoti 
slyvas, daktylius arba kitus 
džiovintus vaisius.

Paduok šaltą arba karštą su 
pienus arba Smetoną.

PRANCŪZIŠKOS BANDUTĖS

4 šaukštai sviesto
4 šaukštai cukraus
1 puodukas miltų
1 kiaušinis
1 puodukas pieno.
Ištrink gerai cukrų su svies

tu, kad butų kaip Smetona. Pri
dėk puoduką miltų. Išmaišyk 
pieną su kiaušiniu; kiaušinį 
pirmiausia išplak. Pilk pieną 
po truputį prie pirmojo mišinio, 
išmaišyk, pakol visą nesupilsi. 
Supilk tešlą į sviestuotus moli
nius bei stiklinius. Kepk pečiu
je. Kaip iškeps aptepk vieną 
bandutę su vaisių koše ir uždėk 
kitą bandutę ant viršaus. Arba 
jeigu bandutės bus didesnės, 
perpiauk bandutę ir perdek vai
siais. Paduok prie kavos arba 
arbatos.

TUBBY The Perfect Likeness
MV HVTLE COOSINS > 

ARE AT OUR HOUSE’, IT S 
THE ONĖS THAT'S TWIMS, 
THE/V LOOK SO M O C H 
ALIKE AIOBODV CAN 
TELLTHEM APART - 
ONLY TAEIR MOTHEC. J

THEV <SO Te? SCHOOL\ 
AK)' 40 EY DOES SOMETHlN' 

HE OUčHTaVt THE TEACHER 
ALKNAYS THIMKS lYs 4IMMIE 
. AK)' HE CETS KEPT IK) J

- Ak) vmaen The teacher > 
WAK)TS JlMMlE To 00 SoME 
homevjork SHE ALIAMS

GIV E S IT To 4OE.V Ak)' HE 
H ASTA DO IT

-----— ' - •*" "Į .. ■---

W UMCLE TOLE ME (MCE • > 
HE KNEW SOKAE TVHKJS 
THAT LOOKEO SO MVCH 
ALIKE THAT VJHEK) TUEV 
VJANTED To SEE THEMSELVES 
TAEN JUS' LOOKE0 AT E ACH 

OTHER. j-------—-----'

1

■'•ii

r ▼ a

įJįJ/7
|| Delicious

ll
A food for pro 11 tein; a food for 

I” mineral salts;
for calcium and w phosphorus; all

)■ _ the essential ele*W ments for health■I and strength areB found in good
»■ cheese. And all
Į the essential ele-I ments of good

cheese are found |B in Kraft Cheese.

kraft(R5cheese

IBI -

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY <



NAUJIENOS, Chicago, ffl. Pirmadienis, balan. 8, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New«

Published Daily Except Sunday by 
the Uthuanian News Pub. Co., Ine. 

K739 South Halsted Street Chicago, III.
lelephone Koosevelt 850*

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratu:
$8.00 per year in Canada .
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.10 per year ia Chicago.

8c per copy.

« $8.00
_ 4.00

2.00
M 1.50
- .75

8c 
18c 
76c

Entered a* Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Poit Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halsted S t., Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8509.

Užsisakymo kalnas
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Metams______________
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Orderiu kartu su užsakymu.

PROHIBICIJOS REFERENDUMAS?
— /

Kai lapkričio mėnesy “sausasis” Hooveris paėmė 
yiršų ant “slapiojo” Smitho, tai Ąnti-Saloon lyga ir pro- 
testonų dvasiškiai padarė iš to išvadą, kad dauguma 
Amerikos žmonių pasisakę už prohibicijį. Prezidento 
rinkimai buvę kaip ir “prohibicijos referendumas”. Bet 
šiandie yra aišku, kad ta nuomonė yra nieku neparem
ta. • .

Prezidento rinkimuose Hooveris, pav. gavo Wis- 
consino valstijoje didelę daugumą balsų. Bet pereitą 
antradienį tos valstijos piliečiams buvo duota nubalsuoti 
sumanymas, kuriuo atšaukiama prohibicijos vykinimo 
įstatymas. Del šito sumanymo balsuotojai aiškiai pasi
dalino į prohibicijos šalininkus ir jos priešus, ir kas pa
sirodė? Daugiau kaip šimto tūkstančių balsų dauguma 
sumanymas, atšaukiantis prohibicijos vykinimą, tapo 
priimtas-

Vargiai butų teisinga manyt, jogei Wisconsino pi
liečių nusistatymas prohibicijos klausimu galėjo taip 
griežtai pasikeisti per penketą mėnesių, kad pirma dau
guma jų buvo už prohibiciją, o dabar pasidarė priešingi. 
Greičiau reikia spręsti, kad lapkričio mėnesy jie buvo 
taip pat priešingi prohibicijai, kaip jie yra dabar, bet 
tuomet jie neturėjo progos savo nusistatymą pareikšti. 
Anot senatoriaus Caraway, iš Arkansas, Wisconsino 
žmonės “balsavo pereitą rudenį, ne už Hooverį, bet 
prieš popiežių. Šį pavasarį jie balsuoja už alų.”

Visos šalies referendumo prohibicijos klausimu dar 
nebuvo. Jei toks referendumas butų padarytas ( nemai
šant jo su kitais klausimais), tai “prohibišenai” veikiau
sia butų sumušti i dulkes.

MILWAUKEE’S SOCIALISTAI VĖL ATSIGRIEBĖ

Pereitą antradienį Milwaukee’s socialistai turėjo 
didelių laimėjimų. Nors prieš juos kovojo susivieniju
sios po “nonpartisan’ų” vardu abidvi kapitalistiškos par
tijos, bet jie laimėjo vieną aldermano vietą (vakansijos 
užpildymui), vieną taikoj teisėjo vietą ir tris iš penkių 
vietų mokyklų taryboje.

Jie taip pat laimėjo referendumą miesto čarterio 
pataisymo klausiniu, kuriuo “nonpartisanai” ėjo prieš 
socialistus, reikalaudami miesto mero teisių susiaurini
mo. Milvvaukee’s meras yra socialistas Hoan, o miesto 
tarybos dauguma yra buržuazinė. Tai pastaroji buvo 
priėmusi patvarkymą, kuriuo apribojama mero galia- 
Bet socialistai pareikalavo, kad tas klausimas butų pa
vestas visuotinam balsavimui, ir visuotinam balsavime 
“nonpartisanai” prakišo.

DEL MASKVOS VATIKANO DERYBŲ

Prieš keletą dienų vienas Amerikos koresponden
tas telegrama iš Romos pranešė apie neoficialų sovietų 
valdžios susitarimą su Vatikanu. Dabar tas pats korės- 
pondentas sako, kad pasirodymas spaudoje žinių apie 
tą susitarimą iššaukęs daug protestų ir sujudimo įvai
rių šalių katalikuose, ir kad dėl to Vatikano organas 
“Osservatore Romano” ketinąs paskelbti, kad jokios 
sutarties su Maskva nebuvę daryta ir nebusią. Bet ko
respondentas nurodo, kad tokius pat užginčijimus Va
tikanas skelbė ir tuomet kai ėjo derybos su fašistų val
džia, o betgi sutartis su Mussoliniu šiandie yra visiems 
žinomas faktas.

Vienas Amerikos korespondentas ir iš Maskvos ra
šo apie pasirodžiusias užsienių spaudoje žinias apie de
rybas tarp sovietų valdžios ir popiežiaus. Jokių faktų 
jisai nepaduoda, bet mano, kad bolševikų susitarimas 
su Vatikanu esąs negalimas, kadangi bolševikai vedą 
tolyn vis aštresnę kovą prieš religiją. Šis argumentas 
yra labai skystas. Nors bolševikai viešai atakuoja tikė
jimą, bet nežiūrint to, kai kurioms bažnyčioms (saky
sim, metodistams) šiandie Rusijoje yra suteikta gana 
daug laisvės. Net ir su senąja stačiatikių (pravoslavų) 
bažnyčia bolševikai jau yra susitaikę; o pirma jie sten
gėsi ją sugriauti ir tuo tikslu rėmė “gyvąją bažnyčią” 
(kuri dabar jau yra beveik suirus).

Iš bolševikų galima visko laukti- Žmonės, kurie ža
dėjo sušaukti Steigiamąjį Seimą, o paskui jį išvaikė jė
ga; kurie protestavo prieš kiekvieną kad ir menkiausią 
laisvės suvaržymą, o paskui laisvę visai panaikino, —

tokie žmonės gali ir susidraugauti su Romos papa, ne
žiūrint savo viešai afišuojamos “bedievybės”. Nes jie jo
kių principų nesilaiko.

Apžvalga)
ATMETA BALSAVIMĄ

Musų neva kairieji komunis
tai, arba “apšvietiečiai”, savo 
organe rašo:

“...Balsavimo teisė darbi
ninkams neturi vertės, — dėl 
to, kad pinigų jie negali tu
rėt daugiau, negu kapitalis
tai. Darbininkai žino, kad už 
priešingą balsavimą jie turės 
iš dirbtuvės neužilgo išeiti 
(?). Nors ‘slaptai’ balsuoja, 
bet politikieriai ir bosai žino 
(?), kas už ką balsuoja. Slap
tas balsavimas tiktai demo
kratijos pradžioje turėjo ver
tę ir reikšmę. O kai politikie
riai tą principą išpraktikavo, 
moksliškai jo veikimą ištyrė 
ir išaiškino, tai jisai darbi
ninkams neturi jokios vertes, 
— abelnai ar slaptai ar vie
šai balsuoja, vistiek jiems 
naudos iš to nėra. Taigi dar
bininkai neturi laisvos nuo
monės ir balsuoja taip, kaip 
bosai nori. Jie bijo 'netekti 
darbo už išreiškimą priešin
gos nuomonės balsavimo bū
doje! Bet slaptas balsavimas 
buržujams dabar yra naudin
gas...”
Visas šitas sapaliojimas apie 

slapto balsavimo “naudingumą” 
buržujams yra toks kūdikiškas, 
kad neapsimoka jį nū kritikuoti.

Įdomus tačiaus yra dalykas, 
kad vadinamieji kairieji komu
nistai, kada jie ima ščyrai ginti 
savo poziciją, tai nušneka, kaip 
grynų gryniausi Bakunino mo
kiniai, anarchistai. Del klausi
mo, ar balsavimo teisė turi ko
kią vertę darbininkams, ar ne
turi, ėjo kova darbininkų judė
jime jau Pirmojo Internaciona
lo laikais, prieš šešiasdešimt 
metų, ir toje kovoje Marksas 
stovėjo vienoje pusėje, o Baku- 
ninas — antroje. Musų “apšvie
tiečiai” šiandie kartoja Bakuni
no nesąmones ir kartu vadina 
save “marksistais”.

Ažuot tokia “apšvieta” mulki
nę kvailesnius už save, jie pa
darytų geriau, kad paimtų į 
rankas gerą, knygą (sakysime, 
kad ir Hillųuit’o Amerikos so
cializmo istoriją) ir paskaitytų.

šią, už V. Mickevičiaus); o ant 
rytojaus atvyko į Puziniškį dar 
Povylas Višinskis, Jonas Biliū
nas, rašytoja Šatrijos Ragana 
(Pečkaitytė) ir jos sesuo ir Jur
gis Šaulys. Jie visi viešėjo Pu- 
zinsky ištisą savaitę laiko; dis- 
kusavo, darė planus, rase ir 
skaitė.

Povylas Višinskis jau tuomet 
buvo stambus Lietuvos demo
kratų šulas. Jonas Biliūnas bu
vo tik pradedąs užsiimti dailią
ja literatūra (pirma jisai buvo 
karštas socializmo agitatorius) 
ir pirmutinius savo bandymus 
poezijoje skaitė Puziniškio miš
ke Petkevičaitės svečių būreliui. 
Jurgis Šaulys tuo metu buvo 
neseniai pasitraukęs iš dvasinės 
seminarijos ir ketino mokytis 
toliau ir stoti į universitetą.

Už dvejų metų prieš tai bu
vo pašalintas iš dvasinės semi
narijos (Seinuose) ir Vincas 
Mickevičius. Jisai gyvendavo 
daugiausia Mintaujoje ir reng
davosi prie ekzameno šešių kla
sių liudymui gauti (jisai buvo 
baigęs penkias klases Mariampo- 
lėje); bet kadangi daugumą lai-

ko jisai praleisdavo, veikdamas 
slaptam gimnazistų ratęlyje 
(kurio'pirmininkas buvo Vladas 
Požėla) ir platindamas nebega
lę literatūrą, tai ekzameną lai
kyti jam taip ir neteko. Vincas 
tuomet buvo labai karštas pa
triotas ir laikė savo idealu Vin
cą Kudirką-Kapsą; jį pamėg
džiodamas, jisai pakeitė ir savo 
slapyvardę “Vincas Vilkas-Pil- 
kas” “Kapsuku”.

Su Vincum Mickevičium Gri
gaitis susipažino ir susidrauga
vo, persikėlęs 1898 metais iš 
Mariampolės gimnazijos į Min
taują ir įstojęs į tą pačią slap
tą lietuvių gimnazistų kuopelę, 
kuriai priklausė ir Mickevičius 
ir kuri savo susirinkimus laiky
davo beveik visuomet p-ios Di
džiulienės bute.

Iš auį^ščiaus paminėtųjų as
menų, viešėjusių p-lčs Petkevi
čaitės tėviškėje, du — Povylas 
Višinskis ir Jonas Biliūnas — 
jau yra mirę. Jurgis šaulys bai
gė filosofijos skyrių Berno uni
versitete (/Šveicarijoje) su dak
taro laipsniu ir dabar yra Lie
tuvos pasiuntinys prie Vatika
no. Vanda Didžiulytė-Mickevi- 
čienė gyvena, rodos, Kryme ir 
tarnauja, kaipo felčere ar slau
gė, * vienoj e sanatori j oje.

veik neturi konkurentų. Dide
lių pajamų ji gauna iš turistų. 
Nemažos reikšmės turi dar ir 
tas faktas, kad Šveicarija buvo 
liuosa nuo karų. Ačiū tam, ji 
visą savo energiją galėjo sunau
doti konstruktyviam darbui.

Tuo tarpu Austrija iki 1928 
m. buvo, kaip žinia, didelės 
valstybės dalimi. Užsienio pre
kyba jai nerūpėjo, kadangi sa
vo dirbinius ji turėjo progos iš
parduoti namie. Austrijoj buvo 
išsivysčiusi pramonė, 9 Vengri
joj ir kitose dvilypės imperijos 
teritorijose— žemdirbystė. Aus
trija buvo dvilypes imperijos 
pramonės centras.

Pastabos

Austrija

1921
vaizdas. — Paskola. —Ansch
luss. —Schuberto iškilmės. — 
Apsisprendimo teisė. — Bijo
si Vokietijos sustiprėjimo.— 
Austrija ir Šveicarija. —Dvi
lypės imperijos susmukimo 
pasėkos. —Geležinkelių elek
trifikacija. — Namų statyba 
Vienoj.

in. krizis. — Dabartinis

G. PETKEVIČAITĖS 
LINKĖJIMAI NAU- 

JIENIEČIAMS
žinoma Lietuvos zvisuomenės 

darbuotoja ir rašytoja, Gabrielė 
Petkevičaitč-Bitė, buv. Lietuvos 
St. Seimo atstovė ir pirmininkė 
iš Panevėžio, rašo savo senai 
pažįstamai ir draugei M. Jurge- 
lionienei:

“Brangi Mariutė! Nors nese
nai ilgesnį laišką ir tai regist
ruotą pasiunčiau J u ni k, nesusi- 
laikiau vėl neparašiusi, ir rašau 
iš džiaugsmo, lyg gerą seną pa
žįstamą išvydusi. Pagalvokite 
tik! Po dviejų metų ir tai ‘su 
kaupu’ paėmiau iš pašto ‘Nau
jienų’ numerį .su Bendrovės dar
bininkų atvaizdu!

“Pirmiausia įsveikinu Jus vi
sus tiek darbo nudirbusius ir 
linkiu nuoširdžiai, kad Jus, visi 
seni Darbininkai dar ilgai to 
kilnaus darbo vairp iš rankų 
neišleistumėt!... Sakykite man, 
ar tai tas pats Grigaitis, kurs 
kadaise su Vincu M. draugavo? 
Būtumėm tada ir mes kiek pa
žįstami...”

Redakcijos prierašas. Taip, 
tai tas pats Grigaitis. Tai buvo 
bene 1900 metais, vasarą, kai 
Vincas Mickevičius (dabartinis 
bolševikų vadas Kapsukas) su 
P. Grigaičiu (tuomet, šešių kla
sių gimnazistu) atėjo pėkšti, 
nuo stoties Labos, į Puziniškio 
dvarą, Gabrielės Petkevičaitės 
tėviškę. Tenai juodu jau rado 
vieną viešnią, Vandą Didžiulytę, 
iš Mintaujos, (vėliaus ištakoj u-

1921 m. Austrija pergyveno 
vieną aršiausių krizių. Pinigai 
buvo tiesiog be vertes. Siautė 
dielis nedarbas. Del trukumo 
pieno vaikai mirė šimtais, o ku
rie ir išliko gyvi, tie sirgo džio
va ar kitokiomis ligomis. Sosti
nėj Vienoj žymiausi pasaulio 
mokslinikai gyveno pusbadžiai; 
jų drabužiai buvo vieni skarma
lai. Ir tais sunkiais laikais, 
tiesa, viename kitame restora
ne bei kavinėj girdėjosi juokas 
ir muzika. Ten linksminosi pel- 
nagaudos ir spekuliantai, dau
guma jų svetimšaliai. Atrodė, 
jog Austrija bile dieną susmuks 
ir pasiners chaose. Apie tai, 
kad ji galės išlaikyti savo ne
priklausomybę, mažai kas ir te
svajojo.

Visai kitaip, sako Keith Hut- 
chison, atrodo Viena dabar. 
Tiesa, gyvenimas ten dar nėra 
toks, linksmas, koks jis buv6 
prieš karą. Bet užtat nesima
to ir to pasibaisėtino skurdo, 
kokis buvo 1921 m. Jos gatvės 
yra švarios, žmonės tinkamai 
apsirengę ir matyti, .ba
do nekenčia. Krautvuės lan
guose matosi įvairiausių prekių. 
Restoranai, kavinės ir teatrai 
visuomet pilni žmonių. Didė
jantis skaičius automobilių su
daro komunikacijos problemą.

Žinoma, Viena, kur suplaukia 
tūkstančiai turistų iš įvairių 
kraštų, dar neatvažiuoja visos 
šalies gyvenimo. Tačiau tyrinė
jimas rodo, jog ekonominis Aus
trijos gyvenimas yra žymiai pa
sitaisęs. Per tuos keletą metų 
ji padarė nepaprastai didelį pro
gresą.

Nėra abejonės, jog ji nebūtų 
taip greit atsigriebusi, jeigu 
nebūtų galėjusi gauti iš užsie
nio paskolų. Paskolos, kurios 
buvo suteiktos federaliai val
džiai, miestams ir provincijoms, 
tapo sunaudotos produktyviams 
tikslams. Tuo budu buvo su
stiprinta Austrijos ekonominė 
struktūra.

Bet pirm negu kalbėti 
Austrijos pokarinę būklę, 
vartų bus keletą žodžių
apie taip vadinamą Anschluss 
(susivienijimą su Vokietija).

Anschluss yra gal vienas svar
biausių politinių klausimų. Drą
siai galima sakyti, kad apie 99% 
austrų pritaria susivienijimui su 
Vokietija. Bet prospektai to
kiam susivienijimui bent dabar
tiniu laiku yra labai menki. 
Mat, tam reikia gauti sutikimo 
iš Tautų Sąjungos. Gi Fran- 
cija, Italija, Čekoslovakija ir 
kitos valstybės apie tai nenori 
ir girdėti. Kuomet praeitą va
sarą Schuberto iškilmės sutrau
kė į Vieną tūkstančius vokiečių 
ir įvyko milžiniška demonstra
cija už austrų-vokiečių susivie
nijimą, tai Paryžiuj ir Prahoj 
tas įvykis griežčiausiu budu 
buvo pasmerktas.

Teisingumo atžvilgiu 'priešin
tis tokiam susivienijimui nėra 
jokio pagrindo. Apsisprendimo 
teisė buvo pripažinta be
veik kiekvienai Europos tautai. 
Tad kodėl tąja teise negali nau
dotis austrai? Visi juk žino, 
kad austrai yra giminingi vo
kiečiam.s Jie yra tos pat rasės 
žmones. Jų kalba yra vienoda 
(austrai kalba vokiškai).

Bet kieno pusėj jėga, tas ir 
teisingas. Francuzai, italai, če- 
koslovakai ir kiti, gerai žino, jog 
AnSchluss žymiai sustiprintų 
tiek Vokietiją ,tiek Austriją. O 
to jie, žinoma, nenori. Jie de
da visas pastangas, kad Vokie
tija, gink Perkūne, nesustiprėtų. 
Nes juo Vokietija bus stipres
ne, tuo sunkiau ją bus, taip sa
kant, riesti į ožio ragą.

Kada nors, sako austrai, už
stos šviesesni laikai. O tuo tar
pu reikia tvarkyti vidujinį gy
venimą, kiek tai galima prie da
bartinių apystovų.

Kai kuriais atžvilgiais Aust
rija primena Šveicariją. Kaip 
viena, taip ir kita respublika 
neturi išėjimo į jurą. Šveicari
ja savo teritorijoj neturi ak
meninės anglies; Austrija irgi 
nedaug anglies teturi. Austrijos 
dabartinė teritorija susideda iš 
32,368 ketvirtainiškų mylių; 
ariamos žemės ji turi 4,686,000 
akrų, o miškų—7,828,000 akrų. 
Jos gyventojų 
6,535,363.

Šveicarijos
.tik 15,944 ketvirainiškų mylių; 
ariamos žemės ji turi 1,250,000 
akrų, o miškų—2,225,000 akrų. 
Gyventojų Šveicarijoj yra 3,- 
880,320.

Iš tų skaičių atrodo, kad Aus
trijos padėtis yra geresnė, negu 
Šveicarijos. Bet tikrumoj taip 
nėra. Per šimtą suviršum me
tų Šveicarija turėjo progos kur
ti tokią ekonominę struktūrą, 
kuri geriausia atitiko jos geo
grafinėms apystovoms. Ji išvys
tė savotišką pramonę, kuri be-

skaičius siekia 
»

teritorija užima

apie 
pra
tarti

Kuomet 1918 m. Hapsburgų 
imperija subyrėjo, Austrija at
sidūrė keblioj padėtyj, nes pra
rado savo dirbiniams beveik vi
sas rinkas. Naujai susikūru
sios valstybės pasiryžo apsigin
ti nuo Austrijos dirbinių aukš
tais muitais. 1920 m. Austrijai 
grūmojo visiškas susmukimas. 
Nuo katastrofos ją išgelbėjo tik 
tarptautinė paskola, kurią auto
rizavo Tautų Sąjunga. Gavusi 
$125,000,000 paskolą, Ausrija 
atsistojo ant kojų. Ji stabiliza
vo pinigų valiutą, subalansavo 
biudžetą ir likusius pinigus pa
naudojo geležinkelių elektrifi
kacijai bei kitiems reikalams.

Toj krypty j Austrija seka 
Šveicariją, kur 58 nuošimčiai 
geležinkelių yra elektrifikuoti. 
Austrijoj kol kas tapo elektri
fikuota tik 12% geležinkelių. 
Vyriausia elektrifikacijos prie
žastis yra sekama: kiek galima 
sumažinti anglies importą. Mat, 
Austrijoj elektros gaminimui 
yra naudojama vandens jėga.

Prieš kokį šimtą metų buvo 
manoma, jog kalnai jo
kios naudos neneša ša

liai. Tada žmonės dar 
nežinojo, kad sriauniai nuo kal
nų bėgantis vanduo gali suteik
ti miestams šviesą ir daugelyj 
atžvilgių pavaduoti angli. Kal
nai taip pat kas metą sutrau
kia daug- turistų, kurie suva
žiuoja iš Vokietijos, Skandinavi
jos, Olandijos, Anglijos ir net 
tolimos Amerikos.

Tačiau Austrija nepasitenki
na vien tik kalnais turistų pri
traukimui. Salzburge kas me
tai yra rengiamos muzikos ir 
dramos iškilmės. Viena taip 
pat vilioja turistus, teikdama 
jiems įvairiausių pasismagini
mų ir pramogų.

Viena yra įdomi ir kitu at
žvilgiu. Nuo to laiko, kaip 
miesto administracija pateko į 
socialistų rankas, ten pradėta 
daug dėmesio kreipti į darbi
ninkų gyvenimą. Prieš karą 
darbininkams tekdavo gyventi 
tokiose lindynėse, kokių sunku 
buvo surasti kitose civilizuotose 
šalyse. Darbininko šeimai pa
prastai tekdavo gyventi viena
me kambaryj, į kuri tik retkar
čiais prasimušdavo saulės spin
duliai.

Nuo karo pabaigos darbinin
kams tapo pastatyta apie 25,000 
namų. Statyba rūpinsi pats 
miestas. Namai nėra sugrusti, 
taip kad paliekama pakankamai 
vietos darželiams. Per sekamus 
penkerius metus planuojama pa
statyti antra tiek namų. Ir ar
šiausi socialistų kritikai yra pri
versti pripažinti, kad Vienos 
miesto administracija yra pa
vyzdingiausi Europoj. Gyven
tojai, matomai, tąja administra
cija yra pilnai patenkinti, nes 
kiekvienuose miesto rinkimuose 
socialistai gauna daugumą bal
sų.

Nors bendrai imant, Austrijos 
būklė sulyginus su 1921 m. žy
miai pagerėjo, bet ji toli gražu 
nėra patenkinanti. Ūkininkams 
trūksta pigių kreditų, o ačiū 
tam turi nukentėti žemės ūkis, 
žodžiu, turės praeiti dar nema
žai laiko, kol Austrija tinka
mai sutvarkys savo reikalus.

—K. A.

M. Petrulis rašo Chicagos ta- 
radaikų organui, kad Denvery j, 
Colo., ALDLD kuopos nariai, 
kurie, aišku, turėtų susidėti iš 
komunistų, perdaug jau. esą pra
dėjo jį, kaipo korespondentą, 
ignoruoti. Girdi, jie daro slap
tus mitingus, komisijos rašo 
protesto rezoliucijas, sakyda
mos, kad M. Petrulis per ilgą 
liežuvį turi. Negana to, jie at
ėmę iš jo ir korespondento ciną. 
O kas baisiausia, — tie nariai 
jau nebenori skaityti “Vilnį” ir 
yra pamato manyti, kad jie mė
gsta “Naujienas”.

Reiškia, Chicagos komisarų 
gazietaa beturi Denveryj tik 
vieną, kaip pirštą, koresponden
tą. Kiti iš aziatų jau pradeda 
virsti kultūringais žmonėmis. 
Reikia turėti vilties, kad netru
kus ir kitos kolonijos paseks 
denveriečius.—Gvaizdikais.

JAU atėjo “Kultūros” No.
2- Galima gauti “Naujieno
se”.

Nauji Rekordai
Dabar išėjo daug naujų lietu

viškų rekordų, kuriuos yra malo
nu kožnain pasiklausyti.

16111 Vilniaus polka, 
Petronėlės polka.

16122 Kūmos polka, 
Tetulėš polka.

Tai yra nepaprasti rekordai, in- 
groti Mahanojaus mainierių or- 
kestros Yotko, dainavimas A. šau- 
kevičiaus.

2G080 Urėdas M aušo ir Sodelis.
Vanagaičio ir Kraučiuno.

16117F Trys Jaunikiai ir 
Mudu Du Broliukai.

14005 Dzingu Varakalnis ir 
Miškas Aukcijonas.

14002 Mergytė Nesiturės ir
Šoka jaunas ir šoka senas

Rankinių fonografų $7.50 
kainos, po ..........................1 ■

f

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted Street

Chicago. Illinois

■ -----------------------------------------

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų   .......... $1.00
Kopija ......................... 15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.

P Kone V irgi n i u 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

° KONTRAKTORIUS

Nifilit and Morning to kccp 
the m Clean, Clear and Healthy 

Writc ferr Frce “Eyc Cnre” 
or “Eye Heauty” Book

Murinę Co.,Dip'. H S.,9
1556 So. Kockwel! St., Chicago, Iii.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

/
The English Column

Parents and the 
Child

J. Babravičius dai
navo Hamilton kliu- 

bo parengime
Hamilton kliubas tur būt y- 

ra vienas įtekmingiausių kliu-
bų Chicagoje. šeštadienį tas 
kliubas turėjo prezidento vaka
rienę ir šokius.

Ir štai tas turtingas ir įtekin
tas kliubas kaip žymiausių ar-1 
tistą šiam parengimui paskelbė j 
musų lietuvį dainininkų, Juozą 
Babravičių. Ir dar kaip! Ve
kiinbo pranešimas:

“Juozas Babravičius, lyriš
kas tenoras. — Didžiuojamės, 
kad galime pranešti, jog šis ar-i 
tįstas, naujas Hamiltono kliu- 
bo narys, padainuos keletą dai-1 
nų prezidento vakarienėje ir 
šokiuose šeštadienį, balandžio 
6 dieną, 1929 m.

“P-nas Babravičius, pasižy-
mėjęs Amerikos lietuvių teno
ras, yra auklėtinis Petrogrado 
muzikos konservatorijos ir bu
vęs seniau narys imperatoriško
sios Maskvos Operos kompa
nijos, kuriai jisai dainavo iki 
pradžios 1919 melų, o tais me
tais, pergalėjus daug klinčių, 
p. Babravičiui pavyko išbėgti | 
iš sovietų Busijos Turkijon, iš 
ten pasiekti Graikiją, kur jisai 
dainavo karaliui Aleksandrui, 
vėliau francuzų Rivieroj, Pary
žiuje ir didžiajam Connaughto 
kunigaikščiui. Visur jo daina
vimas buvo priimtas su didžiau
siu entuziazmu.”

P-nas Babravičius, kaip ma
tote, vis didesnio pasisekimo 
randa amerikonų tarpe.

PRANEŠIMAI

Dr. I. E. Makar
Parents, setting proper ex- 

amples at home is more neces- 
sary than ever today in the pro
per rearing of your child. Life 
presents more delicate and in- 
tricate problema to the youth 
during school year today than 
the average individual met in 
a life time a generation ago. 
Without positive standards as 
a foundation and ideals as a 
background, a child scarcely can 
be expected instinetively to 
choose wisely.’

In homes \vhere parents have 
learned self-control and proper 
respect for one another will 
give the child much help. Pro
per and intelligent living, too, 
is most valuable, būt clear un- 
derstanding and sympathy are 
as necessary.

According to medical Science, 
a child up to five years of age 
is in the imitative stage, in 
other words, he imitates every- 
thing he secs or hears. Next 
two years he changes a little, 
and from seven to eleven years 
of age, is in the developmental 
stage. At this time the child’s 
mind is so alert and keen that 
he grasps and analizes every- 
thing h e learns and retai ns all 
this acųuired knovvledge for the 
later periods of life.

From the above statement, | 
one can readily understand why 
parents mušt sėt the examples 
of proper living at home. The 
young child will act or respond 
to the actions of his parents. 
As the community judges your 
child, his actions are a direct 
demonstration of the parents 
estimate of valtie.

The first values to teach the 
child in the home are values of 
ręst, breathing, control of his 
emotions, value of correct eat- 
ing, acceptance of his financial 
obligations, etc.

The twenty-four hours of the 
day mušt be apportioncd or al- 
lotted to sleep, ręst, recreations 
and education. In some fami- 
lies, parents allow too much 
recreation and no time for ęd- 
ucating the child properly. In 
a fevv families, the reverse is 
true.

10748 Michigan Avė.
Hoseland, III.

Įš jo iššoko vyras, atkreipė re
volverį ir pareikalavo nešusį 
pinigus atiduoti portfelį, kuria
me buvo pinigai. Gcrald Smith, 
krautuves manadžerio pade j c-

jas, atidavė. Banditas įšoko au- 
tan, ir ' šis . nuvažiavo. Bandią 
las pelne $9,000.

Aki ų Gydytojai
Tel. Victory 6279

Lietuviai Gydytojai

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras“. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Lithuanian-American Republican
Club turės savo mėnesini susirinki
mą Balandžio 8 d., 1929, kaip 7:30 
vai. vak., Strumilos svetainėj, 158! 
E. 107th St. Taigi nariai nepamirš
kit pribūti ant susirinkimo, nes bus | 
daug svarbių dalyku apsvarstyti.

—Valdyba.

Chicagos Lietu Auditorium /bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, balandžio 8 d., <8 vai. 
vakare, Auditorium svet., 3133 So. i 
{Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai visi pribukite lai
ku. —Nutarimų Rast.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos Kliubo paprastas susirinki- j 
mas įvyks utarninko vakare, apie 8 
vai. vak., balandžio 9 d., 1929, Chi
cagos Lietuviu Audtorjoj, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami drauga ma
lonėkit visi atsilankyti, kadangi tu
rim kitu svarbiu reikalų aptarimui, 
deltogi geistina, kad kuodaugiausiai 
atslankytų. Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, balandžio 9 d., 1929, 
Masonic Temple svet., 1547 N. Lea- 
vitt St. ir North Avė., 7:30 vai.' 
vakare. Nariai malonėkite susi- 
rnkti laiku taipgi būtinai priduokite 
savo antrašus, kurie persikėlėte i ki
tas vietas.

X. saikus, sekr., 1521 Irving Avė.

'įgnik
For Cuts and Wounds
• A paisai goki t užsikrėtimo!

Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite užmuia bakterijas.
Ir išgydo.

LISTERINE 
THROAT

ZMade by
PKarmacsl Co.. Saint T. wii., (J. S. A.

Atėmė $9,000
šeštadienio vakare apie 7 v. 

du Foremain & Clark drabužių 
krautuvės samdiniai nešė pini
gus bankan. Prie kampo Mon- 
roe ir Dearborn, kur yra First 
National Bank, sustojo autas.

ANTANAS GRUDIS
• Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 4 dienų, 3 valandų 
po pietų, 1929 m., sulaukės 40 
metu amžiaus, jfimęs Taura
gės apskričio, Kaltinėnų para
pijoj, Pempių kaimas, Ameri
koj išgyveno 29 melus. Paliko 
dideliame nubudime moteri Zo
fija, po tėvais Gedvilaitė, 2 sū
nūs Antanas ir Pranciškus, 
dukterį Zofija, 2 pusbrolius 
Juozapas Grudis ir Antanas 
Gužauskis ir giminės, o Lietu
voj broli Pranų ir seserį Feli
cija. Kūnas pašarvotas, randa
si 5747 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 8 diena. 2 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Grudis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, Pus

broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Ona Vitkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 5 dienų, 7:30 valandų 

ryte, 1929 m., sulaukusi apie 45 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje. 
Paliko dideliame nubudime du sūnūs Stanislovų ir Vincentų, dv 
dukteris Antaniną ir Julijonų. Amerikoje gyveno po numeriu 1807 
So. Peoria St. Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Išleidžiant kūnų paskaitos Šv. Rašto atsibus per S. Beneckį.
Laidotuvės įvyks Pirmadieny j, Balandžio 8 dienų, 1:30 valandų 

po pietų iš koplyčios į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi A. A. Onos Vitkienės giminės, draugai ir pažįstami esate 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Simai, Dukterys ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

J. Lulevich 
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai reikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St.,

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. Į8th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

Simpatiškas •*- 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
S68™9 Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS , 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

.Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St. \

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

- ---- ----------------------------------------------------5------

MKS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 
A K JJ š E R K A

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets »ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mui dovanai.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard G487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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. 
Pilone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

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.

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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago. III.
-------O-------

Phone Canal 2118 ,
Ofiso valandos nuo G-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pąšaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. ŠIMKUS

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

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.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Įvairus Gydytojai
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 3201

DR. CHARLES SEGAL
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. lyte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

DR. M. . J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

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 VV. 18th St.» netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3116 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

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 nuo 9 iki 12 ryto

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas 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 0331-0332—Vai. nuo 9-6

V cik r<iis 
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A.SLAKIS 7
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West ‘ Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9610

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Bezidencija 6158 S. Talman Av, 
’ Tel. l’rospect 3525.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, [ 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 yuk. I
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

terį ir numerį 301.
Kuopa kol kas laiko savo su

sirinkimus p. Vlado Lukštus 
svetainėje.

Šuva įkando vaiką

Reporteris.

Vakaro rengėjų 
dėmesiui

Lietuvių Naujas Tea 
,tras “R o x e e”

Šuva įkando Bronislovą Du- 
binskį, 9 metų bernaitį, gyve
nantį 3613 So. Parnell avenue, 
balandžio 6 dieną. Duota ži
nia policijai, šuva, priklausąs 
žmonėms adresu 548 W. 3dth 
street, paimtas ištjkzamenavi- 
mui. Nn.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
u _ --

Business Service
Biznio Patarnavimas

!■ I "

Furnished Rooms Automobiles

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

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. 3313 S. Union Avė. 
2 fl. rear.

IŠSIRENDUO.IA kambarys dėl 
vaikino, merginos arba ženotai po
rai; gali pasirinkti kokį norės. T. 
W., 2136 Fovvler St., 3-čios lubos.

•28
•27
•28
’28

•27
’29
'25
'28

Hudson Broujfham—custom built 
Chandler coach ____ __ ___ __ _  |
Eseex coupe ...........    ;
Pontlac Landau sėd., mažai var
totas ...................................................  |
Hudson Brouffham, geram stovy 
Essox ............   !
Dodge Sedan ................................... i

PonuftO Coupe ..............................  :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St., Trlangle 9330

$795
$395
$350

$595
$495
$550
$175
$450

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Nariai komisijos, kuri rengė 
socialistų vakarą kovo 24 die
ną, meldžiami yra susirinkti 
“Naujienų” raštinėje antradie
nio vakarą 8 valandą. Reikalin
ga užbaigti atskaitos. Bukite vi
si S valandą. Nesivėluokite.

V. Poška.

Skelbia kontestą.

North Side
H oi d u p namuose

pa
vie
čių

Visi nustebo, kada kas- 
,dėjo baladoti į duris 

visu smarkumu. Užklau- 
kas nori įeiti, gauta alsa- 
kad “oficcrs”. R. R. han-

Teatro Statylx>s Direkcijos 
sekretorius, adv. A. Olis, susi
laukė daugybės įvairaus, turinio 
laiškų. Matomai, baigiamojo 
statyti lietuvių teatro gerove 
rinitai susidomėjo didelė dalis 
musų visuomenės. Tarpe dau
gelio gautųjų sveikinimų ir įvai
rių patarimų daugiausia yra 
laiškų, prašančių tuojau pakei
sti dabartinį teatro vardą. Rei
škia, pavadinimas lietuvių te
atro “Roxee” lietuviams nepa
tinka.

Čia paduodame ištrauką vie
no iš daugelio gaunamųjų laiš
kų:

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
43H West 63rd Street 

Phone Republic 7869

For Rent

A. Oliui.
Gerbiamasai:

Educational
I

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo Hkalbumą. lAnimokink Kra
žiai rąžyti ir kalbSti angliškai teislnirul: per, 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip na- 
vo kalbą. Tokiu bildu raitai te pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų Ir moterų privatiSkoe va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OP ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. Užsirašykit dabar I

2 KARU pavažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

PASIRENDUOJA gazolino stotis, 
gera vieta ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 South 
Halsted Št. Tel. Blvd. 2781.

PARSIDUODA automobilius Reo 
Touring, 5 pasažierių, 1923 metų 
tik $150, gerame stovyje, 3305 So. 
Union Avė.

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.FARMA PARDAVIMUI

Radios

J. BALSEVICIS

PASIRENDUOJA fintas 5 kam
barių, toiletas ir maudynė, 2-ros lu
bos. 1936 Canalport Avė.

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadvvay Buck. 3970

ant 
$2.

Prieš Velykas, subatoje, 
darytas hold up gyvenimo 
toj 1 178 Milwaukee Avė. 
gyvena tūlas B. B., pas kurį
užeina vienas kitas ir jo pažįs
tamų, 
ten 
su 
sus, 
kas,
dė šaukt policiją, bet nežino
mi “svečiai” nepaisė ir laužė du
ris. Iš buvusių svečių, A. L. 
išlindo per langą į ėlę ir apėjęs 
aplinkui, bandė patriti, kas tie 
“svečiai.” Bet jį sulaikė mo
teris žemutiniame flate, saky
dama, kad jis neitų viršun, nes 
ten yra peštynės. A. L. sugrį
žo ir parėjo namo. V. P., iš
lindęs per langą į kitą tuščią 
flatą, ibtivo sutiktas priemienėj. 
Vienas, revolverio pagalba, pri- 

atiduoti pini- 
Kada piktada- 
spyną ir 
ir R. R.

B. B. buvo apkratyti.
Vagiliai prasišalino. Ant 

tojaus R. pažino vieną iš tų plė
šikų ir buvo sulaikęs ant tre
pu tam pačiame name. Bet to 

motina ištraukė savo 
R. rankų. Vaikėzas 

Vietinis.

vertė jį tylėti ir 
gus — apie $6.
riai išmušė durų 
ris atsidarė, - tai

du
su

rv

vaikėzo 
sūnų iš 
pabėgo.

Kaip vienam iš lietuvių tėvy
nainių ir statomojo teatro savi
ninkui, ryžausi pastebėti dėl 
teatro vardo. Kodėl statomam 
lietuvių teatrui neduot lietuviš
ko vardo? Vaideliota tiktų daug 
geriau, negu Roxee. Jei Tam
stos tėvas, kuris pirmas pasta
tė teatrą davė vardą Milda, tai 
negaliu suprast, kaip Tamstą 
palenkė Chicagos lietuvių abel- 
noji manija, kad kas lietuviš
ka, tai žema, neverta nė pasi- 
laikymo, nė minėjimo. Tamsta, 
nors esi ne vienas to teatro sa
vininkas, tečiaus tikiu, kad no
rėdamas galėsi ir kitus palenkt 
perkalbėt lietuvybės pusėn... 
Pačių lietuvių įsteigtas ir jų 
pačių palaikomas bankas, jo
kio lietuviško parašo neturi!... 
Visai kitaip mes matom čekų, 
italų ir kitų sodybose.

Arimontas.”

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslų i 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 būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Personai
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paskolos

Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit pęrmainyti 

bąttery setą ant moderniško 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
elek- 
Box 

$95.00 su A.
Radio Crosley Show 
įrengto C.

■o
IŠSIMOKINIMUI

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

Cicero
šiandie Aušrelės repeticija — 

pamokos Liuosybės svetainėj, 
ant 3 lubų, 7:30 vai. vakare. 
Bus pamokos ir naujos žais
mės, kurias vaikai taip mėgia.

Teatro Statybos Direkcija, 
norėdama išpildyti gero veli
jančių tautiečių reikalavimus, 
šiuomi skelbia kontestą ir kvie
čia plačiąją visuomenę skaitlin
gai jame dalyvauti ir laimėti di
delę dovaną. Kiekvienas lietu
vis yra prašomas šiųsti tuojau 
sugalvotų vardą naujam lietu
vių teatrui.

REIKIA VYR
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.

HELBERG BROS.
Room 607 -

192 N. Clark St

Business Service
Biznio Patarnavimas

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu naskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PAIEŠKAU savo vyro Petro Mačitil- 
skio, kuris apleido mane Augusto 11 
d. 1928, palikdamas mane su 4 mė
nesių kūdikiu. Yra 5 pėdų 6 colių 
augščio, geltoni plaukai, šviesaus 
veido. Maldžiu atsišaukti, viskas bus 
dovanota, arba kas praneš jo ant
rašą, busiu tam labai dėkinga. Mel
džiu pranešti

MARIJONA MAČIULSKIENĖ 
11344 Edbrooke Avė., Chicago

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50

lubų Super-Het ................... 57.50
tūbų Zenlth ant stalo, 
garantuotas..............................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75............. .............
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console......................

Visi šie setai yra garantuoti 
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

8
6

7

6

THOMAS RADIO CO. 
51 W. Chicago Avė.
Tel. Superior 5272

29.50

29.50

33.75 
ir ge- 

radio 
reik-

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

TURIU atiduot beveik naują 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo-

PARSIDUODA labai pigiai tikrai 
gera 45 akerių juodžemės farma, 72 
mylios nuo Chicagos, geras (> kam
barių namas, daržinė, vištininkas, 
2 arkliai, 2 karvės, kiaulė, apie 00 
vištų, geri vežimai ir visos farmai 
reikalingos mašinerijos. Norėdami 
tikrai gerą farma pigiai, tai kreip
kitės ypatiškai ir matykit savininką.

JOHN KUCHINSKAS,
2221 W. 22nd St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
KODĖL RENDĄ MOKI?

Tiktai $500.00 padarys jums savi
ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Roman Avė., Te). 
Virginia 2417.

-——-O' -—
NAUJI TRYS rLATAI

$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 
miegamais porčiafs, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 

pa- 
tik 
bu-

po $95 į mėnesį. G_J__ L
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalovv arba flatų 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO. 
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui- pirk ant North 
Shore — gražiausiame

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas 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. 
Bershire 1321

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gei*o budo gali pa- 
7q! siskolinti nuo $50 ir augš. 

ant savaitinių ar mėnesiniti 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

I

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, 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 aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti. « nu-jjj* t

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

GLEN OAKS ACRES

to

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalovv Grojiklis Pianas. 
Turi būti parduotas tuo jaus. $120 
cash ar $130 šešiais išmokėji
mais.

Atsišaukite
6136 S. Halsted St., 

1 augštas

Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

Draugystė Lietuvos Kareivių 
kita aukštyn su kiekvienu susi
rinkimu. Vis daugiau narių 
įstoja. Pereitame susirinkime 
įstojo 15 naujų ir 7 neatsilan
kė; todėl jų priėmimas atidėtas 
sekančiam susirinkimui. Ka
dangi dar nebuvo daugelio pa
duotų aplikacijų, nes valdyba 
nebuvo suspėjus išsiuntinėti lai
škus ir aplikacijas nariams, 
tai valdyba turėjo savo extra 
susirinkimą ir nutarė draugys
tės nutarimą išpildyti sekamam 
susirinkime. Dabar jau laiš
kai išsiuntinėti kartu su apli
kacijoms ir pranešta, kad se
kamas Draugystės Lietuvos Ka
reivių susirinkimas, kuris įvyks 
šeštadienį, balandžio 21 d., Lie
tuvių Liuosylbės svetainėj ant 
3 lubų, 1 vai. po pietų, bus pa
skutinis, kuriame norintieji pri
sirašyti iki 45 m. amžiaus ga
ls tai padaryti; paprastai drau
gystė. priima tik iki 40 m. am
žiaus.

Aplikacijas galima gauti pas 
pirm. Juozą Kuzmicką, 4901 
W. llth St. — krautuvėj, pas 
I>trotokolų rašt. p. Kaz. P. De
veiki, 1518 So. 48th Ct., pirmos 
lubos, p. Leoną Švėgždą, 4915 
K. 1 lt h St., Real Estate ofisas, 
p. B. Tumavičių, 1227 So. 50th 
Avė., antros lubos.

Pirmas prizas $200.00 teatro 
serais.

Tam, kuris sugalvos tinka- 
iniausj ir praktiškiausį teatrui 
vardą, yra skiriama $200 ver
tės teatro Šerų, kaip pirmas 
prizas. Antram tinkamiausiam 
užvardinimui skiriama $50 ver
tės teatro Šerų.

Užvardinimas turi būti trum
pas ne daugiau, kaip iš 6 
raidžių — praktiškas ir lengvai 
tariamas anglų kalba.

Konlestas prasideda su šiuo 
paskelbimu ir baigiasi gegužės- 
May 15, 1929.

Siunčiant sugalvotus užvar- 
dinimus, kontestantai yra pra
šomi aiškiai parašyti savo pa
vardes bei pilnus antrašus.

’Kontesto eiga bus skelbia
ma “Naujienose” du syk savai
tėje. Tėmyikite “Naujienose” 
sekančius kontesto skelbimus.

Laiškus adresuokite:
Theatre Building Corpora

tion, 819 W. 35th St., Chicago, 
III.

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisoni senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė 
mas.

------------------ G------------------

REIKALINGAS siuvėjas prie nau
jų ir senų drabužių, darbas pasto
vus. 729 W. 18th St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšieą radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su mamhnėmis. Litas 2;>X 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė.., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. IIOUGH & SONS 
' 4213 So. Halsted St.

visiems. Darbas garantuoja-

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė. 

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

REIKIA barberio vakarais ir su- 
batom visa diena. Atsišaukite tuo
jau. 1405 So. 49th Avė., Cicero, III.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

Nauja SLA. 301 kuopa.
Kadangi žmonės norėdami 

įstoti į musų taip didžiulę or
ganizaciją, kaip Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, bet kad 
senoj kuopoj yra visokių kivir- 
čių ir užgauliojimų, tai ramiam 
tikslui ir gyvenimui bei 
buotei ir susitvėrė nauja 
kuopa. Centras jai davė

dar- 
SLA. 
char-

38year«
35 ounces for 25e

KC
Baking Powder 

įdouble acting) 

ŪSE LESS 
than oi high priced brands
USEDLRV P o U N D S
USED BY OUR GOVERNMENT

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

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

Tel. Arnu taure 1199

Help VVanted—Female
Darbininkių ^RjĮljda

REIKALINGA moteris virėja nuo 
35 iki 45 metų. Taipgi sudynus plau
ti viena moteris reikalinga. Road 
House šone Chicagos. Ant vietos 
kambarys ir valgis.

Atsišaukite
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180

PARDAVIMUI Soda Fountain — 
kreipkitės — John McGuane, 750 W. 
30th St. Tel. Victory 6620.

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
šauk — Phone State 5048

Nud 10 A. M. iki 5 P. M.

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGA 2 mergaitės j res
toraną už veiterkas, turi būt paty
rusios. Geras užmokestis. Kamba
rys ir valgis, jeigu reikalas. 1220 S. 
58 Ct., Cicero, III,

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA bačerne ir gro- 
sernč su namu, arba išsimaino ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porČiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenuku asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina .$7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

lst National Construction Co., 
4336 W. 51 st St.

Virginia 1010,
REIKALINGA virėja (kucharka), 

turi būti patyrusi; geras atlygini
mas patyrusiai darbininkei. Jeigu 
reikalinga, kambarys ir valgis. 1220 
So. 58th Ct., Cicero, III.

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę ant namo, automobilio ar lo
to. Tol. Boulevard 10306.

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

lelp Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

TARPE jūsų žmonių parsiduoda 
kepykla už prieinamą kainą. 2647 W. 
18th St. Lawndale 7153.

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitų uojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Paskolos suteikiama; 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS vaikinas arba mer
gina prie fotografijos darbo, paty
ręs arba nepatyręs. W. J. Stankū
nas, Photographer, 3315 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, biznis geras, ge
roje vietoje. Priežastis liga.

522 W. 31 st Street

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted* St.

Tel. Victory 7261

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKALINGA VYRAI IR MO
TERYS PILNĄ AR DALĮ 

. LAIKO
Gauti drabužius kostumerius 

dėl didelės ant išmokėjimų 
kompanijos. Patyrimas nerei
kalingas. Aktyviška ypata tu
rinti gerą pažintį gali 
didelius pinigus.

M. FELDMAN AND
544 W. Roosevelt

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be namo, geroj vie
toj, So. Ashland Avė. šauk Hem- 
lock 3130.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

uždirbti

SONS 
Rd.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys vie

nam ar dviem vaikinam prie mažos 
šeimynos. Be valgio. 7030 South
Artesian avė, Hemlock 7416,

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
kambarių rakandai, viskas pilnai 

rengta $183. Gražiausias overstuf- 
’et seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

NAMAS, KURIS. SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis keliąs, 3% mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PARDAVIMUI farma, viena my
lia nuo miesto. Nauji trobėšiai, gy
vuliai, mašinos ir visi padargai, 3 
karai. Parduosiu už pinigus arba 
mainysiu ant namo. Peter Withas, 
Box 302, Crandon, Wis,

Pardavimui
Aš dabar turiu ant rankų keletą 

namų, kuriuos aš greitam pardavi
mui atiduosiu UŽ 
KAINĄ.

Jūsų pasirinkimui 
riniai namai, su 4, 
rių flatais. Gera vieta. Reikalingas 
yra tik mažas jmokėjimas, sąlygos 
gi bus lengvai panešamos. Duosiu 
pirmus ir antrus morgičius. Pasi
tardami su manim jus sutaupinsite 
LAIKĄ ir PINIGUS.

Taipjau turiu gražią 8 kambarių 
murinę rezidenciją Chicago Lawn 
apielinkėj. 50 pėdų lotas ir 3 karų 
garažas. Patraukianti 6 kambarių 
bungalow Beverly Hills. Perdėm 
moderninė. Mainysiu, ar priimsiu 
jūsų lotus kaipo dalį įmokėiimo.

Henry Koplewski 
4018 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305 
ar Republic 8915

LABAI ŽEMĄ

mediniai 
5 ar 6

ar mu
ko mba-

LOTAS parsiduoda, bargenas. 26 Ms 
per 135 pėdos, ant 63-čios gatvės 
arti Rockwell St. Viskas yra įreng
ta ir išmokėta. 2606 W. 63rd St. 
Prospect 9695.

TURIU apleisti miestą priverstas 
esmi parduoti tuo jaus 5 kambarių 
murini nameli, geriausiame stovyje. 
Bargenas $3500. įmokėti $1500 arti 
North Avė. ir Robey St: Telefonas 
Kildare 0741.

PARDAVIMUI 6 kambariti name
lis, 2523 Limo St., gasas, elektra ir 
2 karų garažas, 
Fairfax 5711.

šauk savininką




