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Gandai, kad Amund 
senas esąs sovietų 
laivo išgelbėtas

Ledų 
gin 
du 
los

laužomasis laivas Mali- 
kartu išgelbėjęs ir kitu 

franeuzų hidroplano įgu- 
nariu

V1BGO įLANKA, Špicberge
nas, liepos 15. 
stovykla perėmė 
radio pranešimą
dų laužomojo rusų

birželio 18 dienų iš 
Norvegijoje į atšiau- 
Maligino pozicija pa- 
j pietų vakarus nuo
Karolio žemės.

— Gelbėtojų 
nevisai aiškų 

, išsiųstą iš le- 
laivo Ma-

ligino. Iš pranešimo lyg atro
do, kad to laivo tapę išgelbė
ti kap. Roald Amundsen ir 
dar du iš penkių jo kompan
ionų, Franeuzų hidroplanu iš
skridusių 
Tromsoe, 
rę. Laivo 
duodama 
Karaliaus

Kap. Sora gelbėtojų 
partija išgelbėta

ROMA, Italija, liepos 15. — 
efani Žinių Agentūra pa-

skelbia pranešimą, gautų iš 
dirižablio Italia bazės laivo 
Gilta di Milano. Pranešimas 
sako, kad Ludvigas Varming, 
danų vadovas, tapęs ledų lau
žomojo norvegų laivo Bragan- 
za išgelbėtas leduose netoli 
nuo Brun Iškišulio.

buvo par
ka p. Va n 
du buvo

Ludvigas Varming 
tijoj su kap. Sora ir 
Dongen. Pastarieji 
užvakar suomių aeroplano Tar
kų, lakūno kap. Lihr pilotuo
jamo, išgelbėti Foyn saloje.
I)r. Malmgren buvęs 
italų paliktas leduose 

pats mirti

Dro Finn 
buvęs kap
italų kapi-

kai 
pa
lta
is-

naa, liepos 15. — Pasirodo, 
kad klaidingi! buvo žinia, buk 
atšiaurės leduose mirusio šve
dų mokslininko 
Malmgreno kūnas 
tu su išgelbėtais 
tonais Mariano ir 
imtas į ledų laužomų j į rusų 
laivą Krasinų.

Kai laivas atvyko j ledo ly
tį, jis rado ten tik kap. Ma
riano ir Zappi. Dro Malmgreno 
kūno ten nebuvo.

Abudu italai, taigi Mariano 
ir Zappi, sako, kad po to, 
gegužes 30 dienų jie trys 
likę susikulusio dirižablio 
lia kelių gyyų išlikusių 
los žmonių kuopų, bandydami 
ledais prisigriebti iki sausu
mos, po dviejų savaičių sun
kios kelionės ledais Dras Malm- 
gren iš nuovargio ir susižei- 
dimo nebegalėjęs toliaus eiti. 
Jis prašęs juos palikti jį vie
ną mirti, o patys kad eitų to
liau ir gelbėtų savo gyvybes. 
Jie taip ir padarę.

Kas atsitiko su vienu palik
tu švedų mokslininku, nežinia. 
Veikiausia, kad jis nuo žaizdų, 
nuovargio, šalčio ir bado jau 
yra seniai nebegyvas.

[Pirmesni pranešimai skel
bė, kad kapitonai Mariano ir 
Zappi pasakoję, jogei. Dr. 
Malmgren miręs birželio 15 
dieną ir kad jie palikę jį, kai 
jis jau buvęs nebegyvas.]

Švedai įsakė ieškoti 
Dro Malmgreno

STOKHOLMAS, Švedija, lie
jies 15. — švedų admiraltija 
sako, kad ji ligšiol neturinti 
žinių, kurios patvirtintų Dro 
Malmgreno mirtį. Del to duo
ta įsakymas lakūnams Špic
bergene tuojau pradėti ieško
ti jo, gyvo ar negyvo.

Švedai nori tardyti visą 
nelaimingą Nobile 

ekspediciją
STOKHOLMAS, Švedija, lie

pos 15. — švedų vyriausybė 
svarsto reikalą padaryti for
mali visos tos gen. Nobile eks
pedicijos tardymą.

šitoks žingsnis 
ti su kai kuriais 
budžiu keblumais, 
Švedija 
kad 
tikrai
bunolas, 
salynas 
dikcijoje.

gali susitik- 
politinio po- 
to nežiūrint 

greičiausia pasiūlys,
tardymų padaryti! tam 
sudarytas norvegų tri- 

kadangi Špicbergeno 
yra Norvegijos juris-

Aviacijos nelaimės
asmens užsimušė aero

planui nukritus

me- 
avi-

\VABAS1I, Ind., liepos
— Charles Wenrick, 35 
tų, nesenai įsikūrusios čia 
acijos kompanijos pilotas, i)
Lloyd Kcsiter, 30 m., pasažie- 
rius, užsimušė, jų aeroplanui 
nukritus žemėn iš 1,000 pėdų 
aukštumos. Katastrofa Įvyko 
vos tik aeroplanui pakilus į 
orų.

lakūnas žuvo
HOVSTON, Tex., liepos 15. 

— Jo aeroplanui nukritus vie
tos aerodrome, užsimušė lakū
nas V. Barnctte, 28 metų.

Rado
RIO

Saint Roman’o notą
JANEIRO, Brazilija, 

5. —- Prado miestelio 
žvejai išgriebė jūrėse plūdu
riuojantį butelį, kuriame buvo 
įdėtas frarcuzi.škai ir angliš
kai rašytas šitoks laiškelis:

“Pasaulio, Paryžiaus ir Pie- 
tų Amerikos žmonėms. Nukri
tau jūrėse 390 mylių nuo Bra
zilijos. Mirštu nuo troškulio ir 
bado ant vienos civilizuotam 
pasauliui nežinomos uolos.

— Sainl Roman.“
Franeuzų aviatorius Saint 

Roman pernai pavasarį skri
do per Atlanto vandenyną iš 
St. Louis, Senegale, Afrikoj, 
į Braziliją. 1927 m. gegužės 
'i dieną jis žlugo, nepasiekęs 
Brazilijos krantų.

Trys asmens žuvo 
aeroplanui kritus
WADENA, la., liepos 15. 

— šeštadienio vakarą čia už
simušė trys asmens, aeropla
nui, kuriuo jie buvo išskridę, 
nukritus žemėn iš 2,(XM) pėdų 
aukštumos. l’žsimušusieji yra: 
Merle \Valters, 32; Otto 

Worth, 30, ir Bernard Laporte, 
25 metų amžiaus. Nelaimė at
sitiko darant skridimo bandy
mus aeroplanu, kurį Laporte 
norėjo pirkti.

Septyni nusikaltėliai 
mirė elektros kėdėj

EDDYVILLE, Ky., liepos 15. 
— Baudžiamajame valstijos 
kalėjime čia užvakar buvo 
nužudyti elektros kedėje 

septyni nusikaltėliai, — ketu
ri baltieji ir trys negrai. Mir
ties bausmei visi jie buvo pa
smerkti už žmogžudybes.

Tarptautinis astrono
mų kongresas

HAAGA, Holandija, liepos 
15. — Leydene įvyko tarptau
tinis astronomų kongresas. At
einantis kongresas nutarta ‘lai
kyti 1932 metais Jungtinėse 
Valstybėse.

Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-.July 16 d’., 1928 m.

fAtlantic and Pacific Photo 1

Prezidentas Coolage žuvauja. Vieta randasi netoli Superior, Wis.

Meksikos aviatorio
Carranzos žuvimas
Perkūno nutrenkto lakūno kū

nas pargabentas į 
ką; bus išlydėtas

New Yor- 
į Meksiką

lieposNEW YORKAS,
žuvusio Meksikos lakūno, 

kap. Emilio Carranzos, kūnas 
tapo pargabentas į Ne\v Y( ir
ki! ir čia iškilmingai pašarvo
tas, ligi bus su militarine gar
be išlydėtas namo į Meksikos

lakūnas Carranza, vadina
mas “Meksikos Lindberghu,” 

buvo praeitų ketvirtadienį per
kūno nutrenktas, kai jis iš
sklido iš Long Islando kelio
nėn į Meksiku. Sudaužytas ae
roplanas ir labai apdegęs la
kūno kūnas buvo ant ryto- 
jaus rasti miške astuonias my
lias į vakarus nuo Chatsworth 
miestelio, Ne\v Jersey valsti
joj.

Prezidi ntas Coolidge pasiun
tė Meksikos prezidentui Cal- 
les’ui užuojautos telegramų.
Meksika gedi žuvusio lakūno 

Carranzos
MEKSIKOS MIESTAS, lie^ 

pos 15. — Visa Meksikos tau
ta gedi savo jauno ir garbin
gai pasižymėjusio lakūno, kap. 
Emilio Carranzos. Parėjus ži
niai apie nelaimę, visoj res
publikoj teatrai ir visokios 
šiaip pramogos tapo suspen
duoti.

Užgina lakūnams gerti 
prieš skridimą

WAS1IINGTONAS, liepos 
— Pensacola oro stoties 
Norfolko laivyno stoties

ir 
vy

riausybės išleido įsakymus, ku
riais reikalaujama, kad avia
toriai pilotai prieš skridimų 
per 24 valandas negertų jokių 
svaigiųjų gėrimų.

Nikaraguos maištinin
kai pasiduoda

MANGUA, Nikaragua, liepos 
15. — Dar dvidešimt devyni 
gtn. Sandino maištininkai pa
sidavė Jungtinių Valstybių jū
reiviams Somoto apygardoj, 
prašydami amnestijos.

Trys asmens žuvo aero
planui nukritus

PALACIOS, Tcxas, liepos 15. 
— Jų aeroplanui nukritus mie
sto gatvėn ir užsidegus, žuvo 
trys sĮtridę juo asmens; pilo
tas Earl Parker, Max Wein- 
berg ir Balph Green.

Skaitmeningi taria 
mų revoliucininkų 
suėmimai Ispanijoj

Esąs susektas didelis sąmoks
las prieš valdžią; sienos stro
piai dabojamos; cenzūra ne
leidžia spaudai nieko skelbti

GUETUABY, Francija, lie
pos 15. — Sienos policijos va
dovybė sako, kad visoj Ispa
nijoj įvykę skaitmeningi areš
tai, kadangi vyriausybė suse-

j prieš dabartinę valdžia.

Visos sienos aštriai saugo- 
traukinių 

ir krečia-
mos. Tarptautinių 
pasažieriai kvočiami 
mi.

sako, įvy-Masiniai areštai, 
kę Madride, Baroelonoj, Sara
gosoj, Oviedoj ir Orensc.

Praneša, kad tūli darbinin
kai, dirbą prie Karališko Tea
tro statymo netoli nuo kara
liaus rūmų Madride, buvę pa
imti policijos kvotai. Visi sin- 
dikalistai budriai dabojami.

Visi laikraščiai Ispanijoj aš
triai cenzūruojami, ir nė vie
nam jų nebuvo leista praneš
ti žinių apie tuos įvykius.

25 Amerikos švietėjai 
atvyko į Maskvą

NĮASKVA, liepos 15. — Iš 
Leningrado atvyko į Maskvą 
dvidešimt penki Amerikos švie
tėjai su Columbijos universi
teto prof. John Devvey prie
šaky. Jų kelione po Rusiją rū
pinasi viena amerikiečių orga
nizacija, vadinama “Draugija 
Kultūriniams Santykiams su 
Rusija.“

gORR
Ghicagai ir apialinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesiuotumas; ga
li būt lietaus ir perkūnijų; ne
didele temperatūros atmaina; 
vidutinis ir stipresnis inainų- 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 79° F.

šiandie saulė teka 5:28, lei
džiasi 8:24. Mėnuo teka 4:32 
ryto.

Darbo partijos lai 
mėjimas Anglijoje

Parlamento vieton, kurią iki- 
S’’ol laikė liberalas, tapo iš
rinktas darbiečių kandidatas

liepos

parla-

papildyti

HALIFAN, Anglija, 
15. — įvykusiuose čia 
domuose rinkimuose į 
mentą laimėjo vėl Darbo par
tija, kurios kandidatas, Long 
Bottom, gavo toli daugiau bal
sų, nekad konservatorių ir li
beralų kandidatai.

R i nik imtai įvyko 
vietai pasitraukusio 
inento atstovų buto 
ko, John 
beralo.

Balsavimuose, darbiečių kan
didatas 
balsus;
Barnes 
va torių

pirminiu
Henry Whitley, 11

Bottom gavo 17,536 
liberalų kandidatas 

12,585, o konser- 
Crossley — 10,804.

Sunaikino spaustuvę, 
spausdinusių literatū
rą prieš Al. Smithą

SYRACUSE, N. Y., liepos 
15. — Nežinomi asmens pra
eitą naktį įsilaužė į vienų vie
tos spaustuvę ir padarė joje 
didelės žalos: sudaužė maši
nas, išbarstė raides, ištaškė 
langus ir sunaikino daugybę 
atspausdintų brošiūrų, kuriose 
aitriai

Smith, 
tus.

puolamas gub. Al 
kandidatas į preziden-

žada pliki paraduoti 
miesto gatvėmis

R/u&ų duchoborai Kanadoje 
protestuoja prieš suėmimą 
jų brolio

NELiSON, Britų Kolumbija, 
Vietos policijaliepos 15. 

ėmėsi visų priemonių neleisti, 
kad rusų duchoborai sureng
tų mieste “plikų“ demonstra
cijų protestui prieš uždarymą 
kalėjime vieno jų nario.

Penkiolika duchoborų kolo
nijos narių, jų tarpe viena 

moteris, kurie sakosi esu “lais
ves sūnus,“ penktadienį atvyko 
į Nelsonų ir pareiškė, kad jie 
nepasišalinsių, kol jų brolis ne
busiąs paleistas. Vakar visą 
dienų jie slankiojo apie kalė
jimą, bet šį rytų policija su
sodino visus į busą, išgabeno 
už miesto ir paleido, liepdama 
jiems keliauti namo. Duchobo
rai tačiau keliauti namo atsi
sakė. Jie pareiškė policijai, kad 
jie grįšią atgal į miestą ir, nu
sitaisę plikai, paraduosiu gat
vėmis.

__________ No. 167

s Žinios
Buv. Seimo atstovo 

soc. dem. Kedžio 
suėmimas

Kaip apie jį skelbia Lietuvos 
valdžios “čeką’* — politinė 
policija

Kauno “Lietuvos Žinios’’ 
birž. 27 d. praneša:

Šiomis dienomis kriminali
ne policija pademarklinijy su
laikė politinį emigrantą, buvu
sį Socialdemokratu frakcijom 
Seimo narį Juozą Kedį. Kedys 
kaltinamas drauge su J. Pleč
kaičiu organizavęs emigruoti 
armiją. Kedys dabar yra Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime.

Kriminalinės policijos pra
nešimu, [o ką kriminalinė ]>o 
licija praneša apie valdžios 
priešus, žinoma, negali imti 
kaip grynų pinigų], tardau 
Kedys parodęs taip: “Kaip 
prasidėjo emigrantų organiza 
vimas Vilniuje, emigrantai 
Plečkaičiui, Paplauskui, Majų 
ir kitiems pasiūlę suorganizuo-

Užliejo kasyklas; 700 
neteko darbo

ST. CLA1RSVILLE, Ohio 
liepos 15. - Del smarkių lie
tų, išėjęs iš krantų Wcgge 
upelis užliejo Webb kasyklas, 
aštuoniolika mylių nuo čia 
700 ang’iakasių neteko darbo 
N lostoliai kasykloms padaryt 
siekia apie $500,000.

Darbininkas užmušta* 
geležies kasyklose

IKON R1VER, Mieli., liepo. 
15. — Davidsono geležies ru 
dos kasyklose, žemėms ir uo 
loms iš viršaus nugriuvus, ke 
turi darbininkai buvo užber
ti. Vienas jų, Elmer Eckman 
26 metų, buvo išimtas nebe
gyvas, trys kiti pavojingai su
žeisti.

Didelė buso katastrofa 
Vokietijoje

BERLYNAS, liepos 15. 
Didelė katastrofa įvyko neto 
Ii nuo Nordhauseno, Harzo kal
nuose. Greitasis traukinys už
gavo žmonių pilną auto-busų, 
ir devyni asmens buvo užmuš
ti, o dvidešimt astuoni pavo
jingai sužeisti.

Pullmano porterių strei
kas nustatytas

• NEW YORKAS, liepos 15 
— Brotherhood of Sleeping 
Car Porters vadovybė išsiun
tinėjo visiems savo nariams 
orderius (būti įprisi'rengusiVms 
streikui, kurio diena jau yra 
nustatyta. Ji bus paskelbta 
tuojau po vadų pasitarimo su 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentu AVm. Green’u.

ŠIENO ŠAKĖMIS NUDURė 
FARMERIO SUNŲ

0WAT()NNA, Minu., liepos 
15. — Vietos farmerio Sch- 
manskio farmoje, kraunant 
daržinei! šieną, smailiomis šie
no šakėmis buvo netyčia nu
durtas farmerio sūnūs Harold
as, 16 metų berniukas, šakių 
virbas perėjo jam kiaurai per 
krutinę.

tl burius vyrų, kuriuos žadė
jo aprūpinti maistu, drabu
žiais, ginklais, kad šie paruo
šti pultų Lietuvą.

Kaip Vilniuje, taip ir Lydo
je visus emigrantus maistu, 
drabužiais, butu ir ginklais ap
rūpino lenkų valdžia. Emigran
tai buvo mokomi rikiuotės pil
noje Lietuvos kariuomenės for
moje, komanduodavo lietuviš
kai. Balandžio mėn. pabaigoj 
iš Lydos visus emigrantus iš
kėlė Gardinau.

Išvežamieji emigrantai visi 
buvo aprengti civiliais drabu
žiais.

Gardine dabar jų yra apie 
53 asmenys. Algų ir dabar jie 
gauna iš lenkų valdžios kaip 
ir Lydoje, po 4 zlotus per sa
vaitę.

Emigrantų organizacijos tik
slas visoj Lietuvoj organizuo
ti kovos būriai ir pakankamai 
paruošus nuveisti dabartinę 
Lietuvos vyriausybę. Sukili
mui pavykus paskelbti darbi
ninkų diktatūrų su Plečkaičiu 
priešaky. Vėliau sudaryti vy
riausybę į kurią turėsią įeiti 
dabartiniai emigrantų vadai k. 
a. Paplauskas, Gąižutis ir ki
ti. Laikinąja! vyriausybei su
stiprėjus, paskelbti seimo rin
kimus, kuriuos manoma taip 
sutvarkyti, kad kuo mažiausia 
patektų jiems nepalankaus nu
sistatymo žmonių, priešingu 
atveju seimą išvaikyti ir to
liau tęsti diktatūrą.

Revoliucijos — sukilimo me
tu, dabartinės vyriausybės įta
kingus asmenis buvo nutarta 
visus išžudyti, kad vėliau per 
teismus nereikėtų jie smarkiai 
bausti. Sulig Plečkaičio planu 
sukilimo centrą buvo numa
tyta palikti Vilniuje ir iš ten 
duoti direktyvas sukilėliams.

Nuginklavus karininkus, ku
rios dalis nėra ištikima — pa
leisti ir sudaryti kariuomenę 
iš darbininkų, užimti visas 
vietas apskričių įstaigas ir vi
sur pastatyti savo žmones.

Vilniuje prie emigrantų ko
miteto yra spaudos skyrius, į 
kurį įeina stud. Ančevičius, Pa
plauskas ir k. šis skyrius lei
džia dvisavaitinį laikraštį “Pir
myn“, be to, dar leidžia liau
džiai skiriamas brošiūras, pav., 
“Revoliucinių dainų ir eilių 
rinkinėlį“, “Žodis jaunimui“.

Šiomis dienomis yra išleista 
brošiūra “Trečioji konstitucija 
bus pačios liaudies“. Taip pat 
išleista atsišaukimų ir lenkų 
kalba “()dez\va do Indu pol*«*/ 
skiego obywateli Litwy” ir at
sišaukimas j kariuomenę su 
parašu “Karines organizacijos 
“Pirmyn” štabas“, bet tokios 
karinės organizacijos nėra, tas 
parašas padėtas, kad sudary
tų didesnio įspūdžio kareivių 
tarpe, nes jie išleisti specia
liai kariuomenei.

Kedys gaudavęs po 400—500 
’enkiškų zlotų algos į mėnesį. 
Laike kratos pas jį rastos 
įvairios apyskaitos, šifrai, su
rašai, susirašinėjimas ir lite
ratūros. Laike kratos ir tardy
mo Kedys nuoširdžiai ir pla
čiai išpasakojęs apie organiza
cijos sudėti, jos veikimą, pla
nus ir bendrai visas smulk
menas“.

“Liet. Žinios“ prie šio lie
tuviškos “čekos“ veikiausiai nu
dažyto pranešimo pastebi dar, 
kad jos patyrusios, jogei ry
šy su tuo yra areštuota dar 
keli asmenys, bet jų pavard
žių pakol netekę sužinoti.
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Prigimties Auka
J. Šimkaus-Nėlio novelė.

žobernis su Butkum buvo 
kaimynai. Vieno ūkininko tro
bos langai lindo į kitos trobos 
langus. Kaimynai, nors pa
siusk. Bet ar tikri kaimynai 
bent karti} esti tikri kaimynai?

Abiejų kaimynų klojimai ir 
kūtės stumdėsi savo pasturga
liais. Beiškia, trobesių labai 
arti stovėta.

Nuolat, žiūrėk vieno višta, 
veršiai suvirsta pro apgriuvu
sią tvorą ir atsiduria svetimoj 
“teritorijoj”.

Prašau, barnių pradžia.
Išlakina gyvulius, susilaižo 

liežuviais ir vėl, tarytum, 
šnapšt.

Bet šj kartą buvo daugiau, 
kaip su kaupu. Butkaus deg
la, paršinga kiaulė įsėlino į Zo- 
bernio nelabąją pusę ir ėmė at
kasinėti visai to atkasinėjimo 
nenorinčius burokus.

Pastebėjo Žobernis. Ilgai ne
mąstydamas, išsipešė iš tvoros 
rikį ir slenka prie nelabosios 
patvoriu.

Ir taip užkinkė per strėnas, 
kad ši nesavu balsu sužvigusi 
susimetė į baronką, o paskiau 
stypt ir išsitiesė. Pajuto But- 
kai. Nors kiaulė ir pakilo, bet 
visi paršai ataiurudo į pasaulį 
negyvi ir pilti kiaulė naujam 

pilnaČiui stojus — nugaišo.
Kilo ilgi barniai, o paskiau 

kiaulės vardas buvo tampomas 
po apskričio teismo kameras ir 
smulkmeniškai užrašinėjamas. 
Abu ūkininkai pribabijo savo 
šeimynų pakaušius visokių už
draudimų ir net iš tolo už
draudė vieniems su kitais kal
bėtis. Ir nors pro langus no
simis galėjo badyti, vieni kitų 
lovoj gulinčius matyti,2 nors 
klojimai ir kūtės smudėsi, bet 
kalbėtis ir sėbrauti — uždrau
sta.

Daug kaimo bernų graižė a- 
kis į Butkaus mergą. Jau visa 
pusę metų, kaip ji atsikraus
čiusi iš kažkokio kito valsčiaus. 
Liemuo, tartum dievadirbio te
kintas. Skruostai: paimk ro
žių, jurginų, pinavijų žiedų, gu
driai juos suglausk — štai ir 
bus jos skruostai. Pajuodakė, 
pajuodplaukė, l>et merga — ug
nis!

Jei meta j kurį berną akį — 
kiaurai širdį ir kraują nudiegia. 
Gi į Zobernio ūkį dar tik ke
lios dienos, kaip atsidangino 
naujas bernas. Diktas, stip
rus bernas.

Nedaug įsispitrėti reikia, kad 
žmogaus išorę, jo jėgumą ir 
gražumą užimtum. Su žmo
gaus vidumi,'siela — kitas da
lykas. Čia neįlįsi.

Buvo skaidrus vėlybo pava
sario rytas. Kai kur pievose 
jau puvenos kaišiojo snapus. 
Veja — kaip žalia gelumbė. 
Zobernio bernas, buvęs išėjęs 
virbų prasikirsti į alksnynojų, 
grįžo švilpaudamas, kaip vever- 
sys.

Galvą atmetęs gaudė akimis 
lekiančius baltasvernius, pūki
nius debesiokus.

“Lietinis jau gana” — manė 
sau “dirva jau kiek apsirpusi 
ir žambis nebekliurks traukia
mas” — vėl švilpauja. Palen
gva, besidaužę visais pašaliais 
akių žvilgsniai, kaip vartų kar
tys nusviro ir ėmė sekti lau
kais plazdenančią netolimą 
žmogystą. Kaip ana rasa ant 
nedidukės žolės.

Trypia jauna merga žalią ve
ją ir skuba.

Juozas net stabterėjo. Pašė
lusiai jam kažkas į širdį įsi- 
vožė.

Ėjo Butkaus samdininkė.
Kad nesudrėktų sijono padal- 

kos, visas sijonas buvo dešinės 
rankos trijų pirštų smarkiai 
pažabotas ir leido kojų baltu
mui nežmoniškai klykti. Žaiba
vo nuogos blauzdos. Juozas to
kių dar nebuvo matęs. Lieknos, 
švelniai nutekintos ir nušlifuo

tos, kaip klebono stalo kojos. O 
baltos!

Jis prisiminė savo laikrodžio 
grandinėlį, prie kurio buvo pri
kabinta kažkokios moters gal
va, padaryta iš labai 'baltos, 
kietos medžiagos. Juozas visai 
sustojo.

Kai buvo netoli nuo tako, ku
ris įsisuka į kitą taką, Elena 
pamatė bestovintį berną ir tar
tum tyčia dar aukščiau sijoną 
patraukė. Elena ėjo. Ir ėjo 
pirma.

Juozas taipogi pasijudino ir 
vėžio ristele, lyg nenorėdamas 
nubaidyti judančio ir akį die
giančio reginio, selino atokai 
paskui. Saulė ėmė kišti savo 
žvilgantį snukį iš alksnynojo. 
Krestelėjo paįžulnių spindulių 
visą pluokštą. Ji nesiskubino. 
Gal tyčia? Jis dar lėčiau. Pa
galiau ji atsisuki ir apsistojo. 
Kur beiti jam?

—Vyras, ir taip nevyriškai 
žengia! — skruostuose duobu
tes darydama ji sušuko — pa- 
sispirkim, gal, mažu, ir pus
ryčiai jau aušta!

Jis nenoromis ir kartu pablu- 
dusiai norėdamas, akis nuko- 
ręs, ėmė artintis. Jau visai ar
ti. Pakele g-alv;j. Klūkiančios 

akys jį į gabalus suraižė. Nors 
ir vyras, nors ir stiprus, bet 
prieš šitokį ginklą — nėra at
sparos.

Jis toks drovus, niekuomet 
su moterimis nesueinąs pasi- 
dralyti vakaruškose, pasiniur- 
kyti kamarose.

Ir dabar, po šitokios puikios 
mergos kulkasvaidžiais atsisto
ti!

Gal gi nestovėsime? — vėl 
sukusėjo ji. Buvo drąsi. Nes 
toki moteris numano savo kai
ną. O jis kaip sučiupo dviem 
pirštais savo švarko kukavinį 
guziką, taip ir laikėsi įsikabi
nęs. \

“Ir buk tu man šitokiam 
mergiškam” manė ji. — O 
nuo paties kelmo gražus vy
ras. Paskiau jau pilna burna 
paklausė:

—O kur jus tarnaujate?
Atsiduso jis: “Pats nelemtu- 

mas praėjo. Dabar galėsime 
pasikalbėti”.

—Aš pas Zobernį.
—O aš pas Butkų.
—Tai mes gi ištiktųjų kai

mynai — vėl tempė jis.
—Kaimynai, tai kaimynai, 

bet reikia ir šeimininko klau
syti (paslapčiom sviedė vieną 
žvilgsni į jį). Mano šeiminin
kas uždraudė, bukštu, sueiti su 
jūsų šeimyna. O dabar, ėmiau 
ir suėjau”.

Jis vėl tylėjo. Ne į tą pusę 
nukulniavo su savo kalba. 0 
gal pamėginti?

Koki jau čia bėda? Bene 
laukuose mus kas mato? — ne
jučiomis, išsprūdo.

—Vot kaip! Bene kas mato! 
Šetau! Iš tokio drovaus: —- 
bene kas mato! Matau, kad iš- 
tavęs pusė vyro yra!

Jis susitempė. Patiko toki 
mergos pagira. Jis jautė, kad 
dėl šitokios mergos Poną Die
vą iš dangaus išpravodytų. Pas
kiau pagalvojęs ar nebus nege
rai, dar debterėjo.

—O kas, jei ir pamatytų! Ką 
mums gali padaryti? Ar mes 
maži ar ką?

Paraudo ir kumštį suspaudė. 
Ji juokėsi savo akimis.

—Dabar tai jau visai vyras! 
Puiku! Ką mums gali padary
ti? Kas, kad užgynė? Daug 
ką pasauly užgina, bet tikram 
vyrui nieko užginamo nėra! Už 
tat jis vyras! Nepasiseks, pa
puls, nukentės — bet vyriškai!

Jo akyse ėmė šokinėti pra
ėjusios dienos ir po galvą švil
pinėti jaunystė su vaikyste.

“Sėdi — jis mąsto — senė 
iŠ špitolės ir mokina katekiz
mo; O kiek ji ten visokių “ne
galima” išrykiuodavo.

Susikimšo mažas būdamas 
juos į galvą. Jie viso jo gyve- 
mo pagrindas. Jų neišmesi 
taip strioku ir gal nėra reikalo 
mesti.

Bet ką atsakyti?”
—Jus jau gal perdaug drą

siai? — norėjo jis pradėti.
—štai tau devintinės! Kas 

per drąsiai? Ar negalima pa
sijuokti ar ką?

Jus nenuvokiate moters.
Pagaliau kuo vardu esi?
Pasukinėjo jis savo galvą 

ant stambaus kaklo ir nedrą
siai išžaksėjo: “Juozas”.

—Tai gerai, Juozai! Namai 
arti. Ne paskutinį kartą susei- 
name. Mes gi kaimynai. O kai 
norėsi mane pašaukti, tai su
šuk: “Aliut!” ir jau aš užuo
siu.

Dar nusijuokė zokristijos sig- 
noriaus balsu ir deganti merga 
nudumė namo. Kol tik švaistė
si, tol Juozas sekė.

“Bet ką aš durnas apie to
kias kvailystes...” — suniekino 
save.

Grįžo vėliau, kaip kitais ry
tais. Šeimininkas pastebėjo 
šias susitiktuves. Rustus Zo- 
bernis užtriubijo bosiškai įėju
siam bernui:

—Juozapai! Jei nori man 
tarnauti, tai su visokiomis 
šliondromis iš ano gyvatės gur
bo nesisnukiuok ir netarškėk! 
Kitaip išpravodysiu iš savo pa
stogės !

Juozui nč pyktis, ne, bet L>a.i- 
mė perbėgo staibiais ir jis tuoj 

pasižadėjo nekuomet nesikalbė
ti su ano kiemo “gyventojais”.

Juozas prižadėjo ir saugojo- 
si. Bet Aliutę susitikti jam 
pašėlusiai niežėjo.

Kartą jis vedė j kūtę arklius, 
iš vežimo iškinkytus, o už tvo
ros pasirodė Aliutės galva.

Juozai! Tu vėl į bobą vir
sti? Nė žodelio žioptert! neno
ri? Klausyk, sekmadienio va
karą aname kaimo galy vakar 
ruška pas Balį. Ateik!”

Juozas norėjo . dar pasakyti 
“kažin”, bet Aliutės nebebuvo. 
Paskiau vaikščiojo, dirbo, va
žiavo ir ta nelaboji mintis pas
kui jį: “Eiti ar ne?”

Sulaukęs didžiausiu nekant
rumu sekmadienio vakaro—iš
ėjo.

Po kaklu pasirišo motinos, 
dar prie pirmos komunijos pri
ėjus, padovanotą šalikėlį pu
siau šilkų, pusiau iš bovelnos 
nunertą. Kiek nusivalė švar
ką. {aulinius batus. Ėjo ne
drąsiai, bet kai priėjo Balių 
trobos duris — kažkas prie ko- ’ 
jų švino stainaitės prikabinė
jo.

Susikaupė. Visas jėgas su
vilko į kojas ir žengė į prieme
nę. Viduj dūko — šoko. Pra
vėrė duris — veik nieko nesi
mato. Galvos, liemenys, ko
jos... Moterų, vyrų, pusbernių... 
Durnų kamuoliai, ištisi debesys, 
o pro juos pažvelgus, kertėj 
matėsi kruvinomis ašaromis be
verkianti maža pyksulė — lem
putė. — Kažin koks bernas 
gvoltavojo armoniką, o ta, kaip 
gyvatė, kaip čigonė, tai susi
riečia, tai v Si išsitiesusi meili
nasi ir romantiškai gargaliuo
ja ar cypia. Prakaitas tik triū
sia po kaktą, pažastis. Veiduo
se šiluma imasi su raudonumu.

Kai ką iš šokončių pažino. 
Bet mažai.

“O kur Aliut?” — pamanė. 
Ir vos spėjo ši mintis galvoj 
vieną kulvertį padaryti kaip' 
jo petį kažkas liesterėjo. At
sisuko. Prieš jį stovėjo Elena. 
Pasipuošusi. Ant kaklo pusti-* 
niai, blizgą karoliai raitėsi. Ka
sose žaibavo rausvas kaspinas. 
Akys, matyli, buvo drūčiai iš- 
alkusios. Atrodė tikra čigonė.

—Vis vėluoji. šelmis. Ei
nam truputį laukan. Per kar
šta čia...

Išėjo.
Tas pats oras, kuriuo atėjo 

Juozas, toks neįdomus ir ne
gražus buvęs, dabar staiga pa
grožo j o.

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Atlantic and Pacific Photo]
Tiesiausias kelias į Pasaulinę Parodą Chicagoj — skiriant $5 rengimo fondan, bet už tą 

gaunant 10 parodos bilietų, kurie bus daug daugiau verti.

[korespondencijos Į
“Pabėgo” Dr. Vencius ir p-lė 

Ona česniutė.

Daug sykių kores])ondentui 
priseina ieškoti žinių iš šen ir 
ten, ir negali jų rasti. Bet ši 
žinia pas mus taip pasidarė 
garsi, kad ir kurčios ausys ją 
girdi. Visi apie tai kalba.

Mokytoja p-lė Ona Česniute, 
kuri čia buvo vietos žmonių la
bai mėgiama kai]x> ge
ra dainininkė , kuri pas
kutinį kartą dainavo SLA.
seime koncerte, ir kurią
klausiusi publika labai pamy
lėjo, apleido Baltimore. šitas 
taip gražus ir žavėjantis p-lės 
Onos balsas, matomai, pataikė 
į širdį brukliniečiui Dr. Pau- 
lioniui, kuris atvykęs į Balti- 
morę prisiviliojo musų Onutę 
ir liepos 11 nusivedė pas alto
rių ir užmovė aukso žiedą ant 
baltos rankelės, ir nuėmė vai
nikėlį nuo jaunos galvelės... Sa
kau, net graudu... Jaunieji po 
šliubo apleido musų miestą ir 
išvažiavo ant “Honey Moon” į 
Kanadą, o po tam vyks į Cali- 
fornią, kur paviešėję tūlą laiką 
grįš į Brooklyną. Keikia palin- 
kėt jaunavedžiams ypatingai 
musų buvusiai dainininkei 
Onai, kuri pas mus daug yra 
prisidėjusi prie kulturinip 
dailės darbo, kuo sėkmingiau
sio ir laimingiausi© gyvenimo!

Dr. Vencius pardavė savo ne
senai sukurtą biznį ir išvyko į 
New Yorką, kur mano apsigy
venti ir praktikuot savo profe
siją. čia reikia padaryt vieną 
pastabą dėl baltimoriečių lietu
vių, kad jie ją suprastų nors 
biskį ir pakeistų savo nusista
tymą remti svetimus profesio
nalus ir biznierius, o ignoruoti 
saviškius. šitokis baltimorie
čių lietuvių ignoravimas savų
jų kaip tik ir veja visą inteli
gentiją į kitus miestus apsigy
veni, o be inteligentijos vietos 
lietuvių pažangumas neįmano
mas.—Rep. • Pipiras.

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

Žemės ūkio parodą 
Kaune

šiandie 12 valandą dienos 
birželio 28 dieną iškil
mingai atsidūrė žemės ūkio pa
roda. Iš pat ryto Kauno mies
te matėsi minios žmonių, atke
liavusių į parodą traukiniais. 
Apie 11 v. ryto žaliajame Kal
ne buvo daug žmonių ir prie 
įėjimo vartų buvo didelė kam
ša.

Mes įėjome į daržą dar prieš 
pietus 12 vai. Atvažiavo vals
tybės Prezidentas A. Smetona. 
Pa vilione griežė dūdų benas. 
Prezidentas buvo iškilmingai 
pasitiktas - ir nulydėtas į paro
dos daržą, kur jisai kalbėjo 
apie parodos eigą. Del žmonių 
daugumo buvo įtaisytas mikro
fonas, kurio pagalba preziden
to kalba buvo aiškiai girdima. 
Buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Kai prezidentas atidarė pa
rodą, publika pradėjo vaikščio
ti po sodą ir apžiūrėti įvairius 
eksponatus. Oras pasitaikė gra
žus, tai į parodą susirinko ko 
ne visas Kauno miestas. -

Paroda buvo labai turtinga 
eksponatais ir labai tvarkingai 
įrengta. Tokios įdomios paro
dos man neteko matyti Ameri
koje. Žaliajame kalne parodai 
vieta labai graži ir trobesiai, 
kaip gyvuliams, taip ir kito
kiems -eksponatams pastatyti 
gana gražiai ir su patogumais. 
Visi trobesiai ir kiemas-daržas 
apšviesta elektros šviesa.

Parodoje yra labai gražių gy
vulių: arklių ardėnų ir belgų 
veislės. Yra keletas šimtų ark
lių. Visi jie riebus ir švarus. 
Yra daug labai nupenėtų dide
lių kiaulių, karvių, bulių, avių, 
vištų, žąsų, šunų, triušių ir k. 
Visi gyvuliai yra g'eros veislės 
ir gerai auginami bei prižiūri
mi.

Toliau eina įvairios žemės 
ukiui mašinos, traktoriai, mo
torai ir t.t. Yra ir Chicagos 
McCorinicko ūkio mašinų. Yra 
daugelis Amerikos automobilių, 
busų ir kitokių mašinų. Stiklo 
ir plieno pramonės darbų.

Reikia pasakyti, kad pati Lie
tuva šiandie gamina daugelį 

sau reikalingų produktų. Vai
lokaičio fabrikai išdirba plieną, 
plytas ir k.

Daug pavilionų yra užpildy
ta smulkesnių prekių 'ekspona
tais, k t. tekstilės, muilo, elekt
ros, drabužių, batų, geležies, 
maisto, spaudos pavyzdžiais, 
radio, bičių, tabako, saldanių 
ir t.t. Yra vienas rusų pavilio- 
nas, kur yra puikių samovarų, 
batų, vyno, papirosų.

Didžiausio dėmesio teikia 
Lietuvos gyvuliai. Reikia tiktai 
džiaugtis, kad Lietuvos ūkinin
kai sugeba užauginti taip pui
kius gyvulius.

Kadangi per žemės ūkio pa-' 
rodą į Kauną suplaukė mases 
žmonių, tai Kauno miesto val
dybos butų komisija paruošė 
nakvynes parodos lankytojams. 
Nakvynės paruoštos kareivynė- 
se, mokyklose ir vagonuose iš
kart 3,000 žmonių.

Liepos 1 d. bus Dainų šven
tė. Dainuos 6,000 dainorių 
choras.

Liepos 1 d. 12 vai. Karinin
kų Romovėje ruošiamas ame
rikiečių lietuvių priėmimas.

Tai tiek šiuo tarpu

Sveikinu visus ir lieku Kau
ne iki užsibaigs visos šventės 
ir parodos.—M. J. Šileikis.

Valgykloje
•—Ei, klausykite! Aš prašiau 

duoti sriubos, o jus padavčte 
kažkokį vandenį.

Tarnas: Susimildamas, po
nuli, pamanykite, argi vanduo 
esti toks tirštas?
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pus mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviiiias atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

K i____________ ______________________________________________________________________

Pirmadienis, Liepos 16, ’28

Reikės raudonuoti
—Kam tu taip daug pudri

nės? — klausia tėvas dukters.
—Aš, mat, einu į tokią drau

giją, kur reiks daug raudonuo
ti.

r • TO HOLDERS OP

Third 
Liberty Loan Bonds

The Treasury offers a new 
3J4 per cent. 12-15 year 
Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will bear 
interest from July 16. 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchangc will be paid in full 
to September 15, 1928.
Holders should consult their 
banke at once for further de- 
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

A. W. MELLON, 
Secrctary of the Treasury.

Washington, July 5, 1928.

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA imokėti — kiti lengvais ii-

I U mokėjimais i 24 mėnesius
Muny specialiŠkumaH yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi- 
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo varda. adresa jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.
Vardas ----------------- -----—..... ........
Adresas --.......................-................... —

Quality Construction Co. 
North Shorc ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

SUTAUPYK PUSĘ 
. . DABAR!
Laike gegužio menesio tiktai 

Skyrių ofisuose tiktai!
Visas darbas užsakytas gegužio mėne

syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Dental Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS
1800 s; Halsted St.

Duntu Setas už V4
S25 setas -----     $12.50
$15 setas __  U>7.60
ŠIO setas---------------------------------  *5

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas už %

$5 Geriausios Auksinės Crowns _  $2.60
$5 Geriausi Auksiniai Fillings ___ $2.50
$5 Goriausi Auksiniai Tilteliai ___ $2.50
$2 Alloy Filiings ................. $1
$1 Sidabrinių FlUngs 60c
Išvalymas dantų __ _______________ 60c

Šių kainų negausite musų didžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WQOLLENS, Pres.

320 South State Ht. 
l’hone llarrlson 0751

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyki! daug 
pinigų.
Galit užmokėti visus pinigus arba 
mokėti po biski kas mėnesį ma
žais išmokė jimais.
Mes taipgi budavojame vasarna
mius ir daromo visokius pertai
symus.

Star Construction Co.
A tai lankylei t. telefonuokit arba 

rašykit niuni8.

2815 N. Crawford Avė.
FALISADK 8530

Mes esam abolni kontrak toriai.

t
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MUSŲ MOTERIMS
pjaustytais kiaušiniais. Paduok 
stalan.

Veda Dora Vilkienė-
VERŠIENOS IR KUMPIO 

KEPALAS

NAUJIENOS, Chicago, IR

1 šmotukų Pennsylvanijos 
“cream” sūrio ir truputį avie
čių bei strawberry uogų košės, 
sumaišyk gerai ir užtepk ant 
krekėsų. Apiberk sukapotais 
pistačio riešutais.

kvortų karštos kavos 
šaukštukas citrinų sunkos, 
puodukas daktylių (smul- 
supiaustyk).

ŽALIŲ OBUOLIŲ SRIUBA

8 žali obuoliai
puoduko orandžių

1 puodukas cukraus
Truputį druskos
1/18 šaukštuko '“nutmeg”
3 puodukai vandens
Viskų kartu sumaišyk. Virk 

pakol obuoliai bus minkšti. At
šaldyk, perkošk ir padėk le- 
daunėn, kad atšalių. Paduok 
su krekėsais.

sunkos

kapotais svogūnais kiekvieną 
šmotuką kepenų. Ištarpyk 
taukus ir užpilk ant kepenų. 
Sudėk kepenis ant skaurados, 
tampriai ajidengk; padėk pe- 
čiun ant 15 minutų. Numažink 
ugnį ir kepk dar 45 minutes. 
Pakepink lašinukus ir paduok 
prie kepenų. .

POKR ČAPS SU OBUOLIAIS

sv. sumalto, žalio kumpio 
sv. sumalto žalios veršie
nos
kiaušiniu.
puodukas sutarpintų krė- 
kesų

1 */2 puoduko pieno
Druskos ir pipirų pagal sko

nies.
Sumaišyk viskų, padaryk 

kepalų ir sudėjus indan šutink 
ant garo 3 valandas. Paduok 
karštų arba šaltų.

2

k i ai
Virk dvigubame puode kavų, 

tapioka, cukrų ir druskų 15 mi- 
nutų, pamaišyk. Nuimk nuo 
ugnies; pridėk vitrinų sunkos 
arba vanilijos. Pridėk dakty- 
liaus (dates). Sušaldyk, sudėk 
į stiklinius indus, apdėk išplak
ta saldžia smetona ir paduok 
stalan.

PYCIŲ ŠERBERTAS
3

PRIKIMŠTI, ŽALI PIPIRAI

8
1

1

pipirų 
svogūnų su n-

nuo pipirų, iš- 
y. sėk-

Svogūnas 
žali pipirai 
sv. žalios, sumaltos jautie
nos 
kiaušinis 
šaukštukas druskos

1/8 šaukštuko 
Ve šaukštuko 

kos.
Nupiauk viršų

imk vidurinę dalį, t. 
las. Sumaišyk mėsa su kiau
šiniu, druska, ir pipirais. Pri
pildyk pipirus su mėsa. Sudėk 
svogūnus į puodų, sudek pipi
rus, uždėk sviesto, užpilk tru
putį vandens ir virk apdengus 

. puodų iki išvirs. Paduok su 
virtais ryžiais arba bulvėm.

Pork čaps, storai supiaustyti 
Druskos ir pipirų 
Obuolių 
Cukraus.
Paimk kiek nori pork čapso 

P/2 colio storumo, apiberk 
druska ir pipirais. Uždėk ant 
kiekvieno pork čapso pusę ne
lupto obuolio. Apiberk obuolį 
cukrumi. Sudėk ant skaura- 
dos ir kepk pečiuje 30 iki 40 
minutų. Uždėk truputį svies
to ir kepdama laistyk. Prie da- 
žalo pridėk truputį rūgščios 
Smetonos.

Arba, pakepink pork čapsus 
ant skaurados, paskui iškepk 
ritukais supjaustytus obuolius 
ir kuomet paduosi stalan, uždėk 
ant kiekvieno porkčapso po ri
tulį obuolio.

SIR ESME ŠOKOLADINIS 
PUDINGAS

cukraus

vanilijos.

PAKEPTI MAKARONAI

KEPTI VERŠIO KEPENYS

Kepenų kiek nori.
2 šaukštai taukų arba sviesto
2 riekutės svogūnų, sukapok
2 šaukštai miltų
Druskos ar pipirų.
Nuplauk, nuvalyk, apiberk 

druska, pipirais, miltais ir su-

Išvirk kiek nori makaronų. 
Kaip išvirs, nuimk nuo ugnies, 
nupilk šaltu vandeniu. Ištarpyk 
ant skaurados sviesto, pridėk 
sulig noro baltos duonos trupi
nių, pakepink trupinius svieste, 
paskui sudėk makaronus ir 
kepk truputį. Padėk ant torie- 
lio, apdėk šaltais virtais, su-

GRAHAM KREKfiSŲ 
KEKSAS

Virk vienų kvorta vandens 
su 2 puodukais cukraus 20 mi
nučių. Atšaldyk ir pridėk IMs 
puoduko smulkiai supiaustytų 
pyčių ir sunkų nuo vienos cit
rinos. Sušaldyk paduok stalan.

KREKĖSAI PRIE SALOTŲ

Aptepk krekėsus sekamu 
mišiniu ir paduok prie salotų:

2
2

puoduko sviesto arba tau
kų
puodukas
kiaušiniai
puodukas
šaukštuku
tuzinai graham krekėsų

cukraus

pieno 
baking pauderio

Sumalk— gausi 2 puoduku 
miltų.

1 puodukas sukapotų riešutų 
J/2 šaukštuko druskos.
Ištrink cukrų su riebalais. 

Išplak trynius ir pridėk, pri
pilk pienų. Sumaišyk baking 
pauderį su krekėsų miltais ir 
persijok keletu sykių. Pridėk 
prie pirmojo mišinio, taipgi 
pridėk druskų ir riešučius. Ant 
galo pridėk išplaktus kiauši
nius baltymus. Kepk dviejose 
blėtyse. Kuomet atšals, aptepk 
išplakta smetona su cukrum ir 
riešučiais su vanilija ir paduok 
stalan.

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rūšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOI/Ą ant j’irmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas Kompanijos.

Meldžiu ‘ ‘
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA '
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

j kompanijos.
visų suteikti man pro-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

Feeifamint
‘ t. Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -
pzi p=j p=j p=j p=j p=j |i [=1 r=i p=j (=j (=1 pd pd

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

CHEESE

šal-

Dearhorn Stoties

Kelionė bus linksma ir gera

FLITVietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit

NAUJIENOS
I1739 So. Halsted St, Chicago, III

ERIE

vartoti netilk* 
jaučiatės. Kiek-

IŠNAIKINA 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

jamaa. Paimk 
vieną vakarą, 
nesnutrumo."

Nujol galit 
rint kaip jųa _ 
viena moteria privalo turėti 
buteli namie.

KALBĖDAMA auklteenlą mo
kyklos merginoms apie asme
niną higieną, patyrusi dUtrlk- 
to nurs4 pasak!:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalu mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turčtų būti varto* .

kaukltą kiek- 
Joa nepadarys

kapotų riešutų.
pienan, tegul

4 riekutes baltos duonos 
!4> kvortos saldaus pieno 
3 šmotukus šokolado 
% puoduko 
6 kiaušiniai 
Išaukštukas 
Druskos 
1 puodukas 
|merk duonų

pastovi 20 minutų. Sudėk dvi
gubai! puodan ir virk pakol pa
sidarys košė; pridek šokoladų 
ir druska, tegul dar truputį pa- 
verda. Nuimk nuo ugnies, į- 
plauk trynius, išmaišyk, atšal
dyk. Išplak baltymus, pridėk 
prie mišinio, taipgi pridėk rie
šučius. Sudėk bliudan ir atšal
dyk ledaunėj.

Paduok su saldžia smetona.

INDIJONŲ PUDINGAS

Minute Tapiokos 
komų miltų 
molasses 
cukraus

Delicious
ood

3415 — Graži vasarinė suknelė. 
Galima siūdinti iš šilko arba kito
kios lengvos materijos, kurią, gali
ma šaltesnioms dienoms atėjus su 
švarku dėvėti. Patogus ir prak
tiškas kostiumas. Sukirptos mieros 
16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 3739 
iJalsted St., Chicago, 111.

So.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III*
Čia fdedu 15 centų ir prašau at

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

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

5 puodukai pieno
•/i puoduko 
% puoduko 
14 puoduko 
% puoduko
1 šaukštas sviesto 
*/j puoduko kronų miltų 
l’/o šaukštuko druskos 
14 šaukštuko imbiero 
14 šaukštuko nutmeg • 
14 šaukštuko cinamonų 
1 puoduką razinkų arba 14 

kvortos supiaustytų žalių obuo
lių.

Šutink pienų dvigubame puo
de. Pridėk tapioka ir virk 10 
minutų, nuolat maišydama. 
Pridėk kornų miltus, cukrų, 
molasses, sviestų ir priesko
nius. Virk ir maišyk 
rai sutirštes, pridek 
arba obuolius. Supilk 
tuotus indus. Sudėk 
blėtį su vandeniu ir 
karštame pečiuje 2 
Paduok stalan kartšų 
tą su saldžia smetona.

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

pakol ge- 
razinkas 

į išsvies- 
indus į 

kepk ne- 
valandas. 
arba

KAVOS TAPIOKA

puoduko tapiokos 
puoduko cukraus 
šaukštuko druskos

Laikrodininkas 
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRIK, Corp. Taisau viso
mis laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemų kainų, parduo
du Deimantus, Šliubinius žie
dus, Rankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 

$6.50 ir aukščiau 
Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50. 
šliubiniai žiedai 

balto aukso 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių* madų.

Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. RUDRIK, Ine 
3417-21 S. Halsted St. 

Chicago
Tel. Boulevard 4705

LIEPOS k
21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPĖDON - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA
Geležinkelis iš Chicagos

Iki Ekskursijos beliko tik keliolika dienų, bet 
dar galima suspėti prisirengti, jeigu tuojau 
pradėsit.

KRAFT
KRAFT-PHENIX

CHEESE COMI’ANY
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1739 South Halated Straei 
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March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, IU., under tha aet of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
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droji, 1789 So. Halsted St, Chieago, 
11L — Telefonas: Rooaevalt 8600.

GRAŽUS IR DIDELIS ŽMONIŠKUMO DARBAS

Iš būrio lakūnų, kurie buvo dingę šiaurinio poliuso 
leduose, dešimtis žmonių jau yra išgelbėta. Didžiausią 
jų dalį — septynis — išgelbėjo rusų ledų laužomasis lai
vas “Krasin”. Dabar rusai darbuojasi, ieškodami likusių
jų dar dvylikos dingusių žmonių.

šitos jų pastangos yra gražus ir pagarbos vertas 
žmoniškumo darbas. Juo gėrisi visas pasaulis.

Kad tai sovietų valdžia visuomet garsintų savo var
dą šitokiais žygiais — o ne mirties nuosprendžiais ir su
šaudymais!

LIGŲ BRANGUMAS

Tarptautinėje visuomeninės labdarybės (sočiai 
work) konferencijoje, kuri neseniai buvo susirinkusi Pa
ryžiuje, vienas Amerikos atstovas, Dr. Homer Folks; iš 
New Yorko, pranešė, kad Jungtinėse Valstijose kiekvie
nai šeimai ligos padaro per metus vidutiniškai $134.64 
nuostolių. Kiekvieno žmogaus vidutiniškas metinis nuo
stolis — $31.08.

Visam kraštui ligos per metus kainuoja $15,000,000,- 
000 (penkiolika bilionų dolerių). Tuo gi tarpu apsaugo
jimui žmonių nuo ligų Jungtinės Valstijos išleidžia per 
metus tik $76,000,000. Ar tai nėra apsileidimas ir kvai
lybė?

Kiekvienas federalės valdžios, šteitų valdžių ir mie
stų administracijų išleistas doleris žmonių sveikatos rei
kalams yra naudingesnis investmentas, negu pinigai, 
įdėti į bet kurį biznį, jau nekalbant apie pinigus, išleid
žiamus karinių laivų statymui ir armotų liejimui.

’ ■ 11 -

Apžvalga
h ,1 , - — ——

UŽSIMERKUS GAIDUKAS

So. Bostono “Darbininkas” 
mėgsta, kaip gaidukas, šokinėt 
į akis visoms partijoms (iš
imant klerikalus) ir visiems 
laikraščiams. Jisai niekur ne
randa nei sveikų idėjų, nei 
rimtumo, nei etikos — išski
riant save.

Kaip gaidys giedodamas, 
taip ir “Darbininkas”, visus 
niekindamas ir save girdamas, 
užsimerkia ir nieko nemato. 
Todėl jisai gali skelbti tokią ne
sąmonę, kad “Naujienos”, gir
di, esančios “Šliupo dvasios 
vaikas”.

Visi, kurie turi bent šiek 
tiek nuovokos apiev Amerikos 
lietuvių visuomenės judėjimą, 
žino, kad su Šliupu “Naujie
nos” yra daugiau kovojusios, 
negu tie, ką sakosi norj “viską 
atnaujinti Kristuje”.

PATAIKYTA VIENIEM IR 
ANTRIEM

“Naujienose” buvo pasaky
ta, kad SLA. seimo daugumos 
rezoliucija tiesioginiai nepa
smerkė Lietuvos valdžios. Iš 
to “Laisve” daro “išvadą”:

“Matote, nusilenkė prieš 
Lietuvos kruvinąją valdžią, 
idant neįžeisti atviro fašisto 
Sirvydo. Labai gerai, kad p. 
Grigaitis atvirai pasisakė, 
kaip niekšiškai (! “N.” Red.) 
sandariečiai ir smalaviriai (I 
“N.” Red.) elgėsi Baltimorės 
seime.“

Jeigu kas elgiasi “niekšiš
kai”, tai tik pats Brooklyno 
komunistų organas, kuomet ji
sai, per akis meluodamas, tvir
tina, kad Baltimorės seimo 
dauguma, priimdama. reao|ių-

Užsisakymo kalnai
Chicagojo — paltu j 

Metams________ ..........   $8.01
Pusei metų --------- - , , ■„< 4.00
Trims mėneriams t   —* 2.60
Dviem mėnesiam  1.50
Vienam minėsiu! . ,76

Chicagoje per llneilotojuii
Viena kopija ■ — , , , , , 8c 
Savaitei - ---- . - - - ■ - 18c
Minėsiu! - rin, - ■ tw 75c

Suvienytose Valstijose, m Chioago- 
je. paltai

Metams - r - >7.00
Pusei metų —.------------—8.60
Trims minesiams _ 1.75 
Dviem minesiams . . . t 1.26 
Vienam minėsiu! .75

Metams----------------- n-ir t i *8.00
Pusei matų ____ - -r 4.00
Trims minesiams 2JM)
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

ciją Lietuvos klausimu, “nusi
lenkė prieš Lietuvos kruviną
ją valdžių.” Koks tenai buvo 
“nusilenkimas”, matyt iš to, 
kad da ir šiandie dėl tos rezo
liucijos nesiliauja čiaudėję 
Smetonos garbintojų organai 
kartu su “Laisvės” bendradar
biu Graičunu. .

SLA. seimas nepasmerkė 
Lietuvos diktatoriškos valdžios, 
taip pat kaip jisai nepasmerkė 
ir diktatoriškos bolševikų val
džios; bet jisai pasmerkė tam 
tikras, demokratybei priešin
gas, politines sistemas: fašiz
mą ir bolševizmą. Ir tas faktas, 
kad tą seimo rezoliuciją šian
die vienodu įnirtimu atakuoja 
ir fašistai, ir bolševikai, yra 
puikiausias įrodymas, kad sei
mas pasielgė teisingai, ją pri
imdamas.

KYLA Į VIRŠŲ KAS BUVO 
SLEPIAMA

Kai Romos katalikų susivie
nijimo reikalai atsidūrė teisme 
ir prasidėjo atvira kova tarp 
priešingų frakcijų, tai pradėjo 
išeiti aikštėn daugelis dalykų, 
apie kuriuos platesnioji visuo
menė iki šiol beveik nebuvo 
girdėjusi.

Pats R. katalikų susivieniji
mo organas “Garsas”, dabar 
praneša, kad tos organizacijos 
čarteris nebuvo užregistruotas 
New Yorko valstijoje, kur bu
vo jos centralinė raštinė ir 
laikraštis. Vadinasi, R. kat. su
sivienijimas toje valstijoje ve
dė biznį nelegališkai, — todėl 
lengva buvo prisikabinti prie 
viršininkų tiems nariams, ku
rie buvo jais nepatenkinti.

Toliaus, “Garsas“ sako, kad 
dabartinė byla teisme tai “tik 
atrugos priešseiminės nešva
rios agitacijos, kurią varė sla
pukui leisdami ‘Garsukus’. 
Juose pradėjo asmenimis, bai
gė.- organizacijos darginiu.'’

Skundą prieš katalikų susi
vienijimo viršininkus padavė 
teismui Brooklyno 135 kp. su 
Petru Lukoševičium priešaky. 
Bet “Garsas” spėja, kad tikri 
kurstytojai ir vadai šitoje ko
voje prieš organizacijos centrą 
esą stambesni ir žymesni žmo
nės, tik jie kolkas slepią savo 
veidą. R. kat. organas rašo:

“Suprantama, kai reik at
likt kokį juodu darbą, tai į 
j j paprastai įkinkoma pa
prasti eiliniai nariai. Tai iš 
dalies paaiškėjo 41-42 Sei
me kas link ‘Garsukų’ siun
tinėjimo. Vadų, iniciatorių 
ir diriguotojų galvų nesima
to. Tos mandresnės galvos 
paprastai slepiasi, iki laikas 
jas išduoda.”
Apie galimas bylos pasek

mes tas pats laikraštis mano 
taip:

“Pasiekia mus žinios, kad 
jei skundikai laimėtų bylą 
ta prasme, kad teismas 
jiems priteistų grąžint su
mokėtas duokles, (tai) jie 
pasitrauktų iš organizacijos. 
New Yorko valstybėj š. m. 
balandžio 1 d. pilnamečių na
rių buvo 738. Iš jų labai ma
žas nuošimtis panorėtų to
kiom sąlygom iš organizaci
jos išeit. Juk tai visai ne
protinga ‘biznio propozicija’. 
Išstot iš vienos organizaci
jos, kad paskui dėl senesnio 
amžiaus mokėt žymiai di
desnius mokesčius kitai or
ganizacijai arba visai netu
rėt galimybės jstot, tai tik
rai reik didelio apjakimo. O 
juk Teismas dėl kelių apja- 
kėlių gali priverst Susivie- 
nymą visos N. Y. ^valstybes 
narius išbraukti. Kas ta
da?...”
Keista, kodėl katalikų susi

vienijimo viršininkai iki šiol 
neužregistravo savo organiza
cijos čarterio New Yorko val
stijoje, kad užbėgus už akių 
šitokiems pavojams?.

ATSILIEPIA IR “SLAPUKŲ” 
ŠALININKAS

Kuomet “Garsas”, žinoma, 
gina R. kat. susivienijimo vir
šininkus ir smerkia jų priešus, 
tai Chicagos “Draugas” remia 
skundikų pusę ir kaltina Cent
rą. Mat, reikia žinot, kad da
bartinis “Draugo” redaktorius, 
p. Šimutis, prieš keletą metų 
redagavo R. kat. susivienijimo 
organą ir buvo iš tos vietos Pa
šalintas.

P. šimutis “gavo saktį” dau
giausia dėka p. J. šaliuno, kuo
met pastarasis buvo išrinktas 
centro sekretorium. Aišku, kad 
dabar p. Šimutis, rašydamas 
apie ergelius R. kat. susivieni
jime, negali praleisti progos, 
neužvažiavęs per nugarą tam 
savo priešui ir kitiems centro 
žmonėms, kurie eina kartu su 
p. šaliunu. Liūdnai dabartinis 
“Draugo” redaktorius prisime
na, kad “musų Sus-me mažai 
tebuvo ramių momentų”, ir tai 
vis, girdi, dėlto, kad j centro 
valdybą įsibriaudavę žmonės 
su “autokratizmo palinkimu”. O 
pastarųjų metų vaidai kilę štai 
kokiu budu:

“....Sukurstyta mainieriai,
kurie, neatsižvelgdami orga
nizacijos labo, seimuose pra
dėjo naudoti ‘steam rolerį’ 
ir viską ant savo kurpalio 
tempti. Išsirinko sau tokį 
sekretorių, kurs per porą 
metų bedirbdamas daug ža- 
los organizacijai padarė, 
darbus užvilko, kuopas su- 
kiršijo, organizacijos augi
mą sustabdė. Iš jo laikų kilo 
mintis Sus-mą siaurinti, jį 
padarant lokale — mainierių 
organizacija.

“Nors tas sekretorius pa
šalinta, bet ir kitas (J. Sa
liutas. “N.” Ręd.) ne geres
nis pastatytas, kuris centro 
kėlimo mintį dar labiau pra
plečia. • Sus-mas atsiranda 
Wilkes-Bawe, Pa., teisme 
dėl centro kelinio. Šį žyfifj ill- 
spiruoja pati centro valdyba 
(|domu! “N.” Red.). Tai bu

vo vienas liūdniausių įvykių 
Sus-mo istorijoj. Nuo jo ir 
dabar Sus-mas neatsigauna. 
Keršto ir neapykantos dva
sia gan giliai šaknis suleido 
(ar tai “atnaujinimas 
Kristuje”? “N.” Red.)

“Kadangi centras ėjo ne
siskaitydamas su konstituci
jos dėsniais, su teisėtumu, 
dėl to ir kuopos jo pavyzdį 
pasekė. Ši naujoji Sus-mo 
byla teisme, tai tos peštu- 
kizmo dvasios (graži dvasia 
katalikiškoje organizacijoje!

Vokietijos padėtis po 
karo ir dabar. — Bul
vės kaipo maistas.

Po karo Vokietija pergyveno 
neįmanomai sunkius laikus, 
žmonėms teko pakelti ir vargą 
ir skurdą. Bet vos praėjo keli 
metai, ir Vokietija vėl atsistojo 
ant kojų. Tiesa, kartais val
stybės, kaip ir atskiri asmenys, 
tik iš paviršiaus atrodo svei
kais, kuomet jų viduj eina ny
kimo procesas.

Vokietijos ekonominis gyve
nimas, nėra abejonės, yra žy
miai pagerėjęs. Vienok ar tas 
pagerėjimas yra pastovus, — 
tai jau kitas klausimas.

Banko įndėliai (1,780,000,000 
markių 1926 m.) per pereitus 
metus pakilo iki 3,000,000,000. 
Tuo pačiu laiku bankai pradėjo 
skolinti pinigus ant šešių nuo
šimčių, kuomet pirma imdavo 
10.

Elektros jėgos gaminimas pa
didėjo 184%. Vokiečiai dabar 
eksportuoja beveik tiek pat sa
vo dirbinių, kaip ir prieš karą. 
Eksportas į Pietų Ameriką ir 
Tolimus Rytus faktinai yra di
desnis nekad jis buvo pirma. 
Taip pat 'žymiai pagerėjo pre
kyba su Švedija, Danija ir 
Olandija.

.1926 m. Vokietijoj anglies 
buvo iškasta truputį daugiau, 
negu 1913 m. Vokiečiai turi 
geriausią oro transportaciją pa
saulyj.

Nors einant Versalės sutar
timi vokiečių prekybinis laivy
nas buvo sumažintas iki 15%, 
tačiau dabar, jis jau pasiekė 
60%. Vidutiniškai imant, Vo
kiečio įplaukos lyginasi trims 
ketvirtadaliams to, ką jis gau
davo prieš karą. O mokesnių 
jis turi mokėti dvigubai dau
giau. Vienok nežiūrint į tai, 
mokesnių našta vokiečius ma
žiau teslėgia, negu anglus arba 
franeuzus.

Gyventi vokiečiai irgi pradė
jo geriau, negu prieš karą. Jie 
daugiau importuoja kavos ir vi
sokių vaisių, o alaus išgeria be
veik du kartu tiek, kaip 1913 
metais.

Vokietijos keliai ir trobesiai 
visur yrk geri. Pramonė taip 
pat pradeda atsigriebti. Ta per
maina įvyko paskutiniais keliais 
metais. Dar 19.23 m. Vokieti
jos padėtis atrodė katastrofin- 
ga.

Kaip brangiai vokiečiams at
siėjo karas, bus nuomanu iš se
kamų faktų: jie pražudė 13% 
savo teritorijos, 10% gyvento
jų, visas savo kolonijas, 26% 
anglies išteklių, 74% geležies, 
68% cinko, 85% prekybinių lai
vų ir 30% potažo lankų. Cuk- 
kraus gamyba buvo visiškai su
naikinta.

Mokesniais valstybė tesurin
ko tik vieną tūkstantinę dalį 
to, kas buvo reikalinga išlai
doms padengti. Kitais žodžiais 
sakant, kiekvienam tūkstančiui 
dolerių išlaidų valstybė mokes
niais gavo tik vieną dolerį, o li
kusius $999 pasidarė. Banknotų 
spa.udinimo presai dirbo dieną 
ir naktį. Ir juo daugiau buvo 
leidžiama pinigų, tuo labiau kri
to jų vertė. Būdavo diehų, kad 
markės vertė per keletą valan
dų nusmukdavo 90%. Tuo pa
sinaudojo pelnagaudos, kurie 
skolintais pinigais supirkinėjo 
nejudinamą turtą.

“N.” Red.) pasėkos; tai žaiz
dos, nuo kurių kenčia ne 
centro valdyba, ne 135 kp., 
bet visas Sus-mas, nariai ir 
visa musų katalikų visuo
menė.”
“Draugas” įspėja, kad, jei 

kat. susivienijimo centras ne
pasitaisys, tai gal reikėsią 
steigti kitą organizaciją.

šitie “Dr.” išvadžiojimai ne
palieka abejonės, kad p. šimu
tis simpatizuoja skundikams 
ir tiems “slapukams”, kurie 
jiems vadovauja.

Politinė padėtis irgi buvo ru
sti. Ruhr distrikte šeimininka
vo franeuzai. Saksonijoj ir 
Prūsijoj iškilo civilinio karo pa
vojus. Franeuzai kurstė bava
rus atsiskirti nuo Vokietijos. 
Cuno valdžia laikėsi, kaip ant 
vištos kojos. Susidarė rimto 
pavojaus, kad vokiečių imperija 
subyrės į skeveldras — kelioli
ka mažų valstybių.

Pabaigoj 1923 m. padėtis pra
dėjo taisytis. Tapo stabilizuo
ti pinigai. Ruhr distrikte atsi
darė kasyklos ir fabrikai. Vi
dujiniams nesusipratimams bu
vo padarytas galas.

Rekonstrukcijos darbas buvo 
vedamas moksliškai. Vokiečiai, 
kaipo taisyklė, pasižymi savo 
sistematiškumu. Militaristai 
turėjo užleisti vietą transporta- 
cijos ir pramonės ekspertams. 
Kasyklos ir fabrikai, kurių na
šumas buvo menkas, tapo užda
ryti. Vien tik potažo pramonėj 
iš 224 užsidarė 152 kasyklos. 
Ruljr distrikte buvo uždaryta 
38 anglies kasyklos, kadangi ne- 
užsimokėjo jas operuoti.

Prie Vokietijos pramonės iš
ugdymo labiausia prisidėjo ang
lys ir chemikai. Vokiečių che
mikai padaro tūkstančius įvai
riausių dalykų. Be to, vokiečiai 
pasižymi nepaprastais organi
zavimo gabumais.
Per pastaruosius kelioliką me
tų vokiečių chemikai sintetišku 
budu (laboratorijoj) padarė 
kamparą, indigo, methanolą 
(medinį alkoholį) ir daug kitų 
dalykų. Daugiau to, Dr. Ber- 
gius išrado būdą, kaip iš ang
lies padaryti gazoliną.

Vokiečiai mažiau kreipia dė
mesio į masinę produkciją, ne
gu amerikiečiai. Bet užtat jų 
pramonę yra konsoliduota ir 
veikia kaipo kolektyvis kūnas. 
Ačiū tam, jie pilnai gali atlai
kyti konkurenciją su kitomis 
dalimis. 

* * *
Dr. Hindhede, danų maisto 

ekspertas, sako, jog reikia val
gyti daugiau bulvių. Karo me
tu, sako jis, Danijos padėtis 
buvo desperatiška. Ji turėjo 
tik 32,000,000 bušelių grudų, o 
tuo tarpu normališkais metais 
danai suvartodavo grudų apie 
104,000,000 bušelių. Klausimą 
teko suformuluoti taip: vienas 
iš dviejų — žmonės, ar kiaulės 
turi gyventi. Vokietijoj kiau
lėms buvo leista gyventi, todėl 
žmonės mirė badu. Danai iš
skerdė savo kiaules ir maitino
si jų maistu — miežiais ir bul
vėmis.

Kad sutaupius grudus, tapo 
uždrausta gaminti svaiginantys 
gėrimai. Daktarai tvirtino, jog 
atspara ligoms pas žmones su
mažės. Bet tikrumoj atsitiko 
kaip tik priešingai. 'Mirtingu
mas Danijoj nepakilo, ale nu
puolė.

Tyrimai parodė, sako Dr. 
Hindhede, jog sveikiausias žmo
gui maistas yra juoda duona, 
bulvės, sviestas, daržovės ir vai
siai. Bulvės yra ne tik mais
tas, bet kai kuriuose atsitiki
muose. ir vaistas. Jos išgydo 
kai kurias reumatizmo rųšys.

Dr. Hindhede pataria gerti 
vandenį, kuriame verdama bul
vės, nes jame randasi vitaminai 
ir mineralinės druskos.

Amerikoj kas metai nuo ap
opleksijos miršta 87,000, o nuo 
cukrinės ligos 17,385. Jeigu 

mirtingumo nuošimtis nuo tų li
gų butų toks pat, kaip danuose, 
tai Amerikoj nuo apopleksijos 
temirtų tik 49,830, o nuo cukri
nės ligos — 12,720.

Karo metu Dr. Hindhede ėjo 
Danijos maisto administrato
riaus pareigas. —K. A.

V. žadeika.

LIETUVOS OPERA
I. 4

Visai lietuvių tautai, o ypač 
musų senam Kaunui, dabarti
niam musų kultūros centrui, 
laikinei musų sostinei, paskuti
nė 1920 metų diena buvo dide
lės iškilmės diena, kuri musų 
kultūros istorijoje bus įrašyta 
aukso raidėmis.

Tą dieną įvyko pirmas lietu
vių operos spektaklis.

žymėtini tie metai musų tau
tos atgimimo istorijoje; 1920 
metai yra davę tvirtus lietuvių 
tautai valstybingumo pagrin
dus. Šie metai yra vieni iš tų 
audringųjų metų, kuriais per 
aukas ir pasiryžimą iškovotos 
kovos su bermontininkais ir 
rusais ir išrinktas Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. ’

II.
žodžio menas — tai žilos se

novės menas, garso menas — 
viduramžio krikščionybės me
nas. žodis sukelia žmoguje ap
rėžtas aiškias sąvokas; muzi
kalia garsas, pasąmoninio veik
smo padedamas, sukelia žmo
guje neaiškias sąvokas.

Tuo pačiu žodžio menas, be- 
partiviškai veikdamas, lengviau 
prieinamas mažos meniškos 
erudicijos intelektui. Kiek ži
noma iš istorijos, elinai bendrai 
savo pasaulėžvalga buvę realis
tai, mėgdavę daugiau išorės 
ręalę gyvenimo pusę, todėl ne 
veltui jų klestėjo skulptūra, ta
čiau jie nebuvo muzikalus. Jie 
sukurė dramą, tragediją, o tik 
retu atsitikimu vaidinimams 
pritardavo muzikos instrumen
tais.

ši jų draminė kūryba davė 
pradžią ir pagrindą vienam iš 
operos elementų—operos teks
tui — libretto.

Krikščionybė, turinti savo re
ligijos pagrinde misticizmo 
pradmenį, ekstazingą dievybės 
išaukštinimą, nukrypsta į gry
ną garsų pasaulį, kuris suge
ba pratarti į širdį betarpiškos 
emocijos kalba.

Krikščionybė, ' viduramžio 
vienuolynų tylumoje ugdyda
ma vokalę ir instrumentalę mu
ziką, tiek ją ištobulino, kad vė
liau ji patapo antru vokalini 
instrumentaliu operos elemen
tu — muzika. Atgimimo epo- 
ka — sintezės opoka, tad XVII 
amžiaus pradžioje įvyksta tas 
žodžio ir muzikalio garso susi
liejimas, iš ko gimė naujas me
nas — opera.

III.
Lietuvių tauta amžiais vilko 

svetimos priespaudos jungą; to
dėl, kaip kitose meno kultūros 
srityse, taip pat ir muzikos me
ne, mažai kas nuveikta tiek kū
ryboje (neturime savo nei sim
fonijų, nei operų) ar jos kėli
me visuomenės tarpe.

Operos įkūrimo pamatas — 
atskirų asmenų iniciatyva, šiai 
atskirų asmenų iniciatyvai vyk
dyti sudaromas tam tikras ko
lektyvas, kurio sėkmingas re
alizmas pareina nuo to, kiek tą 
kolektyvą apibrendina ir jungia 
viena kūrybinės minties idė
ja. Laimingas likimas siuntė mu
sų tautai žmogų, kuris patsai 
būdamas aukščiausioje dainos 
meno viršūnėje, tapo autorite
tingu ir kompetentingu didžio
jo operos kolektyvo vadovu. 
Tas dainos meno galiūnas, pa
daręs musų kultūros istorijoje 
didelį žygį, įkūręs kitiems pa
dedant operą, yra Kipras Pet
rauskas.

Jo asmuo tapo tuo centru, a- 
pie kurį susibūrė visos galimos 
ir tinkamos tranauti operai jė
gos. Tatai butą didelio ir sun
kaus darbo, toje srityje nebū
ta mažiausio pasiruošimo; ne
būta nei solistų, nei orkestro su 
stažu. Visų operos dalyvių bu

tą tikrų naujokų, todėl Kiprui 
Petrauskui ne tik teko organi
zuoti, bet taip pat teko moky
ti vaidinti ir muzikalė dalis 
tvarkyti; jis pradžioje buvo re
žisierius ir muzikinės dalies 
vadovas, jam tekdavo ir sce
na planuoti ir rūbų ruošimas 
prižiūrėti....

Ir dabar, po septynerių mu
sų operos darbo metų, matom, 
kad musų opera, tolydžio plės
damasi, sėkmingai tobulėja ir 
auga naujas rimtas meno židi
nys.

šiuo kelių metų laikotarpiu 
pastatyta 21 opera; jų tarpe y- 
ra ir didžiai vertingų kurinių.

Operos organizatorius ir va
das, užimdamas šiandien pirmą 
musų operoje vietą, yra jos 
pažiba. Už savo padėtą, triū
są teisingai yra nusipelnęs nuo 
dėkingos visuomenės musų o- 
peros tėvo vardą.

(“L L.”)

Garsiųjų žmonių 
pramogos

Visiems įprasta manyti apie 
įžymius ir garsius žmones ri
šant juos būtinai su jų profesi
jos darbu. Bet tikrumoje yra 
ne taip.

Pavyzdžiui ekrano žvaigždės 
linksta prie visai kitokių pra
mogų. Harri Lidkė įrengė di- 
džiausį vištų ūkį ir taip atsida
vęs savo paukščiams, gal lygiai 
kaip savo kino rolėms: Kino ar
tistas Douglas Fairbank labai 
mėgsta plaukiojimą ir gimnas
tiką.

Pasaulio čempionas Tunney— 
mėgsta skaityti ir jis skaito ne 
beletristiką, bet mokslo knygas 
daugiausia filosofinio turinio. 
Bet treniruotės metu prieš rim
tas rungtynes, kada jam nelei
džiama varginti protą, jis su 
malonumu padeda visus darbus 
dirbti savo menedžerui jo far- 
moje. Ypatingai jis mėgsta 
karves melžti.

O garsus reliatyvumo teorijos 
kūrėjas, profesorius Enšteinas 
^nepaprastai mėgsta smuiką.

Šveicarų anekdotas
Garsusis šveicarų dailininkas 

Leiblis buvo kaimiečių sūnūs ir 
vaikas būdamas piemenavęs. 
Vienas išdidus aristokratas, no
rėdamas jį pašiepti būdamas 
vaišėsi garsiai užklausė: “Ar 
tiesa, kad tamstos vaikystė bu
vo labai varginga?” — “Kaip 
tai?”— “Matot... pasakoja, kad 
tamsta net avis ganęs... Juk 
tai nieko neduoda...” “Aš to ne
sakau”, Leibelis nusišypsojo, 
“avių ganymas davė man dide
lę gyvenimo išmintį, nes nuo to 
laiko aš akį užmetęs pažįstu 
kiekvieną avingalvį.”

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.60 
Pusei metų  $1 
Kopija ..................-...... 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

O-------- 1------ G
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S t., Chicago, 111.^

phone Vir|;.n.i» ?O54
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautiškų kapinių lo
tų savininkų su

sirinkimas
Lotų savininkai nepatenkinti 
bolševiku jomarkais kapinėse

Liepos 12 d., Mildos svetai
nėj įvyko visuotinas pusmeti
nis Tautiškų kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų su
sirinkimas.

Susirinkimą kaip 8 vai. vak 
atidarė direktorių (trustisų) 
pirmininkas B. Liublinas. Sek
retorius Zalatorius ]>erskaitė 
susirinkimo dienotvarkę, per
šaukė trustisus-direktorius. Su
lig dienotvarkės, sekė rinki- 

Anas susirinkimo vedėjo. Juo li
ko išrinktas Katėnas.

Skaitomas protokolas perei
to metinio susirinkimo. Proto
kole tarp kitko yra pažymėta,! 
kad metinis susirinkimas di
džiuma balsų nutarė, kad nuo 
kapinių žemės turi būti pašalin
tos visokios literatūros parda
vinėjimas ir platinimas, ir pa
našus bizniai. Tas nutarimas; 
buvo taikomas mūsiškiams' 
bolševikams, kurie vieni laike1 
kokių apvaikščiojimų kapinėse 
keldavo savo jomarką.

Kada protokolas su minėtu 
nutarimu liko priimtas, tuoj E. 
Čepulis pastebėjo, kad tas nu
tarimas nėra pildomas, nes Ka-j 
pinių Puošimi dienoje, gegužės 
30 d., netik literatūrą pardavi
nėta ir platinta, bet net ir au-! 
kos buvo renkamos ant kapi- j 
nių žemės. Tečiaus jam pas-I 
tebima, kad ne vietoje 
kalbama, kad tai galima busią 
svarstyti vėliau.

Seka raportai. Pirmiausia ra
portuoja direkcijos pirminin
kas, kad viskas esą gerai, visi 
kapinių reikalai tvarkoj, naujo 
nieko nesą. Turto komisija: 
pranešė, kad ji prižiūri turtą, 
kad viskas tinkamai vedama ir i 
viskas esą tvarkoj. Seka ilgas, 
finansinis raportas, kuriame 
pažymima, kad kapinių vertė 
dabar siekia virš $9,000, Ra
portai priimti.

Duodamas raportas Kapinių i 
Puošimo dienos apvaikščiojimo| 
ir tą dieną įvykusio kapinių! 
pikniko. Raporte pažymėta, I 
kad pikniko darbininkams iš
mokėta už jų darbą nuo $2 iki 
$8 kiekvienam, o kiekvienam 
direktorių —po $10. Raj>ortas 
priimtas.

Svarstomi nepabaigti reika
lai, būtent Apie aptvėrimą ka
pinių gražesne tvora, ypač ka
pinių priekio. Tą klausimą 
svarstė ir metinis susirinki
mas, ir išsireiškė u2 naują tvo
rą. Tečiaus šis susirinkimas, 
rimtai tą pasvarstęs, nutarė 
pirmiausia taisyti kelius kapi
nėse, o naujos gražios tvoros 
tvėrimą atidėti sekamiems me
tams, kada jau bus pabaigti 
taisyti keliai.

Naujuose sumanymuose, d ir. 
pirm. Liubinas pakelia. suma
nymu padaryti pikniko tikietus 
po 50c ir paskui juos parduoti 
iškalno susirinkimuose lotų sa- 
vininkams po 25c., kad tuo su
traukti daugiau publikos į ka
pinių piknikus. Čepulis, pare
mia tą sumanymą, tik nurodo, 
kad butų sunku iškalno, taip 
sakant, “plikus” tikietus par
duoti. Todėl jis siūlo, kad bu
tų padaryti kokie nors laimėji
mai, lig serijos.

šis sumanymas iššaukia il
gus ir karštus ginčius, kurie 
nukrypsta nuo dalyko ir viršy
ta užmetimais direkcijai ir jos 
pasiteisinimu. Tuos ginčus iš
šaukė Andrijausko nuoširdus 
ir gero kapinėms velijantis pa
stebėjimas, kad norint ■ dau
giau sutraukti publikos į ka
pinių piknikus ir labiau at
kreipti žmonių domę į kapinių 
veikimą, kapinių valdyba turi 
susilaikyti nuo politikos, ku
rios dabar ji nevengia. Andri
jauskas nieko neįvardijo, neiš- 
metinėjo, tik padarė labai rim
tą pastabą ir tai labai manda
giai, tečiaus ta ]>astabėlė tur
būt niekuriems labai skaudžiai 
baksterėjo į pašonę, kad nie- 
kurie ėmė nerimaauti, o direk
cijos pirm. Uubinas pašokęs 
ėmė Andrijauską niekinti ir 
net kolioti, kaip kokis “naujo
kas” galys kritikuoti ir smerk
ti senus “veikėjus”, kurie “dir
bą” kapinėms jau desėtką me
tų. Andrijauskas pasiteisina, 
kad jis nieko nesmerkia, nieko 
nekaltina, tik sako tą, ką pa
stebėjo ir, kaip jo nuomone, 
kapinėms butų geriau. Pašoka 
Skudas ir irgi ima Andrijaus
ką smerkti ir kolioti ir karto
damas Liubino žodžius, girtis 
dideliu veikimu. Andrijauskas 
ir jam atsako, kad jis sako tik 
tą, ką mato ir kaip mano pub
lika, kuri žiuri į kapinių valdy
bą, kaipo j labai vienpusišką. 
| ginčą įsimaišo direktorius 
Stankevičia, kuris nupeikia 
niekurių direktorių ir valdybos 
narių labai blogą ir kapinėms 
žalingą įprotį prie pirmiausios 
progos smerkti ir niekinti lotų 
savininkus. Jis sako, kad to ne
turėtų būti, nes kiekvienas lo
tų savininkas turi lygias tei
ses ir jei kuris jų nori išreikš
ti savo nuomonę, tai nereikia 
tuojaus jį pulti ir niekinti, bet 
reikia jį išklausyti ir priimti 
kas yra priimtina, bet ne nieki
nant svetimos nuomonės.

Pasiginčijus, Liubino suma
nymas liko paliktas direkcijai.

Pakeliamas klausimas apie 
surengtąjį bolševikišką jomar
ką ant kapinių žemės gegužės 1 
30 d. Čepulis vėl nurodo, kad 
kapinių valdyba nepildė meti
nio susirinkimo nutarimo ir 
netik literatūrą leido pardavi
nėti ant kapinių žemės, bet 
leido net ir aukas rinkti, kas 
yra visai priešinga kapinių įs
tatams, nes aukos kapinėse ga
li būti renkamos tiktai pačių 
kapinių reikalams, o ne kam 
kitam.

Dir. pirm. Liubinas užsigy
nė, kad niekas aukų ant kapi
nių žemės nerinkę ir niekas 
literatūros nepardavinėję. Jis 
vien kaltino Černauską, kad jis 
tą dieną rengęs pikniką ir at
siuntęs dalinti lapelius būrį 
vaikų, kurie ir užblokavę var
tus.

Dir. Stankevičius nurodo, 
kad tai ne tiesa, kad aukos iš- 
tikrųjų buvo renkamos kapinė
se. Pats Stankevičius vieną to
kią aukų rinkėją kapinėse ban

dęs sustabdyti, bet toji tik pa
sityčiojusi iš direktoriaus ir 
rinkti aukas nepaliovusi. Su
gautas netiesą sakant, Liubi
nas tik paraudo ir nurimo.

Kalba Pivoriūnas. Jis sako, 
kad mes pakartotinai prašėme 
visų draugijų nieko nerengti 
gegužės 80 d. ir paremti kapi
nes, o jei černauskas, kuris 
pats yra loto savininkas, to ne
paisydamas vistiek range tą 
dieną pikniką, tai reikia para
šyti jam ališką ir paprašyti, 
kad jis to daugiau nedarytų.

Katėnas betgi pastebi, kad 
čia ne černauskas kaltas, bet 
“Vilnis”. Tą pikniką rengė ko
munistai, o dabar patys komu
nistai bando kaltinti černaus
ką. Net pats kapinių pirm. 
Liubinas tą dieną kapinėse ne
šiojosi kišeniuje “Vilnį”, kur 
didelėmis raidėmis, ant pirmo 
puslapio buvo atspausdinta ra- 

| ginimas, kad žmonės visi po 
j kapinių apvaikščiojimo eitų į 
černausko daržą. Tai kam ko
munistai, patys rengę pikniką 
dabar bando kaltinti černaus
ką? *

Čepulis čia ir pastebi, kad vi
są tai aiškiai parodo kiek bol
ševikai remia kapines. Jie de
dasi dideliais kapinių rėmėjais, 
bet ištikrųjų jie tik taikosi 
prieiti prie minių, kurios lanko 
kapines, kad paskui tas minias 
galėtų išnaudoti savo naudai. 
Tai ir visas jų veikimas kapi
nių labui.

Niekuriems tai klausanttiems 
pasidarė karšta, jie ėmė neri-, 
mauti ir reikalauti uždaryti* 
susirinkimą, bet Stuporas pa
reikalauja balso, nes norys duo
ti klausimą. Gavęs balsą Stu
poras ir klausia kodėl taip yra: 
metiniame susirinkime, kada 
rinko darbininkus, tai prižadė
jo mokėti jiems nuo $4 iki $8 
už darbą, o apie direktorius 
nieko nebuvo minėta; bet da
bar direktoriai pasiėmė po $10< 
niekam apie tai iš kalno nesa
kę- į

Liubinas teisinasi, kad di
rektoriai pirmiau uždyką dir
bę, kada nebuvę pinigų, bet 
dabar, kada yra pinigų tai ir 
pasiėmę. Esą uždyką dirbti ne
galima, nes direktorių ir išlai
dos esančios didesnės: jiems ir 
daržas reikiąs samdyti, jiems 
ir pikniką užbaigti prisieiną, o 
tai kaštuoją — sausas neišeisi.

Stuporas jam atsako, kad 
jis nepriešingas mokėjimui di
rektoriams už jų darbą, tik ko
dėl jie ne&isakė susirinkime, 
kad ir jie ims mokestį, bet 
apie tai visai užtylėjo, štai tie 
patys direktoriai kaltino vieną 
direktorių, kad jis neva paėmęs 
$25 už nuvažiavimą į Jolietą, o 
jie nieko neėmę, kuomet ištik* 
rųjų visi trys paėmė už darbą 
lygiai po $10. Ar ir dabar pa- 
sigirsite neėmę užmokesties ? 
Išeina taip, kad gerai, kai jie 
pasiėmė, bet negerai kai kitas 
gauna už darbą ar sugaištą 
laiką.

Liubinui pasidarė nesmagu 
dėl tokio priekaišto ir jis išbė
go laukan, šaukdamas, kad rei
kia uždaryti susirinkimą. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigė.

Reikia dar pastebėti, kad 
nors lotų savininkų yra apie 
400, tečiaus susirinkime jų vi
sai mažai buvo — vos virš 20 
žmonių. Lotų savininkai sako, 
kad jie užsimokėję už lotus ir 
jie nenori lankytis į susirinki
mus, kad kas juos niekintų. 
Tai labai negerai. Tautiškos 
kapinės nėra valdomos kokios 
nors korporacijos, bet pačių lo
tų savininkų. Čia viskas pri
klauso nuo jų, t. y. nuo lotų 
savininkų, todėl jie turi lanky
tis į susirinkimus ir stengtis 
įvesti gerą tvarką, tada ir 
jiems patiems bus meiliau pa
sidžiaugti ir pasigrožėti savo 
kapinėmis. —Tautietis,

apiplėšimo tikslu ir revolverių 
rankenomis sumušę aptiekorių. 
Bet prie šovimo jie neprisipaži
no. Jie esą susišaudė su kler
ku ir klerkas netyčiomis nušo
vęs savo samdytoją. Tečiaus 
ginklų ekspertas pripažino, kad 
kulka, kuri užmušė aptiekorių, 
buvo iššauta iš plėšiko revolve
rio.

Nežiūrint viso to teismas plė
šikus išteisino. Už tą teisėjas 
Miller ir prokuroras aštriai iš
barė jury. 

..... .
Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victcry 1115

PRANEŠIMAI
ATYDAI DRAUGIJŲ 18-tos 

APIELINKfiJE
Gerbiamoms draugijoms ir kliubams 
šiuomi duodu žinoti, kad mano salė 
dcl susirinkimų yra pilnai sutvarky
ta, išrenduoju už labai žemą mokestį, 
1900 S. Union Avė. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per telefoną.

GEO. M. CHERNAUSKAS 
Phone Roosevelt 8710 

arba Willow Springs 58

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenirood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Du kaltinamus užmuši 
me išeisino

Jury išteisino Hanry Kiethy- 
ka, 20, 4065 S. Sacramcnto 
Avė. ir John Draus, 15 m., 2635 
Montgomery St., kurie buvo 
kaltinami už nušovimą laike 
apiplėšimo seo aptiekoriaus 
llarry W. Harris, 500 North 
Hamlin Avė. Prokuroras rei
kalavo Kiethykai mirties baus
mės.

Teisme abu jaunuoliai prisi
pažino užsiėminėję plėšimais, 
kad jie buvo užpuolę aptieką

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i-
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo
ryto iki 2 v. no 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A a+a A
KONSTANTAS’ SIDABRAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 4:00 valandą 
ryto. 1928 m., sulaukęs 88 me
tų amžiaus, gimęs Mažeikių ap. 
Viekšnių parapijos, Rekečių 
kaimo. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Oną, 2 dukteris: 
Moniką 12 metų, Bronisę 6 
metų, 3 brolius: Ąlbertą, Au
gustiną ir Vladislovą, švoge- 
rius: Pranciškų ir Joną Jakus, 
o Lietuvoj tėvą, 2 broliu: Leo
ną ir Prancišų, 4 seseris: 
Oną, Moniką, Prancišką ir Ci- 
ciliją. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4350 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos 17 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Konstanto Sida
bro giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai 
ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 
6174.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

ĮvairusGydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare 
Tet Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

Ofiso Tel. Victory C8DS 
Rez. Tel. Drexel 919±

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare
Nediliomi* ir iventad. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonės'r I 
taip pataria Lietuvos bankai I

Lietuvis Graboriu ir 
Balzamuotoja*

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
RRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse, patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
atis.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS! 

8238 S. Halsted St.
. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

S307 Aubum Avė. 
**CHICAGO, ILaa.

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palenpvins 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 atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Bouleva:*d 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ūkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 29 metų

25 Metą Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai

Re*. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 6597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vaL vak.

Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžinįngas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas. 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedčliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

______Įvairus Gydytojai______
Phone Armitaj<e 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2- 4 po piet ir 7 -9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Re*idence Tel. Fairfax 6353

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak.. apart Panedėlio ir 

PėtnyČloa

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Ragdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-6 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9660

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vid.> Nuo 6 iki B vai. kiekvieną 
vakarą, ižskyrus ketvertą

Nediliomi* nuo V iki 12 ryto

Tel. Central 84G6-7-8. State 660Q

Peter G. Gaudąs
L1ETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St. 
Room 310

Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Purk 8895

J. I\ WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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šokiai
1928 metams Furnished RoomsMiscellaneous

For Rent

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

28 d.
leidus

liepos saulei nuši
lki pat saulės užte- 

ryte Černiausko

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA 
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 XV. 
46 PI., pagelb. V. Povilaitė, 4558 

x So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ainbutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boule- 
vard 4552; maršalka—P. TiškevL 
čia, 7009 So. Washtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Gusauskienė, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė, 
5618 So. Bishop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

KATRIE TURITE savo namuose 
nešvarų gyvenimą, kaip tai: blakių, 
tarakonų, musių arba kitoniškų 
vabzdžių, kreipkitės prie manęs, aš 
išnaikinsiu i dvi valandas. Y. Y. Y., 
1807 Blair St., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
FinanHai-Paakoloa

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui, be valgio. Prie mažos šeimy
nos. 5757 So. May St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

kėjimo
daržo milžiniškoj svetainėj 
mėnulio šviesoj prie miria
dų mirgančių žvaigždžių 
tyrame ir vėsiame miškų 
ore lietuvių parinktai mu
zikai grojant.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
felbin. Aug. Jankauskas, 3232 
anerald avė., nut. rašt. P. Kilis, 

941 XV. 34th St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Rncevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago, 
Illinois.

atyba BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį Į 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 XVest Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.

RENDON 4 kambarių f lutas, 
karštu vandeniu šildomas. Rendos 
$35.00. 1525 S. 51 Avė. Cicero, III. 
Tel. Cicero 4534-J. •

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
ice cream parloras, cigaretų, cigarų. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus. 
Priežastis pardavimo, važiuoju į Lie
tuvą. Mazenis Bros. 3857 S. Kedzie 
Avė., Telephone Lafayette 9150.

PARDAVIMUI nauja 3 krėslų 
barbernė, arba mainysiu i Jotą. At
sišaukit j Naujienų ofisą, Box 1095.

$1500 JMOKĖTI; savininkas pri
verstas parduoti pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalovv, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas l(S)x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Ročk Island sto
ties, 35 minučių važiavimo iki vidur- 
miesČio, namų kainos kyla kasdie, 
mėnesiniais išmokėjimais, šaukit sa
vininką State 4879, arba Room 301, 
168 W. Washington St.

Naktis

Romantiška ir misteriš-

BŪTOS DRAUGYSTES valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Selenis, 810 XV. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Mapltwood Avė.; kasierius 
J. Vilis, 2507 XV. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4211 So. 
Fairfield Avė.; maršalka XV. Bui- 
ša, 4138 So. \Vestern Avė.; nut 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar
tės ian Avė.

Room 607
192 N. Clark St

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
čius ir cabinet, $25 įmokėti, . kitus 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

iki 6 mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus ra-

S. CAMPBELL t 
6512 S. Halsted St./ 

1 fl.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namu* visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonds, 
morgičius, automobilius. Ka* Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. .Victory 4898

iš

30 PĖDŲ lotas yra visi {taisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Parko. Tik
tai biskį cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 3654.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U šiai- 
kom malevą, popierą, stiklu* ir t. t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURE A U

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Ixsavitt St.

Phone Canal 1678

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatyinas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

ka yra naktis. Ji pabudina 
poetiškumą, sužadina mei
lę, apgaubia laime, kvėpuo
ja tyla, gaivina svajones. 
Ne veltui vaidilos rengia 
šiuos šokius naktyj.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikls — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. XVallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. XVallace st., A. Radauskas — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avė., 

■ P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
^Throop st., J. E. Zacharevicz — 

advokatas, 903 XV. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą.^ Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126 •

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava.

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimįo setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chinęese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. lst 
apt. Van Buren 9461.

KĄ TURI MAINYTI?
3 apt., po G kambarius, 4529 N. 

Savvyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. -

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007^ Irving Park Blvd.

BARGENAS
2 fintai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri- 

dalį

kiekvienas,

mainant j

bargenai,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BISKĮ VARTOTI

Muzika

Muzika — tas užkerėtas
jausmų žavėtojas nakties 
tyloj ir da laukuose — yra 
dieviška. Ji gros visą nak
tį, kad susirinkę svečiai 
galėtų gėrėtis, mylėti, sva
joti ir šokėjai jaustųsi 
sparnais ore skrajoją.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt, 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
XV. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėiai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penkiadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7;30 v. 
vakare.

lyg

šokiai

Šokiai taip seni kaip 
ti žmonija. Šokdavo žmo
nių gentės nusiminimuose 
ir laimėjimuose, šoka visos

pa

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, 111., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

civilizuotos tautos
jos, dailės, meilės ir 
ningumo išreiškai. 
romantiškesnio už

graci- 
kaimi-
Nieko
šokius

jaunimas neturi.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia,5739 S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Deniereckis, 3331 S. 
NVallace St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt. A. Stankevičia, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesi 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

Dovanos CLASSIFIED ADS
didieji

imsiu j mainus bile 
{mokėjimo.

WALTED J.
6601 S. Western
3236 W. 55th St.

ką, kaipo

PAUL
Republic 
Hemlock

4170
2889

Bl/NGALOW BARGENAI — Mo
demiški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 {mo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė- 
nesj. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokj tik norit bunga- 
low. O. Vandenvars, Bev. 6540.

DAR NIEKAD NEBUVO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Gret

ai taisome stogus visokios rūšies, 
)ile kada ir bile Kur. Dykai apskait- 
iavimas. Kedzie 5111.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St. .

Vaidilų Brolijos 
vadai apdovanos brangio
mis dovanomis pasižymėju
sius šiuose šokiuose šoke-

Educational
Mokyklos

jus ir šokėjas, todėl jie 
skelbia visiems lietuviams
ir lietuvaitėms, kad šokiuo
se dalyvautų.

Kad užsimokėtų 50 cen
tų įžangos.

Kad šis skelbimas tilptų 
“Naujienose” tris sykius iš 
eilės.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą Į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienu* me
tu*. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslu*. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 So. Halsted St, Chicago, Iii

Kad kiekvienas jį maty
tu. . L. •

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiško* Instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 XVashington Blvd.

5% MAŽIAU UŽ CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china tloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING

& HEAT1NG CO.
2701 Fletcher St.,
Independcncc 2905

24

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Tmprovet Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WLNTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas —

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine. 
2118-20 S. State St. Victory 2454 
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrright*. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkite* prie manę* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimaa

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III, i

Copy- 
Patentų 

•u 
ir

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRT0WT CO. 

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

W. 18 St. Tel. Canal 12692032

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
DaYo paskolas ant

'i-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

PASKOLA namų Havininkame nuo $100 
iki $600. be užtraukimo morgičių arba ki
tokio užtikrinimo pankola patahymama, ap
mokėjimui taksų, asaesmentų arba kitokių 
skolų. Greita pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCĘ CO. 
Room 614.

City Stato Bank Buildlng 
128-130 N. VVells St.

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pasKreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8SSS So, Habted SL

JEšKAU brolio Vinod Stoškaus, 
16 metų atgal gyveno Chicagoj, 
paskiau išvažiavo nežinia kur. Gi
minės, draugai ir pažystami malo
nėkit pranešti kur jis randasi. Arba 
jis pats lai tuojau atsišaukia, nes 
yra svarbus reikalas — norime pa
vesti seserei nuosavybę Lietuvoj. 
Frank Stoškus, 5159 S. Morgan St., 
Chicago, III.

PA.IIEŠKAU Magdelenos Kaula
kienės (Kavlak), septyni metai at
gal gyveno Roseland, 111. Žinantieji 
malonės pranešti jos antrašą, už 
busiu labai dėkinga.

MRS. MARIE D. BAGOČIUS 
253 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

ką

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGICIAMS

5’t* iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lavvrance Avė.

Phone Independence 0440

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

REIKIA patyrusio shearmeno ir 4 
patyrusių darbininkų į geležies at
karpų jardą. 2034 Southport Avė., 
netoli Claibbrn Avė.

REIKALINGAS bafberys, darbas 
visada, 3825 Archer Avė.

REIKIA gero žmogaus prie pro- 
sinimo ir taisymo rūbų. Ateikit dar
ban 8 vai. ryto, šiandie. 2248 S. 
Hoyne Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
nmii skudurų. Miller and Dray, 2455 
So. Loomis St.

tokių pasiūlymų kaip šis. lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštų 
namą, kurių trustee yra Centrai 
Manufacturing District Bank 
Trust Co. Visi namai nauji, 
kųs ir drūti, kaina tik $12,650, 
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
8. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyt greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY

♦ 749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

03.50
187.50

$88.50
$58.50
$22.50

___ $8.50

$350 puikus mohair seklyčios setas $< 
$4UO Friezo seklyčios setas------------- $1
$600 4 Arnotų walnut miegruimįo

setas ...............      I
$160 Gražus vainos valgomo kamba- 

barlo sotas ...............    l
$76. 9x12 Wilton kaurai .............  I
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas ..... ... ,

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 0.

4 Arnotų . walnut mlegruimlo

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarit; setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nes, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos Įtampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Automobiles

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000. ’

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

& 
pui- 
gat-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain ’ “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
' 806-8 W. 31 St.

Victory 1696
D. KURAITIS ir A. KASULIS 

Savininkai

Durant sport touring, kaip nau
jas, 1925 .............   $150

Dodge sedan perfect, 1927 ......  $425
Oldsmobile coupe,' kaip naujas, 

1927 ...................................... $450
Maxwell sedan, 1925 ............a.....  $265
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395
Nash touring, 1926 ................... $350
Buick sedan, reikalauja taisymo, 

1923 ...................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui 

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted £t. Triangle 9330

M & K Motor Sales
ChicaroB nerilausl ir atsakančiausi vartotų 

karų pardavinėtojai, 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame 
stovyje, 
$2000. 
sokieniR 
mainais.

karai parduodami 
Mes turimo 
reikalams.

mechunifikaine 
nuo $180 iki 

l<ari> kuris tinka vl- 
Cash, iAmokSjlmala,

6811-13 So. Halsted Si.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ...  $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas
2600 mylių, bargenas ............  $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik .................... $550

Chrysler, 1927 “70” coupe, su
rumble sėdynė, tik ..... .'.......... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas ............................................... $750

Chrysler, 1927 “58” sedan, be
veik naujas   $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai įrengti, naujų ka

rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PUIKI PROGA. Pardavimui de; 
licatesen ir žuvų sankrova, puikioj 
vietoj, arti didelio kampo; gyvena
mas kambaris užpakaly. 8635 South 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai visokių vy
riškų aprėdaių krautuvė su fikčeriais 
arba rikčerius parduosiu po vieną 
daiktą atskirai, kam kas reikalin
gas, kaip tai: šėpos dėl siutų ir dėl 
kelnių.

J. BUDRIK, 
3254 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė; 
2 barberiai dirba visuomet barbemėj, 
yra maudynė; pelninga vieta. 1726 
So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SUSTOK ir apžiūrėk šį: puikus 
namas 5 kamb. yra visi įtaisymai, le- 
daunė, gasinis pečius, miegojimui 
porčiai, garu šildomas, dideli me
džiai, kvietikos, puikus jardas dėl 
vaikų. Šaukit

Prospect 0958
O, BOY, žiūrėk čia, 33x125, rest- 

ricted, 2 flatam arba apartmentui, 
79 & Cicero.

Prospect 0958

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 2-4 kambarių, 2 karų, gara
žas, yra visi įrengimai ir apmokėti. 
Gera priežastis pardavimo. 5223 S. 
Robey St.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei j nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — Čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko •

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rūšies bungalow arba flati- 
nį namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalovv arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299
-------------- St

SUSTOK. Atsilankyk ir pama
tyk 2 flatų namą, 5-5 kambariu, vi
si moderniški įrengimai, stikliniai 
porčiai, cementuota gatvė, puiki 
transportacija, netoli Marųuitte Par
ko, gera vieta vaikams.

Prospect 0598

$250 CASH, PO $35 I MĖNESĮ IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. ČONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Męrrimac 9552.

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga

lovv. musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
Eatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
arų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be {mokėjimo pinigų, bungalovv 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankyki! musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I^a šalie St. 

Central 5901-2-3
2 LOTAI, 50x125, rhndųsi Brigh- 

ton Parke, parduosiu ar 'mainysiu į 
mažą medini namą, bučernę, groser- 
nę ar saliuną.

2 po 5 kambarius medinis namas, 
apielinkėj, Roseland, 

vandeniu šildomas, 3 
lotas 34x127, parduo- 
mainysiu ant furmos, 
ar grosemėš.

randasi geroj 
III. Karštu 
karų garažas, 
siu pigiai ar 
lotų, bučernės

W. H. KELPS AND CO

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalovv, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

Matykit P-ną Trauo.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

2419 W. 69th St,
Phone Hemlock 8099
KAMPINIS 7 kambarių mūrinis 

bungalow, stikliniai porčiai, įmūryta 
vana, aplinkui krūmai, 2 karų mū
rinis garažas, tinka trokams ar ka
rams, iš fronto {važiavimas, kaina 
$11,000.

Atsišaukite
5358 S. California Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokj nomt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Suyer Avė., Merrimac 9076

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
^nuryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37X6 lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos XVilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesČio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Alba Šaukit 
Doyvneis Grove 491


