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5000 Meksikos Sukilėlių 
Siūlosi Pasiduoti

Žymiausi sukilėlių generolai, gelbėdamies 
kaili, meta savo pulkus ir bėga per sie
nų i Jungtines Valstybes — Sukilimui 
artinas galas

MEKSIKOS MIESTAS, bal. įgalės mieste, Arizonoj, .Prane
li. • Didelę sensaciją padarė šė prezidentui Purtės Girini, 
čia vakar žinios, kad vienas kad Meksikos sukilėlių genero- 
vyriausiųjų sukilėlių vadų, gen. lai, Manzo ir Bernai, kurie pa- 
Manzo, metė savo draugus ir bėgo i Jungtines Valstybes, at- 
su visu savo štabu pabėgo per vyko pas jį į konsulatą ir pa- 
sieną į Jungtines Valstybes. reiškė, kad gen. Leopoldas Ra-

Manoma, kad paskui gen. balte, kuriam -gen. Manzo per- 
Manzo ims bėgti j Jungtines davė savo vadovybę Sonoroje, 1 
Valstybes ir kiti sukilėlių va- esąs pasirengęs su savo 5,000 
dai, kad tuo budu išgelbėtų vyrų pasiduoti federalinei Mek- 
savo kaili. si'kos vyriausybei, su sąlyga,

Generolo Manzo bėgsią vei- kad jie nebus baudžiami mir- 
kiausia bus pradžia greitos su- tim, ir kad sukilėlių vadams 
kilimo pabaigos sukilimo, bus leista ramiai apleisti kraš- 
kurį prieš šešias savaites pra- tą.
dėjo gen. Aguirre Vera (’.ruz Prezidentas Purtės Gil atsa- 
valstijoj, ir prie kurio tuojau kė, kad pasisiūlymą pasiduoti

Pavogė varpą iš bažny
čios bokšto, girtas i

RALEIGII, N. C., bal. 1 I. — 
Už I .i, kad jis iš vienos vielos 
bažnyčios bokšto pavogė var
pą, Earl Nob’e, negras, tapo nu
teisiąs sunkiems valstijos kelių 
taisymo daibams.

Negras teisme prisipažino 
varpą pavogęs, Lcl tuomet jis! 
buv’s taip girtas, kad nesižino- 
jęs ką darąs.

Rusijos-Vokietijos 
susibičiuliavimas

Sovietų komisaro Cičerinc dar
bas Berlyne nesusipratimams 
išlyginti davė vaisių 

—-—----------
BERLYNAS, bal. 11. — So

vietų užsienio reikalų komisa
rui čičerinui pavyko išlyginti 
kai kuriuos praeitų metų nesu
sipratimus tarp Vokietijos ir 
sovietų Rusijos, ir įsteigti glau
desnius tarp abiejų valstybių, 
santykius.

Tas matyli iš memorandumo, 
kurį Vokietijos ambasadorius 
BerhstorlTds įteikė susirinku- I Atlantic untt l'actlic Photo |

Trys centristai įeina ji 
Vokiečių kabinetų

BERLYNAS, bal. 1 1. — Pre
zidentas Ilindenburgas pritarė 
kiancieriaus Mucllerio projek
tui tris kabineto ministerių 
portfelius pavesti katalikų cen
tro partijos atstovams: buvu
siam kancleriui Wirthui, The- 
odorui von Guerardui ir Ada- j 
mui Stegerwaldui.

Didelis uostų darbi
ninkų streikas Suo

mijoj baigtas
HELSINKIS, Suomiai, bal. 

14. — Vakar pagaliau pasibai
gė suomių uostų darbininkų 
streikas, tiek samdytojams tiek 
darbininkams sutikus priimti 
visuomenės labo ministerijos 
taikymosi planą.

Uostų darbininkų streikas, 
kurs tęsėsi ištisus metus, skau
džiai atsiliepė krašto pramonei, 
ypačiai eksportui.

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip suktas šeiminin
kas bandė išsisukti nuo 

teismo
KRETINGA. — Kretingos 

valsčiuj vienas ūkininkas tar
naitei nesurncildėjo algos. Ji 

j šeimininką patraukė tiesiom 
Sužinojęs, kad penktadienį bus 
teismas, ūkininkas nuvyko į 
Kretingą ketvirtadienį, surado 
tarnaitę, neva susitaikinti norė
damas, nuvedė į traktierių ir 
nugirdė. 'I'ą dieną tarnaitė, 
būdama girta, į teismą nenu
ėjo.

Rytojaus dieną išsipagirioju
si apie 4ai pranešė teisėjui.

Dabar ūkininkui užvesta ant- 
tra byla.

tą pačią dieną prisidėjo gen. 
Manzo.

Sako, kad gen. Manzo me-: 
timas sukilėlių ir pabėgimas į' 
Jungtines Valstybes parėjęs iš 
nesutikimų tarp sukilimo vadų, 
juo kad vyriausias sukilimo va
das, gen. Escobar, pažemino jį 
range, iš divizijos generolo de
graduodamas jį į brigados ge
nerolą. C

5,000 Meksikos sukilė
lių armija siūlosi 

pasiduoti
MEKSIKOS MIESTAS, bal.! 

11. — Meksikos konsulas No-;

vyriausybė priimanti, bet pasi
davimas turįs būt be jokių są
lygų.

Dar du sukilėlių gene
rolai atbėgo į J.

Valstybes
EL PASO, Tex„ bal. I I. — 

Jungtinių Valstybių imigraci
jos vyriausybės buvo suimti ir 
į čia pargabenti du Meksikos 
sukilėlių vadai, gen. Antonio 
Villareal ir gen. Bual Madero, 
kurie, metę savuosius, pabėgo 
per sieną į Jungtines Valstybes. 
Jie buvo suimti netoli nuo 
Fort Stocklon, Texas.

šiai Genevoje paruošiamos nu
siginklavimo konferencijos ko
misijai, nes tame memorandu
me yra pasiūlymų, panašių į 

( tuos, kuriuos praeitais melais 
padarė konferencijoje sovietų 
Rusijos delegacija. Vokietija, 
būtent, reikalauja, kad visose 
vai-lybėse butų panaikinta vi
suotinė kareivybės tarnyba, pa
naikinti tankai, bombarduoja
mi aeroplanai ir sunkioji arti
lerija, o taip pat kad butų pa
naikintas vartojimas bet kurių 
iš oro mėtomų pabūklų.

Toliau, abidvi šalys apsikeitė 
• Rusų-Vokiečių arbitražo sular- 
1 ties ratifikavimais.

Kongresmanas Alfred Michaelson, kuris pateko bėdon dėl 
prohibicijos įstatymų laužymo. Jo byla bus nagrinėjama geg., 
6 d. Michaelson kartu su “sausaisiais” balsavo už priėmimą 
Jones’o įstatymo, kuris dabar bus jam pačiam taikomas.

“Sausi” senatoriai 
nori ir ambasadas 

“nusausinti” • x

Petrulis, buvęs fiu. Pralotas Olšauskas 
ministeris, paleistas Kaune areštuotas 

iš kalėjimo
PO $15,000 KAUCIJOS

Klerikalinių “Saulės” mokyklų 
galva pasodintas sun k i ų j ų 
darbų kalėjime

KAUNAS, bal. 14. j Tribūne 
Press Service.] Buvęs Lietu
vos finansų ministeris Petrulis, ( 
kuris buvo suimtas, kaltinamas 
dėl papirkimų, vakar buvo pa
leistas iš Kauno kalėjimo po 
$15,000 kaucijos.

Petrulis yra vadas partijos, 
priešingos ministerio pirminin
ko Augustino Voldemaro dikta
tūrai.

[Petrulis yra klerikalų žmo
gus. Finansų minis/teriu jis 
buvo, kai Lietuvą valdė kleri
kalai, ir ministeriaudamas, sa
ko, papildęs milžiniškų sukty
bių.]

Sulaikyti komunistų li
teratūros platintojai
KAIŠEDORIAI. — Kaišedo- 

ryse andai buvo primėtyta daug 
komunistinių proklamacijų. Su
laikyti Joselis Leida, Abramas 
fcamuila ir Burškinaitė, platinę 
literatūrą.

Ką tik atėjusios iš Kauno 
“Lietuvos Žinios“ kovo 2<> die
nos leidiny praneša, joge i pra
lotas Konstantinas Olšauskas 
jau tapęs areštuotas ir pasodin
tas Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Pralotas Olšauskas, žinomas 
klerikalinių “Saulės” mokyklų 
kūrėjas ir vedėjas, buvo Kau
ne pirštais rodomas ryšy su 
šiurpia piktadarybe — su nu
žudymų praeitais metais Birš
tone vienos moteriškės, taria
mai jo meilužės.

Savo pranešime “Liet. Ži
nios” sako, kad pral. Olšauskas 
buvęs suimtas, “taikant jam 
kardomąją [?] priemonę.”

Vokietijos reichsbanlkas pa
sirašė naują sutartį su sovietų 
valstybės banlkii, ir ta sutartis 
yra labai palanki rusams.

Pagaliau, norėdama neuž
gauti Maskvos, Vokietijos vy
riausybė atsi'salkė suteikti iš
guitam j Turkiją Trockini vizą 

| atvykti į Vokietiją.
___________

Naujas Lenkų kabi
nėtas sudarytas

I Pilsudskio paskirtas premjeru 
Svvitalskis yra arti susibičiu
liavęs su karininkais

Leningrade suseke 
raudonarmiečių są
mokslą prieš Staliną
“Čeką” suėmė keletą aukštų 

komisarų ir daug raudono
sios armijos štabo karininkų

LONDONAS; bal. 14. — Dai
ly Ne\vs gauta iš Rygos tele
grama suko, kad Leningrade 
tapęs susuktas sąmokslas prieš 
Staliną, generalinį komunistų 
partijos vykdomojo komiteto 
sekretorių ir tikrąjį sovietijos 
diktatorių.

Ryšy su sąmokslu, slaptoji so
vietų policija suėmus keletą 
aukštų komisarų ir daug že
mesnių generalinio raudonosios 
armijos štabo karininkų.

Vokiečių delegacija 
atmeta santarvinin
kų skolų sąskaitą

1 L ’’ 'A

Schacht pareiškia, kad Vokieti
ja geriau pasiliksianti prie 
I)awes reparacijų mokėjimo 
plano

WA(S1IIINGTONAS, bal. 14— 
Kai kurie senatoriai, fanatiški 
prohibicininkai, siekia ir užsie
nių atstovybes Washinglone 
“nusausinti.” Jie žada ateinan
čio] kongreso sesijoj įnešti re
zoliuciją, kad prezidentas pa
skelbtų kaip persona n o n 
g r a t a kiekvieną svetimos 
valstybės diplomatą Washing- 
tone, kuris neduos užtikrinimo, 
kad pildys Jungtinių Valstybių 
prohibicijos įstatymus.

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

Gali būt lietaus; nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 47° F,

šiandie saule teka 5:11, lei
džiasi 6:30. Mėnuo leidžiasi 
12:38 ryto.

Marion Talley, operos 
žvaigždė, nebedainuos

NEW YORKAS, bal. 14. — 
Miss Marion Talley, jauna Met
ropolitan Operos dainininkė, 
kuri atvykus 1926 metais iš 
Kansas City staiga patapo ope
ros “žvaigžde,” praneša, kad 
ji iš operos visai pasitraukian
ti. Kontrakto su Metropolitan 
Opera ateinančiam sezonui ji 
nebepriėmus. Paskutinį kartą 
ji dar dainuosianti Clevelande 
gegužės 4 dieną. Po to — bas
tą. Išvažiuojanti į vakarus — 
farmeriauti.

Sako, kad Miss Talley per 
savo trumpą operos daininin
kės karjerą užsidirbus $300/ 

looo.

VARŠUVA, bal. 14. — Len
kų ministeris pirmininkas Bar
te! vakar formaliai atsistatydi
no. Jo vieton tapo paskirtas 
Kazimierz S\vitalskis, buvęs 
švietimo ministeris.

Switalskis yra glaudžiai su- 
sisėbravęs su kariuomenės pul
kininkais, kurie su panieka žiu
ri į seimą ir stoja už absoliučią 
diktatūrą. Reikia tačiau abe
joti, kad butų bandoma dary
ti tuojau staigių atmainų.

Naujajame kabinete, kurio 
sudėtis dar nėra paskelbta, pa
silieka kai kurie senojo ka
bineto nariai, jų tarpe ir už
sienio reikalų ministeris Zales
kis.

/

Kantone sušaudyta 
1000 komunistu

KANTONAS, Kinai, bal. 12.
Per pastarą savaitę Kantono 

vyriausybė sušaudė daugiau 
kaip tūkstantį komunistų, jų 
tarpe daug Sun Jat-Seno uni
versiteto studentų.

Nyku liūdna bus kuni
gams be ramintojėlių

Visas dūšeles moterėles šven
tas tėvas išgena laukan iš sa
vo valstybes

Švedų bažnytininkai 
nori vėl įvest katechiz- 

mą į mokyklas
STOKI KIEMAS, švedai, bal. 

14. — švedų liuteronų kunigai 
per tam tikrą delegaciją įtei
kė vyriausybei memorandumą, 
reikalaudami, kad valstybinė
se mokyklose butų vėl įvestas 
tikybos dėstymas, su katechiz- 
mu kaip vadovėliu.

Kaltochizmiap Švedijoj buvo 
iš mokyklų tam tikru įstatymu 
pašalintas 1919 metais.

ROMA, bal. 14. — Naujoji 
papos valstybė bus beveik vi
sai “bemoterė.” Išskiriant ke
letą seserų vienuolių ir novici- 
jačių, jokioms kitoms moterims 
nebebus leista gyventi Vatika
no Miesto ribose. Toms, ku
rios Ilgšio! ten gyveno, netru
kus bus įsakyta išsikraustyti.

Ambasadoriaus Herri- 
cko kūnas pargabentas

NEW YORKAS, bal. 14. — 
Mirusio Paryžiuje Jungtinių 
Valstybių ambasadoriaus Myro- 
no T. Herricko kūnas tapo par
gabentas į New Yorką. Atga
beno jį Francuzų kreiseris 
Tourville. Herridk bus palai
dotas Clevelande.

.PARYŽIUS, Hjalmar Schacht, 
reiohsbanko direktorius ir Vo
kietijos delegacijos galva repa- 

j racijų eksportų komisijoje, va
kar pareiškė, kad Vokietija nie
kados nesutiksianti su tokia i
reparacijų suma ir jų mokėji
mo sąlygomis, 'kurias santarvi
ninkai nustatė. Užuot priėmus 
.tokias sąlygas, Vokietija ge
riau pasiliksianti prie Da\veso 
plano sąlygų.

j Santarvininkų ekspertai nu
statė visą reparacijų sumą a- 
pie 9 bilibnus dolerių, sumokė- 
tiną per 58 metus. Su nuošim
čiais bčtgi per 58 metus, ta su
ma keleriopai (padidėtų ir Vo
kietijai pareitų sumokėti san
tarvininkams viso tarp 20 ir 24 

.bilionų dolerių.]

“N usiginklavimas”
Ispanija padidins savo laivyną 

28 naujais karo laivais

MADRIDAS, Ispanija, bal. 14. 
Juros ministerija praneša, kad 
Ispanija nutarė padidinti savo 
laivyną dvidešimt aštnonials 
naujais laivais, būtent, aštuo- 
niais kreiseriais ir 20 subma- 
ri-nų.

Laivyno padidinimui skiria
ma 23 milioniai dolerių.

Jugoslavijos kariuome
nės vadai pašalinami 

iš tarnybos
BELGRADAS, J uigosla vija, 

bal. 14. — Politinės ir militari- 
nės sferos labai nustebo dėl 
pranešimo, kad diktatorius ka
ralius Aleksandras pašalino iš 
aktingos tarnybos generolą Pe- 
sičą, aukščiausį kariuomenės 
vadą; tris armijos korpusų va
dus ir trisdešimt tris kitus ka
rininkus.

t ■ . •

Protestuoja prieš Ame
rikos filmų “varžymus” 

Francijoje
PARYŽIUS, bal. I I. — Wa- 

shinglono vyriausybė instrukta
vo savo ambasadą Paryžiuje 
protestuoti Francijos vyriausy
bei dėl varžymo Amerikos fil
mų.

Tam tikru patvarkymu bu
vo reikalaujama, kad už kiek
vienas septynias rodomas čia 
Amerikos filmas amerikiečiai 
pirktų vieną francuzų filmą. 
Dabar norima patvaikymas 
pakeisti taip, kad amerikie
čiai turėtų pirkti vieną francu
zų filmą už kiekvienas tris 
francuzų imamas Amerikos fil
mas-

Vis nederliaus ir blogų 
metų pasėkos

KUiPIšKIS. — Kovo mėn. 2 
d., dėl neužsimok ėjimo už moks
lą iš vidurines mokyklos paša
linta: iš II kl. 6 mokiniai, III 
— 5, ir IV 2 berniukai ir kele
tas mergaičių.

Dar mokslo laiku klasių 
globėjai pranešė, kad neužsi
mokėję už mokslą paimtų sa
vas knygas ir apleistų mokyk
lą.

Kas dėjosi sielose tų jaunuo
lių — moksleivių, nepatyrusių 
gyvenimo žiaurumų, apleidžiant 
mokyklą, sunku apsakyti. Gi
liai susimąstę apleido mokyk
los -suolus, nežinodami, ar jų 
tėvai turės už mokslą sumokė
ti ir ar jiems dar teks atgal 
grįžti.

Kaip teko vėliau sužinoti, kai 
kurie iš jų sumokėję vėl grį
žo mokyklon.

Kupiškio pradžios mokyklos 
vedėja ip-|ė Juozalkaitė raštu 
prašo valsčiaus valdybą pašal
pos, nes nežiūrint privalomo 
pradžios mokslo, beturčiai mo
kiniai apleidžia mokyklą.

Muštynės dėl darbo
Šffl'A. — Šėtos apylinkėj 

eksploatuojamam miške aplin
kinių kaimų ūkininkai net peš- 
dainies»i veržiasi iškirstus me
džius išvežti. 15 d. vasario su
sipešė Garniškių kaimo ūkinin
kai Pilipavičius Kazys su Iva
nausku Juozu iš (iaidžiunų .kai
mo; pastarajam gerokai ap
draskytas veidas ir sukramty
ti pirštai.

Miško pirkliai matydami pa
našias varžytynes, nustato mi- 
nimales kainas.

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 mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, Ui. Pirmadienis, balan. 15, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir Ciceroj ne gerovė
Sausieji agentai užpuolė du 

saliunu Ciceroja. Jie užgriebė 
saliunuose degtynės ir naminio 
alaus. Taipjau išdraskė barus. 
Vienas tų saliunų buvo adresu 
1409 So. 49th avė., kitas - 
4809 Roosevelt road. Pastarasis 
priklausė Joe Karlonis.

Leopoldui paliko 
$50,000

Mirė Leopold, finansierius ir 
popieros išdirbėjus, kurio sū
nūs Nathan Leopold dabar sėdi 
kalėjime, pasmerktas kalėti vi
są amžių už tai, kad jis su Leo- 
bu užmušę Robertą Frans. 
Prieš mirtį senis Leopold pasky
rė $50,000 savo sunui, kuris 
sėdi kalėjime. Paskirtuosius pi
nigus globos kalinio du broliai. 
Gi broliai gaus $500,000.

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

ši Brunssvick Radiola, 6 lubų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, (TCP
už .......................................

Brunsvviek R. C. A. Radiola, 
7 A. C. tūbų, CEO
už ...............................
Atvvater Kent, 7 tūbų, CEO 
modelis 42, už .............. 4)0%/
l’ada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, 
už ......;............................
Steinite, 7 A.C*; tūbų, 
su viskuo už .................
Freshman, (i.A.C., su vis
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dynamic 
speakeriti, su viskuo už .
R. C. A. Radiola 33, 
už ..................................

$85 
$82 
$59 

i $137 
$77 

i, dynamic 
speakeris, gražus Wal- Q 19E 
nut kabinetus, už ........4/ ■
Atvvater Kent modelis COO 
i lubų ............................ 4)0*3
Victor 7-11, Orthophonic Victro-
a ir Radiola, $ 1 65

tiražus naujas grojiklis planas, 
kainavo $550, dabar $195 
(iulbransen Rcgistering Pianas, 
vertės $500, $285
Kimbal grojiklis pianas $185 
Stark grojiklis pianas, $78

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

Jos. P1. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Trys keliauninkai apie pasaulį. Viduryj jų randasi poetas 
Akiras-Biržys, naujas Dzimdzi-Drimdzi narys. “Naujienose” ne
užilgo tilps jo parašyta Joniškio monografija. Iš abiejų Akiro 
pusių stovi du žydai iš Lietuvos, kurie pėksti keliauja apie že
mės kamuolį. Paveikslas buvo nuimtas Philadelphijoj prie Lie
tuvių svetainės.

Ežero vanduo pakilęs linia l)ažinti> kaiP» sakyti, gali
ma pažinti policininką unifor
moje. Tai bus lengvieji patro

bio autai. Sunkieji skvadų autai 
turės radio aparatus, kurie pri
ims paliepimus iš detektyvų biu
ro

Vanduo Michigan ežere šie
met yra pakilęs pusketvirto pė
do aukščiau to laipsnio, kokis 
vidutiniai buvo paskutiniuosius 
dvejus metus. Ir tas vandens1 
pakilimas daro Chicagai nemalo-j 
numo. Dalykas toks, kad sulyg 
miesto sutartimi su mažų laivų 
savininkais, kurių laivai plau
kioja kanalais ir upėmis Chica- 
goje, nuo vandens iki tilto turi 
būti ne mažiau, kaip. 16 pėdų. 
O kadangi dabar vanduo paki
lo, tai tų laivelių savininkai rei
kalauja, idant tiltai butų atida
romi kiekvieną kartą, kada tik 
reikia laiveliui pravažiuoti. Be 
to, kai kuriems miestams, kurie 
buvo ypatingai priešingi tam. 
kad Chicaga daug vandens nu
leidžianti kanalais iš ežero, pa
kilęs vanduo padarė daug žalos.

Sanitary distrikto i 
džėlą

J. Fogarty, pavieto kalėjimo 
vaidenas, protestuoja. Girdi, 
šiuo laiku politikieriai visokiems 
džiabams pradėję kišti į pavie
to kalėjimą savo “kostumerius”, 
kurie neteko darbo Sanitary 
distrikte. Fogarty sako, kad ji
sai priverstas bus rezignuoti, 
jeigu politikieriai ir toliau šei
mininkaus pavieto kalėjime.

$37,000 už koją
Teismo nuosprendžiu, Eugene 

Bolle, 28 metų, gyvenąs 4639 
Lake Purk avė., gavo iš Chica-i 
go ir Northwestern gclžkelio! 
$37,500 už tai, kad neteko ko* 
jos gclžkelio nelaimėje.

$90,000 gubernatoriaus 
rūmams pataisyti

Illinois valstijos atstovų bu- 
tan tapo įnešta rezoliucija, kuri 
reikalauja, kad butų paskirta 
$90,000, arba kiek reikės, patai
syti valstijos rūmams, kuriuose 

1 gyvena valstijos gubernatorius, 
į Manoma, kad pinigai busiantys 
greitai paskirti.

Uniforma policininku 
autams

Policijos komisionieriaus Ru- 
ssellio patvarkymu, policininkai 
važinės ateityje geltonai malė- 

tų £a'volais autais, kad juos

stoties.

Pasmaugė vyrą
Clara Fischer, apie 50 metų, 

gyv. 3250 Broadvvay, pasmaugė 
savo vyrą. Moteris ir jos duktė 
kaltina pasmaugtąjį tuo, kad 
jisai draugaudavęs su kitomis 
moterimis ir kad delei to jos 
— duktė ir motina — turėju
sios daug nemalonumų.

Nušautas
gyvErnest Pavel, 27 metų 

1256 Augusta St., mėgino api
plėšti tris moteris drabužių 
krautuvėje, 160 East Superior 
St. Holdapą pamatė policinin
kas. Jiš nušovė jauną vyrą.

Užmušti du banditai
Policija rado kulkų suvarsty

tus lavonus Williamo Cliffordo 
ir Michael Reilly alėjoj prie 
viešbučio vardu Western Motei, 
4823 West 22 St., Cicero. Nu
šautieji vyrai, pasak policijos, 
užsiimdavo tuo, kad jie daryda
vo holdapus butlegeriams.

Laikas Malevoti
Namus

Mes darėm bandymus su maleya, 
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva. da
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresni tavom už ta pačia 
kaina ir užlikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musu nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

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

J. Kareiva Son
4537 S. Wood St.

Tel. Yarda 3850

Suėmė 75 moteris
Policija suėmė 75 moteris, 

kurios lošė Bunco Party adre
su 1643 W. Marųuette Road. 
Kaltina vadinamu “disorderly 
eonduet”.

Dėmesiui tu, kurie 
nėra piliečiai

šiuo pranešama, kad su pir
ma diena liepos mėnesio šių me
tų naujas pilietybei gauti įsta
tymas įeina galion, ir tas įsta
tymas žymiai skiriasi nuo bu
vusio iki šiol įstatymo.

Sudegi dalbantliniu (įstatymui, 
kad gavus pirmas popieras, tai 
reikia sumokėti vieną dolerį, o 
liepos pirmai dienai praėjus, 
pirmos pilietybes popieros gau
ti jau kaštuos penkis dolerius. 
Kai dėl antrųjų, tai joms gau
ti šiandien kaštuoja penki do
leriai, o liepos pirmai praėjus, 
jas gauti kaštuos dešimtis do
lerių.

Todėl visiems, kurie dar nė
ra pareiškę noro tapti šios 

šalies piliečiais, patariama pa
daryti tai dabar tuojau ir tuo 
budu sutaupinti laiko ir pini-Į 
gų.

Idant galėtų pasinaudoti da
bartine proga, visi, kurie nori 
tapti piliečiais, yra kviečiami 
atsilankyti į Pavieto Trobesį 
(kambarys 437), esantį prie 
Clark ir Wasbington gatvių 
arba į 'liet kurį kitą natūraliza
cijos teismą.

Visi tarnavusieji kariuome
nėje vyrai taipjau yra pataria
mi pasinaudoti naujuoju įstaty
mu, kuris duoda jiems teisės 
prašyti antrųjų popierų tuo- 
jaus.

Kad galėjus pasinaudoti šia 
naujo įstatymo proga, visą ką 
jiems reikia tai parodyti paliuo- 
savimo iš kariuomenės popic- 
ras. šia privilegija buvusieji 
kareiviai galės pasinaudoti be
giu vienų metų.

Jūsų saugumui
Daug rimtų piktadarybių ta

po papildyta paskutiniuoju lai
ku lodei, kad kai kurios šeimi
ninkės buvo neatsargios ir įsi
leido vidun nepažįstamus žmo
nes.

Pirm negu įleisite vidun ne
pažįstamą žmogų, pareikalauki
te tą žmogų prirodyti atatin
kamais liudymais, kas jisai yra. 
Jeigu > abejojate dėl jo lindy
nių, tai patelefonuokite jo nu
rodytam samdytojui.

Įsitaisykite savo namų dury
se grandinėlius, idant pravėrus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

v ' ■ ■ ■■■ . ■

Musų pranašas ap-
leidžia. Ameriką

(Feljetonėlis)
Iš tikrų šaltinių sužinojau, 

kad “rašytojui” ir “naujos ir 
tyros religijos skelbėjui” ir 
“vieninteliam lietuvių prana
šui” baigiasi svečiavimosi Ame
rikoje laikas. Musų pranašas 
sakosi atlikęs 80 prakalbų, 
penkerius debatus ir įkūręs sa
vo šalininkų užmazgas, ir to
dėl esąs patenkintas, nes jau
čiasi, kad savo misiją atlikęs.

Už išreikštas aukščiau mintis 
Gvaizdikas neatsako, nes tos 
mintys ir tos informacijos pri
klauso ne jam. Bet ir- jis ma
no, kad turi teisės padėti vie
ną kitą savo pastabą, sakyti, 
“korektą”.

Ne viena kieta ašara iškris 
iš musų visų akių, netekus A- 
merikoje “dikčiai” pageidau
jamo “veikėjo”, “rašytoljb”, 
“oratoriaus”, “delbatoriaus” ir 
“prąnašo”. Galima tečiaus spė
ti, atsižvelgiant į sumaterialėju
sius šių dienų žmones, kad nei 
vieno jų širdžiai jo išvažiavi
mas nepadarys sunkios žaizdos.

Bet tie iš musų, kurie turi
me kiek jautresnes girdis, ne
galėsime sulaikyti ašarų, kuo- 

duris galima butų pamatyti, 
koks žmogus nori įeiti vidun.

Jeigu jus abejotumėt dėl pa
siuntinių, tai liepkite jiems pa
ketus prie durų palikti. Jeigu 
reikalaujama pasirašyti kvitą, 
liudijančią, jogei paketas tapo 
jums atiduotas, tia liepkite tą 
kvitą įkišti per podurį. Tokiu 
jau budu ir sugrąžinkite tą, 
kvitą.

Jeigu jums pranešama, kad 
jus kviečia pasikalbėti telefonu 
iš artimos krautuvės ar ku
rios kitos vietok, tai neklausy
kite pranešimo, kada nepažįs
tate žmogaus, kuris kviečia 
jus prie telefono. Ir atminkite: 
kai vienos esate namie, visuo
met laikykite duris užrakintas.

Tokių patarimų duoda šios 
savaitės biuletene policijos ko- 
misionierius William F. Bus- 
sell.

met prisiminsime, kiek vargo, 
rūpesčio ir pasišventimo įdėjo 
musų pranašas beaiškindamas 
naują ir tyrą tikybą vienoje 
Karmoje, kur auginta deglosios. 
O šios, kaip nesuprato, taip ne
suprato jo aiškinimų, ir paga
lios klausydamos visai užmi
go! Čita gal slokavo supran- 
tamos joms Ittil'l »i>s, o gal per
daug aristokratiškumo pasiro
dė pranašo žodžiuose. Jeigu 
taip, tai, žinoma, su tokios rū
šies gyvūnais perdaug nenu
veiksi.

Bet aš lai širdingai įvertinu 
jo triūsą.

Antras dalykas tai tos 86 
prakalbų, kuriomis pilnai pa
vyko patenkinti kėdės, kuriose 
klausytojai saldžiai miegojo.

Be to, musų pranašas atsi
vežė tokias akis, kurios durnų 
nebijo: matote, jos buvo pra
tusios rokui. Tokias akis tu
rėdamas, jisai laikė penkerius 
debatus ir visai buvo paten
kintas. Kodėl gi mes negalime 
būti patenkinti? Aišku, kad ne
turime nieko prieš.

Na, rodos, kad jau visos ko- 
rektos pataisytos, ir todėl lin
kiu musų pranašui geriausios 
kloties visame kame. Su di

deliu lermu braukdamas aša
ras, sakau ‘Sudie, sudie!”

Gvaizdikas.

Dzimdzi-Drimdzi
Maršrutas

1029 m. Ralartdžio
17 <1. Detroit, Mieli.
19 —< CleveJand, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

1929 m. Gegužės
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.
15 — Montello, Mass.
19 — Lowell, M ass.

(po piet)
19 — Lavvrence, Mass.

(vakare)
23 — Worcester, Mass.
25 — Worcester, Mass.
26 — Athol, Mass.
29 — Westfield, Mass.

1929 m. Birželio
1 — Hartford, Conn.
2 — Newark, N. J.
5 — Ansonia, Conn.
8 —Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md.
14 — Wilkes Barre, Pa.
16 — Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

SIRGULIUOJU

—...............................................——!■■■....................R

Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose 0AYEfc

^USIPRATUSI moteris jau dau
giau nužemintai nepasiduoda 

nuolat pasikartojantiem kentėji
mam. šios rųšies skaudėjimai tiek 
pat lengvai prašalinami, kaip gal
vos, ar neuralgijos sukimas, arba 
ir kiti diegimai, dėl kurių visi var
toja Bayer Aspirin. šie tabletai 
stebėtinai tokiais laikais naudin
gi, ir tų Veik kiekviena biznio ar 
profesijos moteris patyrė. O gy
dytojai yra pareiškę, nėra jokio 
pavojaus juos vartoti, nes tikras 
Bayer Aspirin širdies veikimo ne
tramdo. Visose vaistinėse.

Aspirin yra vaizbaženklis Bayer Gamybos Mouuuectii .aeidCBterio Salieylinės rukšties.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, a t šilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas i&egzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
<alutino iėogzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvienų rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Fiower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0038

>

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization 

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

I

. REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

Velvet
Fiat
Balta

Maleva
$1.69

Galionas

Phone V irgi ui a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
.V a m ii .Statymo
KONTRAKTORIUS^'

4356 So. Rotkwell St., Chicago, III-
■.. ---------------------- - ------------ ----- T -■. . .

Dulch Boy Wliite Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų- kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Roc’kwe!t Street 

Lalayette 4689

BAKNEY PETKA’S

Dabar laikas įsigyti naujų l’ortis Bros, 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėje 
rasite pilnų pasirinkimų naujų pavasa
rinių Port!s Bros, kepurių ir skrybėlių, 
šios kepures 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.

MEN’S FURN1SHING
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.
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MUSŲ MOTERIMS
-------------------------------Veda Dora Vilkienė--------------------------

Virk spaghetti dniskuotame 
vandey, nusunk ir viską karštu 
sumaišyk. Paduok stalan 
tarkuotu sūriu.

SU

BULVIŲ SRIUBA Idruskuotą vandeni ir laikyk 15 
į minutų. Nusunk ir sudėjus 

į verdantį vandenį, virk 15 mi- 
, Nusunk, pąskui užpilk! 

verdančiu vandeniu ir dar virk 
10 minučių. Nusunk ir šį van
denį. Ištarpyk sviestą, supilki 
miltus paskui milką ir virk pa
kol sutirštės. Užpilk ant kopus- 

! tų citrinų sunkos (pagal sko- j*\**X*A *11 *

4 puodukai pieno
1 šaukštuką sukapotų svogu-| nučių. 

nų
3 bulves
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų

žalių petruškų, sukapok
Pipirų ir duonos.
Išvirk bulves ir pertrink per nies), ir išvirtą milką su svies- 

sietą. Išvirk pieną su svogūnais, tu ir miltais. Išmaišyk 
druska ir pipirais. Ištrink | duok karštą, 
sviestą su miltais ir pridėk prie1 
pieno. Sudėk bulves ir gerai, 
sumaišyk. Sudėk petruškas ir' 
paduok karštą kariu su krekė-

šPINAKAI

ir

KEPTA ŽUVIS

2 puoduku virtos arba iš kenų 
žuvies

1 puodukas gero pieno
4 kiaušiniai
Druskos
Cayenne.
Sutrupink žuvį su šakute; ir 

sumaišyk su kiaušinių tryniais. 
Supilk pieną, arba saldžią 
toną, druską ir cayenne. 
plak baltymus ir sudėk.

l)aĮ Sudėk į molinį indą ir kepk 
! pečiuje 20 minučių. Paduok 
i karštą su virtais ryžiais.

1 puodukas smulkiai, supjaus
tytų selerų.

1/3 puoduko smulkiai suka
potų alyvų

11/2 šaukštuko svogūnų' sun
kos

1 šaukštukas acto
Y\ šaukštuko druskos 
truputį cayenne.
Ištarpykite jello karštame 

vadeny; atšaldykite. Kaip su- 
tirštės, sdėkite viską ir supil
kite į formą. Padabinkite su 
pimiento. Padėkite ant salotų 
lapų. Apdėkite su mayonnaise

sme-

ORANDŽIŲ Keksas

puoduku “Swans Down”

STĖKAS SU DAŽALU

Vartok gerą steką arba pa
imk “round steak” ir išplak 
plaktuku. Apdėk mišiniu iš 
duonos trupinių, druskos, pipi
rų ir sviesto. Suvyniok ir 
surišk šniūreliu. Pakepink ant 
sviesto, kad gerai parustų. Už
pilk puoduką verdančio van
dens, ir kepk nekarštame pa- 
čiuje 
svarų 
po 25 
svarai

25 minutes. Kiek bus 
mėsos, tiek sykių kepk 
minutes. Jeigu bus 3 
mėsos, tuomet kepk 1 i/>

valandos. Apdengk, 
lengvo kepa. Pridėk 
lo miltų. Paduok 
virtom bulvėm.

KOPŪSTAI

1

2

maža galvelė kopūstų 
keną milko 
šaukštas miltų 
šaukštai sviesto

citrinų sunkos 
Druskos ir pipirų. 
Supiaustyk kopūstus, įmerk į

2 kvortos špinakų, nuvalyk ir 
gerai nuplauk. Vartok kuoma- 
žiausia vandens. Jeigu gali, vi-1 1 ke 
sai nevartok. Maišyk kaip vi r- žuvies, 
si ant mažos ugnies. Smulkiai 
sukapok kaip lapai bus sutižę. 
Sudėk į puodą ; pridėk 2 šaukš
tu sviesto, sumaišytu su vienu 
šaukštu miltų. Pripilk 4 šaukš
tus saldžios Smetonos ir sudė
jus į molinį indą pakepink pe
čiui! ant 10 minučių. Paduok 
stalan su virtais kiaušiniais ir 
padabink riekutėm citrinos.

4

SALMON MILINYS

raudonosios salmon

2
keksų miltų

3 šaukštukai baking pauderio 
sviesto 
cukraus 

trynius,

puodukai saldaus pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
šaukštukas selerų druskos

Pipirų dėl skonies.
Virk pieną, dvigubame puode. 

Sudėk žuvį, nusunkus alyvą. 
Maišyk su šakute. Sudėk svies
tą ir miltus, taipgi selerus ir 
druską. Virk 10 minučių. Api- 
berk su paprika ir paduok karš
tą.

pieno

gerai
1 puodukas
2 kiaušinių 

išplaktus
% puoduko
1 šaukštukas vanilijos
2 kiaušinių baltymu, gerai iš-

Persijok miltus vieną syk ir 
numieruok. Pripilk baking pau- 
der ir sumaišius kartu su mil
tais, tris sykius persijok. Iš-

trink gerai sviestą, dėk po tru
putį cukrų ir kartu ištrink. Pri
dėk trynius, ir pilk miltus pa
mainant su pienu, po truputi 
vieno ir kito, pakol viską sudė
si. Po kiekvienam pridėjimui, 
gerai išplak. Supilk vaniliją ir 
sudėk kiaušinio baltymus. Kepk 
dvejose gerai ištaukuotose blė- 
tyse 30 minutų. Kaip iškeps, at
šaldyk,' perdek su orandžių mi
šiniu, kurį padarysi sekamai:

5 šaukštai tų pačių miltų
1 puodukas cukraus
Nutarkuok luobelį nuo vieno 

orandžio
V'i puoduko orandžių sunkos 

šaukštai citrinų sunkos 
šaukštai vandens 
kiaušinis, išlengvo išplak 
šaukštai kai sviesto.

Sudek viską iš eilės kaip čia 
surašyta. Virk dvigubame puo
de, nuolat maišydamas. Atšal
dyk prieš vartosiant.

4

MOTERIŲ VIRIMAS

Ne taip yra, kaip ponia D. 
Vilkienė mokina; tur būt pati 
neverda, kad ant 4 puodukų pie
no duoda 114 puoduko druskos. 
Tiek druskos užtenka 6 galio
nam sriubos, o ne 4 puodukam

pieno. Pirmiau reikia pačiai iš
tirti valgius, o ne kitus mokyti 
neištyrus.

K. Kazaiiauskas, 
5439 Broadvvay, Chicago, 111.

Pataisymas ir atsakymas: Ba
landžio 8 d. “Musų Moterims’’ 
skyriuje įsiskverbė klaida, bū
tent, prie “Sriuba iš sūrio” 4-toj 
eilutėj pasakyta: 1% puoduko 
druskos. Turėtų būti: 1 ’/j šauk
štuko druskos.

Be reikalo p. Kaząnauskienė 
tokia rusti; klaidos, ir tai ne 
mano, bet zecerio, visur atsitin
ka. Ačiū, kad pastebėjote. Ra
šykite, busiu labai dėkinga.

Dora Vilkienė.

Oda niežti?
Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus signalas! Nc- 
kasyk. Tegul Seveia’s 
Esko sustabdys niežėjimą 
ir pagelbės padaryti odą 
Svarią ir sveiką. Varto
kite prie pirmo ženklo 
odos įdegimo. Pasiidaus- 
kit savo ardiekimuko.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

įTAI yra piuku jeigu gali taip 
J padaryt, iog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

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

Fėetfa-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

NAUJIENŲ
z

ukaip mano motina vartojo

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė
i

TUBBY

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SPAGHETTI SU ISPANIŠKU 
DAŽALU

tegul iš- 
prie daža- 
karštą

BALANDŽIO MĖNESIO 
SALOTOS

musų artimiausiai 
stočiai, arba užsisa- 
mandaugaus Bovvman 
kuris pristato jūsų

GEORGEU. S Laivu WASHINGTON

Gegužio 22d.,1929

laukit* kiek- 
Joa nepadaryt

MOKYKLOS NUIRSI, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI ŠITA

uo K ,ihin

vartoti nallu*

Pakepink vieną šaukštą svies
to su vienu mažu (sukapotu) 
svogūnu. Pridėk % dalį česna- 

sU | ko, ir jeigu patinka, vieną lape
li (bay leaf), 4 puodukus to- 
matų, 1 pipirą, 2 šaukštu ge^ 
rosios alyvos, 1 šaukštą acto ir 
truputį grybų. Virk viską kar
tu valanda laiko. *

MADOS

Labai “smart” atrodanti2723 
pavasarinė suknia. Galima siūdinti 
iš bile materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, 20, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
U centų. Galima priaiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No __ _______
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir vai it.)

prieš mane

wl pakelis citrinos (lemon) jel- 
lo

*/2 kvortos virto vandens
1 pimento, supiaustyk į šmo

telius
2 kietai išvirti kiaušiniai
supiaustyk šmotukais

Aš vartoju 
Bowman Piei

Daugelis šiandieninių molinti yra 
“užaugusios ant Bovvman Pieno”, 
kaip sako posakis. Ir šiandie jų 
vaikai gėrisi tuo pačiu riebumu, 
šviežumu ir tyrumu,, kurie pada
rė Bovvman Pieną garsų sako ko
kybe.
Šiandie, kaip ir daugelį metų at
gal, Bovvman Pienas yra žymiau
sias favoritas tų rūpestingų mo
tinų, kurios reikalauja geriausio. 
Tai yra pienas, kuris Smetonos • 
atžvilgiu yra pilno riebumo; tiek | 
pat saldus, tiek pat šviežias ir 
liek pat skanus, kaip kad tuoj i 
pamelžus karvę. I
Delei musų extra rūpestingumo ■' 
atvežant jį iš farmos iki jūsų du- ' 
rų, jus rasite Bovvman Pieną ext- 
ra gerą — pieną, kuris yra nepa
lyginamai geresnio skonio. Pa
bandykit ir patys pamatykit. Pa- 
telefonuokit 
pristatymo 
kykite nuo 
pienininko, 
kaiminams pieną.

BowxHan
D AIRY COMPANY

M ILK
t

O H, BoooHooo*, I
I lAADM'T O O AJE IT, 

THE IDBA OF %ELLI/O' 
GOOD OLE. HAUK FOR. 
A MEA^LCV HALF-'A- 
DOLLAOJ OlA, BOCOoo, 
I VUVŠH l HAD VAI M BACrt

EKSKURSIJA 
LIETUVON

i
Tai bus smagiausia kelionė iš visij buvusių. Kurie no
rite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuojaus j “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų.

NAUJIENO
1739 So. Halsted Street

Open for Business
GOSlV if it ism't \ 
BACK! ME COUtOM'T £TAV 
AVJAV FROM ME - AM' I

* DOLL M2. TOO! - GOOD 7
Į\ OLE H/kMk!1 y

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP- 
TIKAS 

ApM«goja 
ir Praei
na Gerk-

m*. Stab
do i I-A 1^ 
Rozalimą.

ČMade by
L*mb«rt Phartnacal Co., Saint Louia, U. S. A.

KALBĖDAMA aukltesnėa mo* 
. kykloa merginoms apie asm*- 
ninę higieną, patyrusi diatrik* 

1 to nurtf nasakl:

I "Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų eveikatoe, rei
kia užlaikyti sistemą norma

liame stovyje. Normalia manto* 
itin tanas ir dieta turi būt var* 
tojamn. Esant reikalui yra 

'naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
met nujol turėtų būti varto* 
jamas. Paimk 
vieną vakarą. 
nesmagumo."

Nujol galit 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turit! 
butelį namie.

OMZ BoVl "T HM"
A SvoeLL IDE A

OF h'OUfc'o COMIK)' BkCK
HOMC AFTER. I SOLO VOU.
I GOTTA SCBEKAE W
Aid' \*TO eOlM MOMEV >
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Užsisakymo Šalnai
Chicagoje — paltui

Metams-------- -----------_
Pusei metų_________—,
Trims mėnesiams___ ___
Dviem minėsiant
Vienam minėsiu! -___

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ___ _______
Savaitei_______
Minėsiu!-----

Suvienytose Valstijose, m CElcagoje, 
paltui

Metanui - ____ -
Pusei metą-------
Trims minėdama
Dviem minėsiantis
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] |

Metanui----------- ---------- r <■ 18.00
Pusei meti___ —_____ _ 4.01
Trims minusiame —2.60
Pinisrus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00 
4.00 
2.00 
1.60
.76

8c 
18c 
Tfc

S7.ro 
8.60 
1.76 
1.25 

»75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8600.

“PAVYZDINGIAUSIAS ŪKININKAS”

šeštadienį, vakar dieną ir šiandie diktatorius Mus- 
solini paskyrė “duonos pagerbimo“ dienomis. Per tas 
tris dienas Italijoje yra rengiamos lekcijos, rodomi kru- 
tamieji paveikslai ir vedama propaganda visokiais bu
dais, kurios tikslas yra įspėti gyventojus, kad jie tau
piai vartotų duoną ir augintų daugiaus kviečių.

Šita fašistų “šventė“ primena tas propagandos “sa
vaites“, kurias laikas nuo laiko rengia sovietų Rusijoje 
bolševikai: “aviacijos savaitę“, “raudonosios armijos 
savaitę“, “kelių taisymo savaitę“ ir t. t.

Kaip fašistai, taip ir bolševikai tikisi viską pasiekti 
propaganda. Ir nenuostabu. Kuomet valstybėje visa pri
vatinė žmonių iniciatyva yra panaikinta, kuomet politi
nis, ekonominis ir kitoks piliečių veikimas yra suvalsty
bintas arba pastatytas po valstybės kontrole, tuomet 
nieko kito ir nebepalieka valdžiai, kaip tiktai sakyt pi
liečiams, ką jie turi daryti, ir raginti juos, kad jie ne
tingėtų. Net duonos auginimas ir duonos valgymas pa
virsta valdžios propagandos objektu.

Tą “duonos pagerbimo šventę“ Mussolini paskelbė 
Italijoje ne tik kaipo valdžios galva, bet ir kaip “pavyz
dingiausias“ visame krašte “ūkininkas“. Forli provinci
joje, kaip laikraščiai praneša, juodmarškinių Vadas tu
rįs ukj. Ūkio parodoje jisai “laimėjo“ pirmą dovaną už 
kviečių auginimą, ir agrikultūros sindikatas jį yra pa
statęs pirmuoju savo kandidatu į “korporatyvj parla
mentą“ (į kurį neseniai buvo “rinkimai“).

Savo gyvenime Mussolini niekuomet neužsiėmė že
mės ukiu. Savo jaunystėje jisai buvo' mokytojas, paskui 
“revoliucinio socializmo“ agitatorius, emigrantas užsie
niuose, laikraščio redaktorius ir, pagaliau, ginkluotų 
gaujų vadas ir — valstybės ministeris. To neveizint, jo 
partijos sudarytas “agrikultūros sindikatas“ pavertė jį 
pavyzdingiausiu “ūkininku“ ir žemės ūkio “atstovu”! 
Tokia pat teise jis galėjo būt pripažintas vyriausiu Ita
lijos vyrėju arba Milano operos prima donna.

Mussolini — agrikultūros sindikato atstovo rolėje 
fašistiškam “parlamente“ tai — aiškiausias įrodymas 
viso melagingumo ir veidmainingumo tos “korporaty- 
vės“ sistemos, kuri tapo įvesta Italijoje. Fašistų “parla
mentas“ yra sudarytas neva iš organizuotų profesijų ir 
pramonės šakų atstovų, bet čia mes matome, kad stam
biai ūkio šakai, agrikultūrai, atstovauja žmogus, kuris 
su žemės dirbimu neturi nieko bendro! Visas tas “par
lamentas“ tai tik “kamufliažas“ diktatoriškam despotiz
mui pridengti.

LĖKĖ’ Iš DETROITO Į KAUNĄ'
♦« A VTIC”

“Lietuvos Aido“ velykiniam 
numery, kovo 28 d., įdėta, šito
kia sensacinga žinia:

“Lietuvių lakūnas per 
vandenyną!

“Velykų antrą dieną i Kau
ną iš Detroito atskrenda kap; 
Darius.

“Kartu skrenda boksinin- 
’ kas Sharkey.

“Šį rytą gavom iš Ameri
kos tokio turinio telegramą: 
‘Kapitonas Darius susitarė su 
Fordu ir kovo 30 d. rytą iš
skrenda iš Detroito per van
denyną į Kauną. Kelionė ap
skaičiuota apie 55 valandas. 
Kartu skrenda boksininkas 
Sharkey. Pasirašė Karvelis.“ 
Prie šitos žinios “L. A.“ re

dakcija pridėjo tokių pastebėji- %
ii ui:

“Ši sensacinga žinia Kau- 
miti- 
kap. 
jau 

apie

su Fordo įmone, kuri paga
liau sutikusi kelionę finan
suoti ir suteikusi lėktuvą, ži
novų nuomone, skridimo pa
sisekimas esąs neabejotinas 
(! “N.” Red.). Bet jei kelio
nėj nebus sutikta kliūčių, ne
tikėto paukščio nutūpimo ga
lima laukti Velykų antrą die
nų. Labai netikėtas yra pa- 
garsėjusio musų tautiečio 
boksininko Sharkey Žukausko 
sutikimas leistis šion rizikin- 
gon kelionėn. Nors tikslių ži
nių šiuo tarjni dar stinga, bet 
manome, kad Sharkey Žu
kauskas nutaręs tokiu nepa
prastu budu aplankyti savo 
tėvų kraštą, kurio jis niekada 
nėra matęs.

“Pačiu paskutiniuoju mo
mentu gavome tokią papildo
mą telegramą: ‘Sharkey ve
žasi Detroito lietuvių klubo 
margutį, kurį įteiks Kauno 
burmistrui. Lėktuvas vardu 
‘Old Adam’. Nutups Kauno 
rotušės aikštėje apie 6 vai. 
rytą.’ “
Tai atrodo lyg butų dzimdzi- 

ninkų ar kokių kitų juokdarių 
šposas. Nes, žinoma, Darius vi
sai nesirengė per vandenyną 
lėkti; Sharkey niekuomet neke
tino vežti margutį Kauno bur
mistrui; ir Fordas nė nesapna-

ne buvo gauta visiškai 
ketai. Tiktai keli ats. 
Dariaus draugai buvę 
anksčiau painformuoti
jo paruošiamuosius darbus.
Iš j ii patinam, kad kap. Da- vo apie tokios kelionės finansa- 
rius jau ilgesnį laiką taręsis vilną.

Antrą Velykų dieną buvo 
“April Fool” diena, ir kaunie
čiai, kurie patikėjo anuo oficio
zo pranešimu, buvo gražiai ap
gauti.

FAŠIZMO PROPAGANDA

įvairiose 
kopijuoti, 

kai kas iš 
ir nevisai

Gal 
butų 

jos 
gal 
ita- 
pri-

Lietuvos tautininkų dienraštis 
Kaune šitaip “šviečia“ savo 
skaitytojus:

“Musų tautoje, visuose są- 
moningesniuose sluoksniuose, 
jau seniau pasireiškė daug 
simpatijų fašistinei italų val
stybės santvarkai. Nors pas 
mus kol kas fašizmo tikrąja 
šio žodžio prasme dar nėra, 
nors musų gyvenimo sąlygos 
yra neabejotinai kitokios ne
gu Italijoj, vistiek pas mus 
tiek valstybės vadai (įdomu! 
“N.” Red.), tiek platesni są
moningosios visuomenės sluo
ksniai ima vis labiau ir labiau 
nusižiūrėti į Italiją (pabrauk
ta originale. “N.” Red.), ir iš 
jos savo krašto tvarkymui 
pifvyzdžių imti.

“Mums atrodo, kad ši vis 
labiau ir labiau bręstanti mu
sų krašto politinė tendencija 
yra sveika tendencija, 
būt, mums ir negalima 
fašizmą aklai 
smulkmenose 
būt, Lietuvai 
liško fašizmo
tiktų. Bet savo pagrinde fa
šistinės valstybės idėja Lie
tuvoje .randa daug pritarimo 
(pabraukta originale. “N«” 
Red.). To pritarimo esama 
įvairiuose musų gyventojų 
sluoksniuose, neišskiriant nei 
turtingesniųjų, nei biednes- 
niųjų. Ir musų darbininkai 
pradeda nujausti, kad tvir
tesnė valstybės tvarka, pasto
vesnė valdžia gali krašto kles
tėjimą, pastatyti į šviesesnes 
perspektyvas, nuo to ir jų pa
čių būklė būtinai turi page
rėti.“
Šitie valdančios partijos orga

no tvirtinimai, žinoma, yra ab
surdas. Bet juose yra įdomus 
prisipažinimas, kad dabartiniai 
Lietuvos “valstybės vadai“ 
(Voldemaras, Smetona ir kom
panija) vis labiau ir labiau nu
sižiūri į Italiją ir iš jos ima pa
vyzdžių Lietuvos “tvarkymui“. 
Seniai buvo matyt, kad jie 
Mussolinio pamėgdžiotojai. 
Mussolini mokosi iš Rusijos 
n i no.

yra
O 

Le-

PREL. OLŠAUSKAS 
KALĖJIME

Kauno laikraščiuose 
pranešimas:

“Teismo tardytojo 
mu prel. Olšauskas yra trau
kiamas teismo atsakomybėn. 
Kaipo tardomoji priemonė, 
iki teismo jam paskirtas areš
tas, ir prelatas pereitą sek
madienį yra areštuotas.“ f 
Kaltinamuosius areštuoja ir 

laiko kalėjime prieš teismą tik
tai tuomet, kai nusidėjimas, ku
riuo jisai yra kaltinamas, yra 
labai sunkus: žmogžudystė ar 
kas nors panašaus.

Jau pirmiau buvo žinių, kad 
kunigas Olšauskas tapo įtartas 
dėl našles Ustianauskienės mir- 
ties. Ji buvo rasta pasmaugta 
savo bute. Iš vakaro prieš jos 
nužudymą buvo pas ją svečiuo
se prelatas Olšauskas, kuris tu
rėjo su ja artimų, visai neku- 
nigiškų santykių.

Prelatas Olšauskas yra gar
sios klerikalų “Saulės“ draugi
jos steigėjas.

įdeta

nutari-

Laiškas Redakcijai
Gerb. Naujienų Redakcija: —

Tankiai patėmiju Naujienose, 
žiniose iš Roselando, apie dar
buotę kokio ten garsaus vieti
nio bolševiko po vardu Šarkiu- 
nas. Ar Tamstų skaitytojai kar
tais nežino, ar tas džentelmonas 
nėra tas pats, kurį mes South 
Bostoniečiai pažinojom po var
du Balčiūnas? Jei taip, tai dau
gelis South Bostoniečių, labiau
siai šėrininkai buvusios Ko-ope- 
rativiškos bendrovės, kurioj tū
las Balčiūnas buvo menadže- 
rium, norėtų jo antrašą gauti

Ar Tobulai Sutvarkytas Pasaulis?

kūrėjo sutaisy-

kurie apvaisina- 
pernešant vieno 
prie kito, pasi-

Gamtos surėdymo 'klausimo 
čia nenagrinėsiu išeidamas iš 
žmogaus asmeninių pajautimų 
ir nesakysiu, kad pasaulis pe- 
tobulai sutvankytas lodei, kad 
jame privisę žmogų kankinan
čių vabzdžių, kad daug nelai
mių tenka žmonėms ]K‘rgyven- 
ti, nes ir jos kartais yra reika
lingos.

Ištikrųjų gi pasaulis tobulai 
bus sutvarkytas jei visi jo reiš
kiniai turės vieną tam tikrą ti
kslą.

O tas tikslas gyvoj gamtoj 
pas kiekvieną gyvių rųšį yra 
tik vienas: stengtis kuo pla
čiausia sau vietą praplatinti ir 
įsiviešpatauti žemėje.

Daug gamtoje yra nuostabių 
gyvybei palaikyti skirtų reiški
nių, kurie atrodo tarytum vie
no išmintingo

žolių žiedai, 
mi vabzdžiams 
žiedo dulkeles
žymi savo spalvų ryškumu, vi- 
lįojančiu kvapsniu, tuo tarpu, 
kai žiedai apvaisinami vėjo pa
galba kartais visai įbuna nepa
stebimi.

Gyviai, kurie įvairiais budais 
pačios gamtos ar kitų gyvių yra 
smarkiai naikinami, vaikus ve
da ar peri ]X) kelioliiką kartų 
per melus arba deda tuksian
čius ar net milijonus kiauše
lių. •

Kurmiai ir kiti žemėje gy
venantieji gyvulėliai turi labai 
mažas akis, o pelėda, kuriai 
tenka naktimis maisto ieškoti 
akis turi laibai dideles.

Bene įstabiausias bus gam
tos surėdymo tobulumo požy
mis tai gyvių ginamoji spalva.

Jau musų kasdien sutinka
mi paukščiukai savo plunksnų 
margumu prisiartina prie me
džių lapų spalvos, ir vanagui ar 
kitam priešui nelengva jie pa
stebėti. Varlės, gyvenančios pie
vų balose esti žalios, dumble 
juodos, o dirvose margos.

Zuikiai vasarą rudi, žiemą 
pasidaro šviesesnės spalvos, kad 
ant sniego butų nepastebimi; 
tolimesnėj šiaurėj zuikiai visiš
kai balti.

Jurų gyviai gyvenantieji tarp 
raudonų jūrių dugno augalų la
pų būna raudoni, gi gyvenan
tieji vandens paviršiuje dau
giausia esti skaidrus, penmalo- 
mi, kad per kilų kūną galima 
net smulkus raštas skaityti.

Yra nemaža jurų vėžių, žuvų 
ir kitų gyvių, kurie prisitaiky
dami prie aplinkos, savo spal- 
vą keičia. Patekę, tarp žalių žo
lių, virsta žaliais, tarp' raudonų 
dugno lapų — raudonais', pri
siartinę prie geltono smėlio dug
no virsta rudais ir 1.1.

Drugelis Kalbina turi apati
nes sparnų puses visiškai pana
šias į sausą lapą ir jam tupint, 
kai sparnai esli iškelti į viršų 
ir suglausti, nieks jo negali pa
stebėti.

Iš vabzdžių, Phillium, dėl sa
vo žalių g-ysluotų sparnų ir .pla
čių kojų, yra neišskiriamas iš 
žalių lapų, o kitas vabzdis ba- 
cillus rossii laibu kunti ir ilgo
mis kojomis primena . sausą 
medžio šakutę ir paliestas krin
ta ir guli nejudėdamas ant že
mės, kaip nulužusi šakute.

Viena Australijos krantų žu
vis — Phylloplery.v savo išsi
šakojusiu kimu panaši į jurų 
krantų augalus, tarp kurių ji 
gyvena.

Kai kurie gyviai, neturėda
mi gerų apsigynimo priemonių, 
pamėgiždžioja savo kūno for
ma kilus geriau gamtos apsau
gotus gyvius, tuo išvengdami 
kai kurių pavojų.

Kai kurie drugeliai pamėgž- 
dižioja savo pavidalu širšes, 
sparvas ir kitus.

Nenuodinga gyvate Coronel- 
la savo 'kimo išvaizda, panašia 
i Amerikonišką nuodingą gy
vatę baugina kiekvieną sutiktą 
gyvį kaip ir ši pas'kutinoji.

Turint keletą faktų iš tobu
lo gamtos surėdymo, kur, ro
dos, nė vienas gyvis nėra pa
mirštas apdovanoti jo veislę 
apsa ugo j an či oi n i s pricm onėm is, 
kyla klausimas: ar galėjo ši 
gamtos harmonija susidaryti 
atsitiktinai, o jei ne, tai kame 
yra to viso priežastis?

Taip, ne atsitiktinai atsirado 
šis gyvių pamėgždžiojimas — 
mimitizmas ir kiti gyvos gam
tos reiškiniai, bet jų priežastis, 
kaip moko gamtos mokslas, 
gludi pačioje gamtoje.

Musų paminėti drugeliai yra 
tūkstančiais per dieną paukš
čių naikinami, bet ir daug nau
jų iš gausingai dedamų kiauši
nių išauga. Laikui bėgant tarp 
šių milijonais žūstančių ir gim
stančių drugelių atsiranda ir 
(o*kių, kurie dėl vienokios ar 
kitokios priežasties esti šiek 
tiek panašus į augalų lapus ar 
kitus paukščių nemylimus daik
tus. Jie lengviau gali pasislėp- 

■li nuo priešų ir jų giminė la
biau gali išsiplatinti.
‘ Šių šiek tiek prisitaikiusių 
prie esamų sąlygų drugelių iš
liks vis daugiau ir jų giminė 
idar daugiau savo ginamosiomis 
Savybėmis sustiprės.

Paukščiai išrinks ir suės vi
sus lengvai pastebimus druge
lius, o savo išvaizda, priside
rinę prie gėlių žiedų ar medžių 
lapų ar kitų jų gyvenamų vie
tų, išliks. ,

Kad ^pati gamta išnaikina 
netobulus gyvius, tatai šiandien 
jau aiškiai įrodyta..

Kasinėdami žemę, randa da
bar žemėje nesutinkamų gyvu
lių kaulų jau išnykusių vabz
džių, kirmėlių ir kilų gyvių su
kietėjusių atspaudų. Tas rodo, 
kad buvo laikai, kuomet žemė
je gyveno visai kitokį gyviai, 
bet dėl savo prigimties netobu
lumo turėjo išnykti, ir užleisti 
vietą kitiems.

Be gamtos atrankos įstatymo 
yra ir daugiau mimitizmo ir 
kai kurių kitų nuostabių gyvu
li jos požymių priežasčių. Gyvių 
oda kartais gali turėti “foto
grafavimo” ypatybę ir savo odo
je per ilgą laiką atmušti tas 
spalvas, kurios aplink jį vyrau
ja.

Tai pat gyvendami vienokio
se sąlygose vienodu maistu mis
dami, gyviai įgauna 'ir vienokį 
pavidalą.

Pažindami šiuos gamtos įsta
tymus, mes negalėsime sutikti 
su teologų aiškinimais, kad šią 
nuostabią prigimtį turėjo su
kurti iš karto kažin kokia to
buliausia, aukščiausia ir išmin
tingiausia Esybė, kuri yra vi
so ko priežastis, o priežastis 
visuomet esanti aukštesnė už 
pasekmes.

Bet pasaulyje ne tik iš visa 
galinčių ir visa žinančių kyla 
bejėges kenlejimui ir daugini
muisi skirtos būtybės ir iš ty- . 
lių mažajėgių būtybių atsiran
da galingi ir išmintingi.

H.

ir paklausti to prakalbininko ir 
bolševikų vado, kodėl jis nak
ties laike iš South Bostono pra
sišalino ir kodėl jis savo pavar
dę permainė?

South lx>stonietis.

Nors visokį netikri mokyto
jai nuo mažų dienų pradeda 
stebinti- žmones gražiu pasau
lio surėdymu, tačiau mokslas 
iškelia visą eilę faktų, rodan
čių, kad kariais pasaulis su- 
t vaikytas lalaii neišmintingai. 
Jei paviršutinai pažinus gyvu
lių gyvenimą ne taip greitai 
pastebim jų netobulumo pažy
mius, taip pas žmogų, kurio 
prigimti mes pažystame ne tik 
iš paviršiaus, bet ir iš vidaus, 
jo kūno organų nedarnumą ga
lima pastebėti greičiau.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad labai netobulai yra sutai
sytas žmogaus virškinamasis 
takas. Nekalbant apie kitas da
lis, priminsiu labai kenksmin
gą žmogui aklosios žarnos at
augą (procesus veriuucularis). 
Pas zoliaėdzius gyvulius aklo-

i ji žarna, kuri randasi pabaigo
je laibųjų žarnų, yra gerai iš
vystyta. Kadangi augalinis mai
stas, kaip ždlčs, šiaudai ir kt., 

, reikalauja ilgesnio virškinimo, 
t tai pas triušius ir kitus žolia- 

ėdžius ši akloji žarna padeda 
laibosioms žarnoms patekusį j 
organizmą maistą apdirbti.

Žmogui minlant gyvuliniu 
maistu, o jei minta augaliniu, 
tai jis prieš pateksiant j skilvį 
būna pakankamai apdirbtas ir 
virškinimui jokių sunkumų ne
surado, ši akloji žarna tapo ne
reikalinga. Tačiau ji neišnyko, 
o likosi kaipo rudimentalinis 
organas*).

Žmogaus aklosios žarnos at
auga pas >4 visų žmonių yra 
aklinai užaugusi ir į ją nieks 
negali patekti. Be a!>ejo, šie 
žmonės yra laimingesni, nes 
jiems dėl aklosios žarnos užde
gimo sirgti netenka. Pas vaikus 
daugiausia ji būna atsidarius 
į žarnas, pas senuosius uždary
ta aklinai. Todėl senių tarpe 
aklosios žarnos uždegimas yra 
retas dalykas.

Jei kas nors iš žarnose esan
čių maisto dalių patenka į ak
losios žarnos ataugą, žmogus 
suserga.

Tuo tarpu, kai visos žmogaus 
žarnos dažnai išlielka nesužeis
tos stiklo gabalėlio ar kito žmo
gaus praryto aštraus daikto, 
aklosios žarnos atauga <lel ma
žiausio plaukelio suserga. Mat 
be galo silpni jos judėjimai ne
pajėgia iš ‘savęs išstumti papuo
lusių daiktų ir žmogui tenka su
sirgti apendicitu. O ši liga dar 
ir šiandien kariais yra labai 
pavojinga, o kiek seniau dėl 
jos mirdavo.

Seniau kai kurie krikščioniš
kos pasaulėžiūros šalininkai mė
gino aiškint, kad ši aklosios 
žarnos atauga reikalinga vei- 
simuisi kai kurių maistui virš
kinti reikalingų bakterijų. Bet 
pasirodo, kad los bakterijos ga
li veistis ir kitose žarnų daly
se, ir šią aklosios žarnos atau
gą išplovus, organizmas nė kiek 
nenukenčia.

Todėl aiškiai matyti, kad ši 
aklosios žarnos atauga, būda
ma visiškai žmogui nereikalin
ga, o savo buvimu kariais di
džiausias kančias žmogui su
teikdama, yra ryškiausias žmo
gaus netobulos prigimties pa
vyzdys.

Yra ir daugiau žmogaus kū
no dalių, kurios jam yra visai 
nereikalingos. Mokslininkas Vi- 
dersheimas, šalia daugelio be- 
nylkslančių organų suskaitė ne 
mažiau 107 žmogaus kūno da
lių, kurios jam yra nereikalin
gos.

Uodegos kaulo liekanos, au
sų raumenys ir daugelis kitų 
rudimentų, tai vis pavyzdžiai 
nereikalingų žmogaus gyveni
mui kūno dalių.

Visi rudimentai, būdami ne
reikalingi praktiniam gyvių 
gyvenimui, tarnauja lik mok
slo studijoms. Jie, kaip gyvie
ji dokumentai, nurodo koks se
niau buvo žmogaus kūno sudė
jimas, į ką pats žmogus buvo 
panašus ir iš jų mokslininkai 
išskaitė tolimų žmonių 'praei
tį, iš ko žmonės kilę ir kuriuo 
keliu išsivystę.

Žmogaus lytiniai įtaisai taip 
pąt yra sutaisyti laibai nedar
niai. Pas žmogų meilės jaus
mas priešingai lyčiai turėtų at
sirasti kartu su sėklos subren
dimu. O iš tikrųjų jis atsiran
da daug anksčiau. Dantė pa
milo Beatričę. būdamas 9 metų, 
Baironas 7 molų įsimylėjo į 
Meri Dof ir, bendrai tariant, 
žmogaus meilės jausmas pasi
reiškia 1 gana anksti, šis žmo
gaus prigimties netobulumas 
yra daug daugiau negu aklo
sios žarnos atauga* ž m o g u i 
kenksmingas.

Vaikai, pajutę patraukimą 
prie priešingos lyties, pradeda 
nesveikai išdykauti, kas jauno
se dienosę yra laibai pavojin
ga.

Nuo to silpnėja vaiko svei
kata, susitrumpina jo amžis, 
menkėja protas ir visas žmo
gus negali kaip reikia augti.

Pas kitas tautas yra įėję i 
paprotį ankstybos vedybos, tuoj 
po atsiradimo meilės jausmo.

Pas vedus, Pietinėj Imli joj, 
mergaitės išteka už vyro vos 
sulaukusios 7-9 metų. Sulig 
Bobsonu Sirijoj mergaitės ište
ka sukakus joms 10 metų.

Senovės indusai vesdavo tai]) 
pat gana anksti.

Bctlingas nurodo sanskriti
nius eilėraščius, kuriuose kal
bama, kad tėvas, kurio duktė 
neištekės už vyro prieš lyitinj 
subrendimą, turės eiti į praga
rą. Kituose eilėraščiuose sako
mą, kad taip atsitikus, ne vien 
tėvas, bet ir motina ir vyres
nieji broliai pateks į pragarą, 
o neištekėjusi duktė, visų pa
niekinta, nustoja teisės ištekė
ti.

Nesubrendusių vedimas taip 
pat yra kenksmingas. Per ank
sti ištekėjusių moterų mirimas 
gimdymo metu daug dažniau 
pasitaiko negu paprastai.

Va sens teinąs tvirtina, 
Abisinijoj mirimas nuo 
dymo pasiekia iki 30% 
dėl to, kad apsiveda dar 
brendusiam amžiuje.

Visi šie blogieji tamsesnių 
žmonių papročiai, tai nėra jų 
ištvirkimo vaisius, o išeina iš 
netobulos paties žmogaus pri
gimties, kurios, dėl mažo kul
tūringumo negali nugalėti. Ir 
moterų mėnesinės yra nepa
kankamai tobulo žmogaus kū
no sudėjimo pažymia.

Seniau indusai laike mėne
sinių į moterį žiurėjo kaipo į 
žmogų užmušus] braminą. šiuo 
metu pas daugelį tautų mote
riškė seniau negalėjo prisiar
tinti prie 
jai buvo 
tai.

Žmonės
lė, ‘kad mėnesinės 
gaus tobulumo pažymis.

Patys žmogaus jutimo or
ganai taip pat nėra žmogui vi
siškai tobuli; dažnai jie su
klaidina ir neleidžia mums iš 
esmės pažinti pasaulį visoje jo 
tikrybėje.

Ir Helmholcas, kalbėdamas 
apie netobulą akies ir kitų ju
timo organų sudarymą, yra pa
reiškęs mintį, kad gamtoje ta
rytum tyčioms atsirado įvai
rios •priešingybes su tikslu iš
ardyt darnumą tarp vidujinio 
ir išorinio pasaulio.

Kaip matėme, gamtoje yra 
daug netobulos tvarkos pažy
mių, bet ir daug rasime gra
žių tobulų gamtos padarų, kur 
nei atimt nei pridėt nieko ge
resnio žmogus negalėtų, tačiau 
taip žmogui rodosi dėl to, kad 
pats yra prigimties padaras ir 
negali aukščiau gamtos reiški
niu pakilti, o jei galėtų, gal dar 
daugiau pasaulio surėdymo 
klaidų pastebėtų. “L. U.”

kad 
gim- 
vien 

nesu-

vyro ir neleidžiama 
patiesti įvairus daik-

nesąmoningai nujau-
nėra žmo-

—Dormanslande višta vienam 
ūky padėjo kiaušinį keturiais 
tryniais, kita višta padėjo kiau
šinį visiškai be trynio.

—Artistas Barcley grįžęs iš 
Europos, pareiškė, kad Ameri
koje per pusę valandos daugiau . 
gražių merginų galima pamaty
ti, negu Europoj per 4 mėne
sius.

‘ Turkų artistė, p-lė Hunum, 
kuri tuo pačiu laivu grįžo, sako, 
kad Amerikos merginų ir mo
terų kojos ypatingai gražios ir 
viliojančios.

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose“ 
Kaina 45 centai.

') Rmiiinenlaliiiiai.s organais vadi
nama tos kūno dalys kurios gyvių 
ar žmogaus gyvenimo budui keičian
tis nustoję savo reikšmės visiškai ne
išnyksta, <» pasilieka sunykusiam sto- 1 
vy.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halated St 
Tel. Rooeevelt 8500



Pirmadienis, balan. 15, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė; prašo atsi
šaukti

“Naujienos“ gavo telegramą 
tokio turinio:
“Panelei Elzei Tupis, 
20(>2 Camalport Avė.,
Chicago, 111.

Mirė Charles Andrainky; ma
lonėkite pranešti jo giminėms; 
duokite atsakymą.“ Telegramą 
pasirašo — Cunningham Under- 
taking Co. »

Cunningham laidotuvių Įstai
ga, rodosi, yra adresu 6237 Nor
mai Avė.; telefonas — Went- 
worth 0456. Report.

Town of Lake
The Peoples Stock Yards 

State Bank, kuris randasi prie 
47-tos gatvės ir Ashland Avė-, 
praneša, kad jisai nuo 15 die
nos balandžio mėnesio šių me
tų pradėjo veikti kaip naciona- 
lis bankas ir priėmė vardą 
Peoples National Bank and 
Trust Company of Chicago.

Report.

Bridgeportas
Kintamieji paveikslai iš Lie

tuvos; rodys Amerikoje augęs 
ir gimęs jaunas lietuvis; jei pa
veikslai yra taip įdomus, kaip 
jis pasakoja savo įspūdžius iš 
Lietuvos, tai verta jų pažiūrė
ti.

“Naujienas” atlankė p. Jonas 
Dumčius, kuris rodys kruta-' 
muosius paveikslus iš Lietuvos,' 
Latvijos, Brazilijos, o taipgi j 
Vilniaus krašto balandžio 16 ir 
17 dd. Rodys jis tuos paveiks-1 
lūs Lietuvių Auditorijoj,* 3133 
So. Halsted St. Rodymo pra-! 
džia 7:30 vai. vakare.

P-nas Dumčius yra gimęs A-1 
merikoje, Wilkes Barre, Penn-i 
sylvania valstijoj. 1927 me
tais jisai pirmu kartu nuvyko 
Lietuvon; pernai, t. y. 1928 me
tais, jisai vėl buvo Lietuvoje. 
Pirmu kartu Lietuvoje jisai vie
šėjo pustrečio mėnesio, o per
nai — apie ketinius mėnesius.

Nedaug laiko. Bet kokių į- 
domių dalykų jisai pasako, kaip 
įdomiai pasakoja, ir kokia pui
kia. lietuvių įkalba! Jeigu ji-j 

sai taip jau Įdomius paveikslus 
turi nutraukęs, kaip kad vaiz-l 

duoja žodžiais savo prietikius;1 
jeigu jisai taip jau įdomiai aiš-Į 
kiną savo paveikslus publikai,! 
kaip kalba, tai, be abejonės,! 
kiekvienam verta atsilankyti jo 
rodomų paveikslų pažiūrėti.

Teko ir pirmiau su vienu ki
tu rodančiųjų krutamuosius 
paveikslus iš Lietuvos kalbė
tis... ir po lo — neiti jų pa-j 
veikslų žiūrėti ir jų aiškini
mų (klausytis. O p. Dumčiaus
rtMhnnų paveikslų žiūrėti ma-Į 
na u eiti. Reprt.

Marųuette Park
Lietuvių skalbykla. i

Mėnuo laiko atgal pradėjo | 
operuoti lietuvizkas biznis ar
du Metropolitan Wet Wash 
Laundry. Tai yra labai gražus 
dalykas, kad lietuviai griebiasi

Kaip girdėti, jiems biznis se
kasi, nes jau patyrėme, kad ir 
vietos dauginus turėjo įsigyti. 
Yra girtinas dalykas, kad lietu-! 
viai remia saviškius. Jau pra-| 
eitis mus pamdkino, kad saviš
kiai visuomet įvairiuos reika
luos gerinus susilaikome, grei
čiau iš saviškių paramos susi
laukiame, negu iš svetimtau
čių.

Metropolitan \V e t W a s h 
Laundry darbuotojai patyrę 
žmonės, kurie tam bizny, pa v., i 
P. Kalinauskas, turi 2(1 metų pa
tyrimo. Šis biznis yra uždėtas 
lietuvių ir visi darbininkai yra 
lietuviai. Kad biznis augs, lai1 

ir daugiau lietuvių prie jo atras 
darbo.

Kelios dienos atgal teko iš
girsti, kad ši Įstaiga likosi pri
imta j Chicaigo Laundry ()xv- 
ners Assoęiation. Tas buvo at
likta pasidarbavus V. Balandai, 
šios skalbyklos menedžeriui. 
Šis žmogus yra baigęs teisių 
mokyklų ir savo darbštumu at
lieka daug sunkių žygių.

Keletą kartų lietuviški k ria il
čiai mėgino uždėti Cleaners 
and Dyors išdirbystę. Kiekvie
nas mėginimas nuėjo veltui. 
M'an rodos, kad butų neprošalj 
tiems mėgintojams pasitarti su 
minėtos bendrovės vedėju p. V. 
Balanda, o galima tikėtis, kad 
ir tas biznis įsikūnytų.

Kiek teko patirti, minėta 
bendrovė, nors dar jauna, bet 
darbus atlieka ne brangiau, kaip 
senos skalbyklos, ir taip pat 
gerai ir patarnauja sparčiau už 
kitas skalbyklas. Metropoli
tan Wet Wash Laundry randa
si po No. 6551-53 So. Kedzie 
Avė., Chicago, Ilk, Tel. Pros- 
pect 3939.

Ji atlieka visokius skalbyk-l 
los darbus. Darbą Metropoli
tan \Vet Wash Laundry paima 
iš namų ir parveža namo. Tik j 
patelefonuokite. O jeigu dar-' 
bas atnešama į skalbyklą (ar-1 
ba atvežama), tai jis atlieka-' 
nias yra 20 n uos. pigiau, negu 
tuomet, kada kompanijos dar
bininkas paima jį. Vėjas.

Šerno Fondo Komi- I

teto pranešimas i

Pereitame Šerno Fondo Ko
miteto susirinkime tapo nutar
ta kviesti visas draugystes ir 
kuopas, kurios yra prisidėju
sios su aukomis, idant pasta-1 
čius paminklą ant dėdės Šer-i 
no kapo, dalyvauti atidengime! 
paminklo.,

Komitetas prašo draugystes 
ir kuopas tuojau apkalbėti sa-

PRANEŠIMAI
“Birutė“ balandžio 21 d. Eighth 

Street teatre stato operetę “Bailus i 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad i 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė _

Lietuviu Tautiškos Kapines. Lotu 
savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimų Įvyks septintadie- 
ny balandžio 21 diena, 1929 m., 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
St., 1 valandą po pietų ant 3 lubų. 
Būtinai atsilankykite, nes bus rin
kimas darbininku dėl kapų puošimo 
dienos apvaikščiojimo. Taipgi bus : 
iškeltas klausimas kaslink davimo Į 
loto veltui Dėdei Šernui.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Rugpiučio-Aug. 25, 1913 m.
Palaidotas Kewanee, III., da
bar jo kūnas perkeliamas i 
Chicagą Lietuviu Tautiškas 
kapines. Perkėlimo ceremoni
jos įvyksta Balandžio-April 17 
d., 1929.

Perkėlimo reikalu rūpinasi 
K. ir V. Valančiunai ir jo sū
nus.

Marijona Kasulis
po tėvais Mickevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 12 dieną, 9:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus apie 42 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Kauno radybos, Telšių miestelio. Pragyveno Amerikoje 21 metus 
Paliko dideliame nuliudime vyrą Antaną Kasulį, dukterį Hazel 
Mathevvs, seserį Domicėlę ir švogerį Joną Jansonus, brolienę Adelę 
Jonaitienę, dvi pusseseres — Oną ir švogerį Andriejų Balčunus, ir 
Kazimierą Amerikoje. Lietuvoje paliko vieną seserį Barborą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2225 So. Westen> Avė.

Laidotuvės Įvyks Antradienyje, balandžio 16 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš namų Į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Kasdienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS, DUKTĖ, SESUO IR VISI ^GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja grabelius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard -1139.

vo susirinkimuose ir išrinkti 
delegatus, kurie galės pasitar
ti su Komitetu dėl viešo ap- 
vaikščiojimo ir programo kapi
nėse.

Komitetas' mano turėti viešų 
susirinkimą su draugysčių de
legatais keletą savaičių pirm 
paminklo atidengimo. Susirin
kimo laikas ir vieta bus pa
skelbta “Naujienose” ir “San
daroje”.

Komitetas prašo draugystes 
ir kuopas pranešti jo raštinin
kui, 'kurios rengiasi dalyvauti 
lame susirinkime ir priduoti 
atstovų vardus ir adresus.

Komitetas prašo tuos, kurie 
yra nusitarę aukauti ir dar ne- 
prisiuntė savo aukų, tuojaus 
siųsti jas Komitetui. O kurie 
dar nėra nutarę, lai meldžia
mi nutarti ir paulkoti sulyig iš
galia. Taipjau ir pavienės ypa
tus meldžiamos yra pasiškubili- 
ti su aukomis, nes laiko beliko

MARIJONA RERTMANIENĖ 
po tėvais Daugirtaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14 d., 12:30 valan
dą po piet, 1929 m., sulaukus 
61 metų amžiaus, gimus Šiau
lių apskr.,, Papilės parapijos, 
Dragėnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Lauriną, 
dvi dukteris — Marijoną Do
kui, Oną Eltriman ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris, brolį ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1533 S. 50th Ct., Ci
cero, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Pert- 
manienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tei. Yards 
1741.

KRISTYNA VALATKIENĖ 
(Sakalauskienė) 

Po tėvais Baltrušaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 11 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1929 m., gimusi Šiau
lių apskričio, Žagarės mieste
ly. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Kazimierą, 2 sūnūs: 
Kostantą ir Juozapą, 3 brolius: 
Kazimierą, Stanislovą ir Pran- 
cišku ii- M’i i >»i nes. Kūnas paŠai- votas, randasi 4681 Su. St. 
Louis Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 15 dieną, 2 vai. po 
pietų, iš namu bus nulydėta j 
'Pauliškas kapines.

Visi A. A. Kristynos Valat
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Broliai 
ir Giminės.

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

NAUJIENOS, Chicago, H

tik kelios savaites) iki pamink
las turi būti pilnai apmokėtas.

Šiuo laiku Chicago j e yra va
romas vajus aukoms rinkti pa
minklui. Vajus baigsis gegužes 
20 dienų. Chicagos lietuviai, 
supraskite, kad tam prakilniam 
darbui didžiuma aukų yra pri- 
siuntę rytinių valstijų lietuviai. 
Chicagos lietuviai turėtų už
baigt pradėtų darbų. Kurie ne
turite laiko pasiųsti aukas Ko
mitetui, tai aukaukite, kuomet 
komiteto yįgaliotiniai rinkėjai 
atsilankys pas jus. Žinokime, 
kad mes t ilk vienų šernų tetu
rėjome.

Aukas siųskite šiuo adresu: 
S. K. Grišius, 6228 So. Sacra- 
inenlo Avė., Chicago, 111. Te
lefonas — Republic 7180.

Komitetas.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai La /'T 
primena mamytes a

A. A. NORKUS,

750 West

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborivs 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimu teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua ii 

Balauunuotojaa
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
včse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu husito užganCdin

Roosevelt 2515-2510

J. F. KADŽIUS
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-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL

Baigusi akušerijos 
kolegiją 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.

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U ŠE R-K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phonc 
Ilcmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu! 
massage, electric 
treatment ir mag- • 
netic blankets ir! 
tt. Moterim ir 
merginom patari-I 
uiai dovanai.

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

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

' /

25 Mėty 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 

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone 05123

. Lietuviai Gydytojai

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

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

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 Milwaukce Avenue, Room 209
Kampas North Avė. fr Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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. 111.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASHM
3464 South Halsted Street 

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phonc Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS i

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. WSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue
Valandos nuo 2-4 po piet.

Norintieji matyti prieš piet, 
pašaukite telefonu

Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio 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. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rezn 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS X-liA.Y

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

jvairŲ8Gydyto jai
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. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tol. 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 3Jst Street

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

____________ jL'
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.
VALANDOSi

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

Telefonas Canal 0464
a ... .. i i.............  ..................... ■ —

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas p«r 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., 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 
Nedėliomic ruo 9 iki 12 ryto

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 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 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sti 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 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.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Ralfiled Street
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Tarp Chicagos
Lietuvių

rai suteiks nepaprasto malo
numo. Xx.

“Vaidyla” vyrų 
choras

Birutės vakaras
Įvairiose prakalbose, mitin

guose, susirinkimuose, ypač 
kuriuose pasirodo keletas nu
merių programe, stengiamasi 
programai taip sudaryti, kad 
geriausi numeriai butų pirmu
tinis ir paskutinis. Jie, mat, gi
liausia įsminga publikos pro
tam

Dabar jau muziikalis žiemos 
sezonas baigiasi. Ir, galima sa
kyti, Birutė, pastatymu “Bai
laus daktaro“, uždarys ji. Bi
rutės vedėjai pilnai supranta 
svarbą kuo geriausia pasirody
ti paskutinį sezono karią, 'lo
dei ji ir parinko “Bailų <lak-

PereilD trečiadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoj “Vaidyla“ 
vyrų choras davė pirmą savo 
koncertą. Minėtas choras, ro
dosi, nesenai yra susiorganiza
vęs. Susideda jis didžiumoj iš 
čiagimių jaunų vyrų. Chorui 
vadovauja rimtas muzikas, p. 
J. J. Sauris. Choras turi gerų 
dainininlkų, tik, rodosi, truputį 
jų trūksta pirmam balsui.

Reikia pasa'kyti, kad choras 
į trumpą laiką yra snn-kiai dir
bęs, nes gana daug dainų buvo 
priruošęs šiam koncertui, tos 
dainos buvo gana vykusiai iš
pildytos.

Visi vyrai buvo pasirėdę taip, 
kaip turi būti pasirėdę choris- 

rimtu t

Business Service
_______ Biznio Patarnayiinag_______

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

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

----- O-----

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Miscellaneous for Sale
Įyai rus Partajdmai

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

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
lojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

2

Birulės vedėjai taipjau su
pranta svarbą vietos — salės 
tinkamam veikalo pastatymui. 
Todėl ji stato “Bailų daktarą' 
Eighth iS'treet teatre (Eighth 
Street ir W«ibash).

Turėdami omenėje, kad “Bai
lus dalktaras”, kaip scenos vei
kalas, yra labai Įdomus; turė
dami omenėje, kad vieta, kurią 
Birutė pasirinko tą veikalą sta
lyti, yra pilnai tinkanti geram 
pastatymui, — atminkime, kad 
šis įdomus Birulės vakaras į- 
vyks sekmadienį, balandžio 21 
dieną. Vaidinimas prasidės 8 
valanda va'kare. Bukime visi » * 

nes šis Birutės parengimas tik-

lai, ir pasižymėjo gana 
užsilaikymu scenoje.

Chorui muziką padavė 
tarė pianu gabioji p-lė 
niutė.

ir pri- 
Sabo- 

Pagelhėjo dar progra-

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiua ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

K‘AM LAUKTI?
Budavokite dabar
flatai, bungalow, rezidencijos ir 

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Financial
Finansai-Paskolos

Mes 
dar-

co.

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengiami pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi 
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, čechilkai 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

Radios
Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo,
$95

uz

Freshman, 7 tūbų, už
$69

Atwater Kent, 8 tūbų,
$83

UŽ

Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Boulevard 4705

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.

Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius. 
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Anelė Salaveičikiutė. Jiedu a- 
bu yra geri dainininkai ir ge
rai išpildė savo dali programe.

Labai gražu, kad čia gimęs 
jaunimas pradeda vis daugiau 
pasirodyti musų dailūs gyve
nime. Galima tikėtis iš to ge
ro pasisekimo ateityje. . P. M.

ĮciftSSIFIEŪ APS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa 
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OE ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraŠykit dabar I

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko! 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

11 kac ijos
■' FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla ’

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experiertce
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 i metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

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

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

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

ABBOTT PLUMBING 
HEATING SUPPLY

5201 XV. Grand Avė. Berkshire 1321

įrengimas 
metu iš-

AND 
co.

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Paiuters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

APDRAUDA NUO VĖTROS.

Apsaugok savo namo, ar ga- 
radžių nuo vėtros (tornado), 
nes kaip matome laikraščiuose, 
kad vėtros dažnai padaro daug 
nuostolio, tai vieną ar kitą apie- 
linkę sugriauna, garadžius nu
verčia ir namus. Apdraudimas 
yra labai pigus, už $1,000 dole
rių ant penkių metų, tik reikia 
mokėti $6.40. Taipgi apdrau- 
džiu namus, rakandus, ir kitus 
dalykus nuo ugnies.

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 W. 23rd Place 

Roosevelt 8887

PASTATYSIU medinį namelį ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

'Lackavvana 6461

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $210, su cemento grindi
mis $295. •

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avė.

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY 

Remodeliavimas visokios rų- 
šies; naujas ir senas darbas. 
2 kabų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% piginus.

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

o--------
REIKALINGAS antrarankis kepė

jas, prie duonos ir biskitu, 850 W. 
18 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERYS patyrusios operator- 
kos ant Si n gėrio mašinos. Atsi
šaukti, Superior Auto Fabric Co., 
2100 So. Morgan St. 4 fl.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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

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

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted St

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNAT8ONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 124 
valandas. Be jokio komišo.

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

, Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Furnished Rooms
RENDON frontinis kambarys vie

nam vaikinui. Kreipkitės nuo 7 vai. 
vak. 3205 So. Aubum Avė., II fl.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU vietos džianitoriaus pa
dėjėjo (elperiol- Atsišaukite telefo
nu Hemlock 0920.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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 uždirbti 
didelius pinigus.

M. FELDMAN AND SQNS 
544 W. Roosevelt Rd.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Į taisai

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

•28 
’27 
■28 
'28
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’2f» 
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’28

Automobiles
Hudaon Brougham—custom ouilt
Chnndler coach ........ ......................
Ehbox coupe ............. ............. .........
Pontiac Landau sea., mažai var
totas ............. ...... ............. ......
llndson Brougham, geram 
Essex ......................................
Dodgo Sedan ......................
Pontiac Coupe .....................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 0330

$706 
$.396 
$360
$595

Btovy $495 
........... $550 
......... $175 
........... $460

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Radios
KAM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti 
battery 
tri kinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 i savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329
------- O-------

savo 
elek
Box 

$95.00 su A.

setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
jrengto c.

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8 
6

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

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

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

29.50
7
6

29.50
33.75

radio 
reik-

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

JOSEPH DEMBOSKI, 
2832 W. Madison St. 

------- O

Ma- 
mo-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjas, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and! Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9140,

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

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

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. šauk 
Wellington 6941.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu arba mainysiu, su na
mu arba be namo, vieną biznį, šauk 
Lafayette 6492.

-------O—

PARSIDUODA groseris su furni- 
čiais, priežastis—išvažiuoja į Lietu
vą. 4629 So. Paulina St. 

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė. 1-mos klesos įrengimai ir 
biznis išdirbtas per 15 metų mano 
paties; parduodu iš priežasties sun
kios ligos, parduosiu pigiai.

1805 W. 45th Street
-------O-------

KE'NDŽIŲ išvažiojimo biznis par
siduoda su troku, lietuvių kolonijoj, 
išdirbtas biznis per daug metų. Kai
na labai prieinama.

4222 Augusta Street—o----
PARSIDUODA labai pigiai saldai

nių krautuvė. 2118 W. 23rd Street, 
Tel. Roosevelt 7754.

PARSIDUODA “Shoe Repairing 
Shop”, biznis geras, renda tik $15.00, 
nemokanti išmokinsiu darbą, 210 W. 
57th St.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, kampinis namas, 
kambariai dėl gyvenimo, gero pro
ga ženotiems, geros nedėlinės įplau
kos. Turiu parduoti iš priežasties 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite
7132 So. Racine Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Perdavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios j 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 dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
fumace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3% mylios i gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Jmokėti 
$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 trobesiai, gy
vuliai, mašinos ir visi padargai, 3 
karai. Parduosiu už pinigus arba 
mainysiu ant namo.

PETER WITHAS 
Box 302 

Crandon, Wis.

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Greitai Pamatykit
Šitą bargeną ant kurio uždirbsite 
$2,000.00. Aš esu priverstas greitai 
ir pigiai parduoti naują murini bun- 
galow, tinkamą dviem šeimynom gy
venti. 4 ir 5 kambariai, 2 maudy
nės ir kiti nauji įtaisymai. Lotas 
30 pėdų per 125. Randasi netoli Mar- 
ųuette Parko. Parduosiu už $9,500. 
Yra verta $12,000—$500 įmokėti, o 
likusius kaip i-endą. Arba mainysiu 
ant automobilio.

Klauskite savininko.
6951 So. Union Avė.

2-ros lubos

5 KAMBARIŲ didelis bungalow, 
furnisu šildoma, vieno karo gara
žas. Viskas geriausioįe tvarkoje. Kai
na $8,400. 1620 So. 51st Ct. Tel. 
Cicero 3213R.

PARSIDUODA bizniavas namas 
730 W. 18 St. štoras, keturi kamba
riai su vana; antras flatas 6 kam
bariai ir vanos, $2,500 imokėt, o li
kusius ant morgičių. Savininkas S. 
M. S. 718 W. 18th St.

PARSIDUODA 2 namai po 2 fla
tai visi po 4 kambarius, pigiai, 919 
W. 18 PI.

2 FLATŲ mūrinis namas 2 po 4 
kambarius. Kreipkitės prieDublik 
Imos lubos, 2626 So. Harding Avė.

Real Estate For Sale
Namaj-žemė Pardavimui
NAUJI TRYS FLATAI

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

pa
tik 
bu-

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiulom 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

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 X 
125. Kaina $7500, $1,000 jmokėti. 
Randasi ant Union Avė.., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

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

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.

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180

MES pabudavosime ant jūsų loto 
G kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente. uždarytais porčiais, įbu- 

lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Veniciios medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

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

Virginia 1010.

davota maudynė — lietaus

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
jmokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

PARSIDUODA lotas 5824 So. Mor
gan St. 25 per 125 pėdų. Parsiduoda 
pigiai. Jonas Stulginskis. 4007 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 9355.

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

TOWN OF LAKE. 2 flatų 
mūrinis, 5 ir 6 kambarių, pe
čiais ir furnasu šildomi, mau
dynės, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekario irsparko. Tik $2,200 
cash. Kaina $10,200. Savininkas 

5314 So. May St.

PARDAVIMUI ar mainymui što
ras ir 3 flatai. $8,500. Randasi 1022 
W. 51st St.

taipgi
2 FLATŲ mūrinis, 5 ir 5 kamb., 

pečiais šildomi, $9,500, randasi 5040 
Carpenter St. JOHN A. FUNK & 
CO., 1432 W. 79th St. Radcliffe 4900.

TURIU parduoti Road House 
ir standą su dideliu nauju na
mu ir lotu 200X150, randasi 
40 mylių nuo Chicago, 800 gy
ventojų miestely. Geras teisėtas 
biznis yra užtikrintas, 
tik 
lig 
nių

Reikia 
$3000 cash, likusieji gi su- 
jusų kišeniaus. Del platės- 
žinių rašykite

Naujienos,
1739 S. Halsted St. 

Box 1076

PRIVERSTAS parduoti savo 
gražų lotą, Algonųuin, UI., prie
šais Fox upę. 50X150 su gar
siuoju Indian Hill šaltinio van
deniu. 40 mylių nuo Chicago, 
ant FoxRiver Trail. Tinka va
sarnamiui, ar žiemos namui. 
Paaukosiu už $200 ant lengvų 
išmokėjimų. Del smulkesnių ži
nių rašykite: Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1075.

5—5 kambarių flatai, štoras, 
garažas. Pietrytinis kampas 
Francisco ir Fulton gt. Įplaukos 
0210 j mėnesį. Kaina $17,000. 
Lengvos sąlygos. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė., tel 
Kedzie 1919.




