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Komunistai puolė ir išardė 
komunistų mitingą

“Stalincai” Minneapoly vartojo švino buo
žes prieš “trockistus”; du žiauriai su
žeisti; riaušėms malšinti buvo pašaukta 
policija, kuri mitingą išvaikę

MINNEAPOLIS, Minn., saus. 
20. — Vartodami black-jack’ius 
[švinines buožes] ir gelžgalius, 
komunistai išvaikė či»i kitų ko
munistų mitingą, kuriame turė
jo kalbėti James Cannon. Can- 
non yra žinomas komunistų va
das, kuris neseniai buvo išmes
tas iš workerių (komunistų) 
partijos centralinio vykdomojo 
komiteto dėl to, kad jis užtarė

kuris buvo sušauk- 
1. \V. salėj,'17 S. 
dar neprasidėjus, i 

būrys

Mitingui 
tas A. A. 
7th Street 
salę Įsiveržė būrys “tikrųjų” 
komunistų, ir du vyru, kuriuo 
du prie durių priiminėjo bilie
tus iš ateinančių susirinkimam 
taip skaudžiai black-jack’iais 
primušė, kad abudu teko ga
benti pas artimiausj daktarą.

Kai James Cannon išėjo ant 
pagrindų kalbėti, “stalincai”, 
arba vadinami “tikrieji” komu
nistai, ėmė švilpti ir staugti. 
Salėj kilo linksmas, pagaliau 
muštynės, taip kad riaušėms su
stabdyti buvo pašaukta polici
ja. Atvykus policininkų kuopa 
susirinkimą išvaikė.

Dvynių miesto [Mianeapolio i 
ir St. Paul] komunistų trockis-' 
tų organizacijos sekretorius, ku-1 
ris tą mitingą buvo surengęs 
sakoflaid puolikai, matyt, buvo 
gerai iš anksto puolimą organi
zavę. Jis tačiau pareiškė, kadį 
netrukus busiąs surengtas ki
tas mitingas, bet jau busią pri
imta priemonių, kad “tikrųjų 
komunistų chuliganai negalėtų į 
trukdyti.

IAtlantic and Pacific Photo]

Grace M. Wood ir jos vyras Ralph A. Wood iš Detroito. Grace tapo apkaltinta tuo, kad 
samdė žudeikas nugalabyti savo vyrą. Laike pasikėsinimo ant Woodo gyvasties vienas žudeikų 
buvo nušautas.
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Rumanijos karalienė 
vedanti intrygas su 
išguitu kronprincu

Norinti Karolį pasodinti sostan, 
kad ji pati vėl galėtų, kaip 
pirmiau, viešpatauti

PARYŽIUS, sausio 20.—Gau
tomis čia žiniomis, Rumunijos 
našle karalienė Marija susitai
kė su savo sūnumi, buvusiu 
kronprincu Karoliu, ir dabar 
bendrai su juų konspiruoja tik
slu atgauti Karoliui Rumunijos 
sostą.

Karalienė Marija dabar išvy
ko trumpam laikui į Konstanti
nopolį. Kelionė j Konstantino
polį betgi esanti tm priedanga, 
kadangi iš tikrųjų ji norinti at
vykti Į Paryžių pasimatyti su 
savo sunum, kurį ji pati padė
jo pašalinti iš sosto papėdiny- 
bės ir išguiti iš Rumanijos.

Dalykas toks, kad karalienė 
Marija, kuri yra be galo ambi- 
tiška ir gulbės trokštanti mote
riškė, dabar labai - nepatenkinta 
savo padėjimu. Ji nori vieš
patauti, kaip pirmiau kad vieš
patavo, kai jos vyras, karalius 
Ferdinandas ,buvo gyvas, o tuo 
tarpu ji yra atstumta visai į už
pakalį ir beveik užmiršta. Ji 
dagi nėra nė regentų tarybos

LIETUVOS ŽINIOS

Lietuvos linų auginto
jai organizuojasi

KAUNAS. — Žemės ūkio rū
mai rūpinasi linų augintojų rei
kalais. Jam bjivo specialė ko
misija. kuri rupinojf visais linų 
reikalais: auginimu, \rusiavimu, 
eksportavimu. Tūlas laikas at
gal, žemės ūkio rūmuose Įvyko 
organizacinis linų augintojų su
sirinkimas. Sudaryta organiza
cinė komisija, kurion Įeina: 
Diržys, Jansonas, Kundrotavi- 
čius, Fledžinskis ir Masiulis.

-Jai

Naujas studentų stipen
dijos įstatymas

KAUNAS. — Sužinota, kad 
švietimo ministerijoj jau pa
rengtas ir Įteiktas ministerių 
kabinetui naujas stipendijų Įs
tatymo projektas, studijuojan
tiems užsieniuose. Numatoma 
duoti stipendijos studijuojan
tiems meną po 500 litų mėne
siui ir 1000 litų kelionpinigių 
ir kitiems stipendijas po 300 li
tų kelionpinigių.

Valdžia pardavė ąžuolų

Afganistanas busiąs 
padalintas j tris at

skiras valstybes
- - n F r

Kiekviena valstybėlė turėsianti 
nuosavą karalių, hent iki at
einančio pavasario

LONDONAS, sausio 20.
Paskiausi Londone gauti prane
šimai rodo, kad dabartinio su
kilimo Afganistane vaisiai bus 
veikiausia toki, kad tas kraštas 
bus- padalintas i tris atskira* 
valstybes, kurių kiekviena tu
rės nuosavą valdoną. Bet toks 
padalinimas gal tęstus ne ilgiau 
kaip iki ateinančio pavasario. 
Sniegui nutirpus, buvęs kara
lius Amanulla su |>agelba išti
kimų jam afganų giminių vei
kiausia bandys vėl paimti Ka
bulą ir atgauti sostą.

Oficialia pranešimas sako, 
kad karaliaus rūmai ir Kabu
lo citadelė ramiai pasidavę su
kilėliams, tąją sąlyga, kad su
kilėliai garantuoja karaliaus 
Inajatullos ir jo giminių saugu
mą- Karaliaus ir maištininkų 
atstovai konferencijoje su britų 
ministerių sutarė, kad britų 
aeroplanai 72111 ų karaJių ir
jo gimines j Pešavarą, Imti jo j.

Lenkai sutinka rašy
tis taikos protokolą 

su sovietais
VARŠUVA, sausio 20. Len-1 

k i jos m m Esteris Maskvai, Pa- j 
tek, Įteikė Maksimui IJtvinovui 
sovietų užsienio reikalų komi 
saro pavaduotojui, paskiausi' 
įlenki jos atsakymą Į sovietų pa- i 
siūlymą pasirašyti tam tikrą | 
protokolą Kelloggo-Briando am 
žinos taikos paktui vykdyti.

Lenkija priima sovietų pasiū
lymą tokį protokolą rašytis pc 
to, kai Jungtinių Valstybių se-| 
natas amžinos taikos paktą ra
tifikavo.

Pasažierinio Kanados 
traukinio katastrofa
TORONTO, Kanada, saus. 20. i 

— Netoli nuo Stony Creek iš-l 
trukęs iš bėgių susikūlė ekspre-. 
si.nis Toronto-1 lamilton-Buffalo 
traukinys. Peckurys buvo už
muštas, mašinistas pavojingai, 
tur būt mirtinai, sužaistas, o 
keliolika pasasierių sunkiau ir 
lengviau sužeisti.

Inkriminuoja Okla. 
gubernatorių

Legislaturos atstovų buto komi
sija siūlo suspenduoti jį iš 
pareigų ėjimo

Pertraktacijos tarp 
Papos ir Mussolini 

tebevedamos
Italų diktatorius paskyrė septy

nis juristus sutarties doku
mentui suredeguoti

ROMA, Italija, sausio 20. — 
Prentjerais ĮVIussolini j*askyrė 
septynis žymiausius juristus, 
kurie turės galutinai sureda
guoti sutarties tarp Italijos val
džios ir Vatikano dokumentą.

Tame darbe dlayvaus ir pu
pos kanclerius, monsinjoras 
Eugenio Pacelli.

Derybos tarp papos ir Mus- 
tioi’tiin'jo itelbevediamosi vis G|ir

DIDELIS GAISRAS HULL’E

HįULL, Anglija, sausio 20.- 
Pačiame miesto centre čia siau
tė gaisras, padaręs, kaip ap
skaičiuoja, apie milioną dolerių 
nuostolių. /

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

Bendrai gražu; nedidelė tem-, 
peraturos atmaina; vidutiniai, 
daugiausiai žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūros buvo vi-i 
duliniškai 21° F.

Šiandie saulė teka 7:13, lėi- 
džiasi 1:50. Mėnuo leidžiasi 3:34 
ryto.

Ludendorfo vargai
Papaikęs buvęs karo vadas ta

po “plumberio” primautas

BERLYNAS, sausio 20. — 
Generolas Erikas Ludendorfas, 
didžiajame kare pagarsėjęs vo
kiečių armijų vadas, senatvėje, 
matyt, visai supaiko. Jis pa- 
tikejo, ka<l švin;} į<a.Liin2i pavers
ti auksu, ir buvo bjauriai vie
no “plumberio” (švinliejo) pri
mautas.

Franz Tausend, švinliejis, pa
sisakė jam, kad jis suradęs pas
laptį, kaip iš švino padaryt auk
są, lik reikią nemaža pinigų 
tam tikrai laboratorijai įsteigti.

Gen. Ludendorfas patikėjo ir, 
pasigojėjęs turėti daug aukso, 
savo pinigais padėjo Tausendui 
įsteigti Miunchene laboratoriją. 
Laboratorija buvo aptverta ak
stinuotų vielų tvora, be to bu
vo policijos šunų sergima.

Tačiau “aukso dirbėjas” Tau- 
send niekados laboratorijoj ne
pasirodė. Jis išdūmė į Tiroliu, 
ir išviliotais iš gen. I.udendor- 
fo ir kitų paikų aristokratų pi
nigais nusipirko pilį. Pirkimą 
jis padarė savo j>ačios vardu, 
taip kad niekas negalėtų prie 
jo kabintis.

Tausend tačiau dabar buvo 
ardftuotas Bozone, Tiroliuj, kal
tinamas dėl padirbimo čekių.

OKIAHOMA CITY, Okla., 
sausio 20. Valstijos legislatu
ros atstovų butas priėmė tar
domosios komisijos raporto 
punktus, kuriais inkriminuoja
mas valstijos gubernatorius 
Henry S. Johnson.

Komisija savo raporte taip
jau rekomenduoja, kad guber
natorius tuojau hutų iš pareigų 
ėjimo suspenduotas.

Gubernatorius Johnson kalti
namas dėl nckompetentiškumo, 

Į dėl korupcijos ir dėl valstijos 
. konst i t nci.joM ii- įstatymų laužy
mo.

j , _ _ _

Maištas Guatemaloj
i Sukilėliai paėmė du miestu; 

valdžia siunčia kariuomenę 
prieš sukilėlius
(rU ATEM AL( )Š~ M lESTA^ 

Guatemala, sausio 20. — Vaka
rinėje respublikos daly kilo 
rimtas sukilimas, kuriam vado
vauja armijos oficieras, pulk. 
Rivas.

Sukilėliai, po penkių valandų 
kovos, paėmė Retalhuleu, o pas
kui ir Mazatenango miestus. 
Mazatenango įgulos vadas pasi
davė sukilėliams be kovos.

Per*!<(isikirtimą ties Retalhu- 
leu sukilėliai išsprogdino du ge
ležinkelio tiltu ir susisiekimas 
su Guatemalos Miestu liko nu
kirstas.

Guatemalos prezidentas Laza- 
ro Chacon pąskelbė karo padė
tį ir prieš sukilėlius siunčiama 
daugiau kariuomenės.

didelėj slaptoj, monsinjorui 
Pacelli , tarpininkaujant.

J. V. ištrauks iš Nika- 
ra^uos 1,000 jūreivių—
MANAGUA, Nikaragua, sau

sio 20. Praneša, kad netru
kus bus ištraukta iš Nikara- 
guos daugiau kaip 1,000 Jung
tinių Valstybių jūreivių. Niki* 

įraguoj liks dar 4,000 jūreivių.

Kautynės tarp roja
listų ir policijos 

Paryžiuje
PARYŽIUS, sausio 20. — Va

kar Paryžiuje, netoli nuo Ope
ros, franeuzų rojalistai padarė 
riaušes. Kautynėse su policija I 
keletas riaušininku ir penki po 
licininkai buvo sužeisti-.

Šeši rojalistai, kurie buvo 
persistatę žandarais, buvo areš
tuoti. I

Zogu įsako švęsti sek
madienį, o ne penk

tadienį
TIRANA, Albanija, sausio 20. 

- Karalius Zpgu išleido įsaky- 
Jną, kad šventadieniai Albanijoj 
butų švenčiami sekmadieniais, 
kaip krikščionių kraštai kad 
daro, o ne penktadieniais, kaip 
mahometonių yra pnimta.

Albanija yra mahometonių 
kraštas, kurte ligšiol šventadie
nius švente penktadieniais.

LIMA, Pėruvija, sausio 20.
Praneša, kad vienoj vietoj An- 
duosę staiga žemėj popįdarč mil- 
žiiniškas plyšys, į kurį dalis 
Huaeihaus miestelio su visais 
trobesiais sugriuvo, pabėgę gy
ventojai dabar gyvenai palapi
nėse. . , ■

Iš Darbo Lauko
N. Y. Central geležinkelio dar

bininkai gaus daugiau algos

NEW YORKAS, sausio 20.- 
Arfoitražo komisija išsprendė, 
kad Nmv Yorko Central geležin
kelio kompanija turi pridėti 
savo darbininkams 6% algos 
priedo.

Algos padidinimas liečia 16,- 
to geležinkelio šapų darbi

ninkų.
Darbininkai reikalavo $1.42 

algos priedo dienai.
Del įvedamų mašinų angliaka

siai sustreikavo
JOHNSTON CITY, III., saus. 

20. — Ikd to, kad Oisgrove- 
Mtchan Coal kompanija įtaiso 
mechaniškus anglies gabent u- 
vus Franco Mine No. 1 kasyk
lų arti penkių šimtų darbinin- 
kų Miihiti-ei ka -v< >. Vienas toks 
mechaniškas gabentuvas ir šeši 

darbininkai atstoja šešiolikos 
darbininkų darbą. Angliakasiai 
priešingi tiems Įtaisams, nes 
mano, kad Įvedus juos kasyklo
se daug darbininkų neteks dar
bo.

Princas Nikalojus ski
riamas Rumanijos so

sto paveldėtoju
BELGRADAS, J ugosla vi ja, 

sausio 20. — Iš Bucharesto pra
neša, kad Rumanijos karaliaus 
Mykolo, kuris dar tėra vaikas, 
sosto papėdiniu veikiausia bu
siąs pasikirtas princas Nikalo
jus, jo dėdė, kuris dabar yra 
vienas regentų.

BERLYNAS, sausio 20.
Kai kimiose Vokietijos dalyse 
siautė smarkioj pūgos, kurios, 
ypač, pietų Vokietijoj, susisieki
mą keliais visai sutrukdė. Kan
tu už$jo dideli šalčiai iki 
25 laipsnių žemiau zero Fahrcn- 
heito termometru.

[narys. Del to ji pradėjo kons- 
[piruoti, siekdama buvusį kron- 
'princą Karolį grąžinti vėl Ru
munijon ir pasodinti jį sostan. 
Jei tatai jai pavyktų, ji tikisi, 
kad tada ji vėl butų tikroji 
karalienė ir galėtų daryti, ką 
norėtų.

■ W III I W|l ■! ■!!■■■<■

{spėja nuo apgavin- 
gų vaistų nuo in- 

fluenzos
WASHINGTONAS, sausio 20. 

— Agrikultūros departamen
tas išleido įspėjimą, kad žmo 
n,ės netikėtų skelbiamais vais
tais nuo influenzos, kadangi be 
veik visi jie yra taikomi tik 

į žmonėms prigaudinėti.
Susirgus influenza, ar kokia 

kita liga, reikia visų pirmiau
sia šauktis tikro daktaro pagal- 

I bos, o ne gydytis plačiai skel
biamais, bet prigavingais, pre- 
! para ta i s. >

už 1,262,500 litų
..................................— - ■ -

KAUNAS. Miškų dejiarta- 
mente įvyko varžytinės. Parduo
ta 3051 ąžuolų ir 411 didelių 
eglių už 1,262,500 litų. Tai bu
vo antrą varžytinės. Pir- 

(mą kartą gruodžio dieną gau
ta 1,030,000 litų, ministeris tų 
varžytynių nepatvirtino. Dabar 
varžytynėse dalyvavo 7 užsie
nių f irmos ir vienas vietos pirk

lys. Be to parduota ir daugiau 
miško, sako, virš dviejų milionų

[litų-

Pats saugojo, pat vogė
KAUNAS. — Kriminalinė po

licija sužinojo, kati nuo stato- 
| mo A. Panemunės tilto nuolat 
vagiama statybos medžiaga su 

[ tarnautojų žinia. Tam reikalui 
policija patikrino eilę gyvento
jų gyvenančių netoli statomo til
to ir susekė kelis asmenis, kurie 
turėjo prisivogę statomos me
džiagos. Sulig tilto statybos ad
ministracijos apskaičiavimu me-

PETEBSBURG, Ind., sausio 
20. - - White River ir kitos li
pęs šioje Indianos daly smar
kiai patvino ir išėjo iš krantų. 
Slėnių farmeniai savo mantą 
ir gyvulius gabena j kalnesnes 
vietas.

džiagos buvo išvogta 5000 litų 
sumai. Pravedus kvotą kalti
ninkai liko surasti ir perduoti 
teismui.. Tarpe kaltinamųjų yra 
vienas statomo tilto sargas, pas 
kurį rasta žymi dalis medžia
gos.
-------------------------------------------------------------- ---

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimų ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo. . ' *
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur, s

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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MUSŲ MOTERIMS Į
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Pietys už $1.00

RŪGŠČIOS SMETONOS
KIPFEL

SURIO PLECKAS

No. 1
f

2 šaukštai sviesto, ištarpyk ir i [• \ A /d 4 IT/V V 1 7/
dėk prie sūrio. įl , Kj| \tt//' C

1 sv^ (¥2 kvortos) varškės, | V ‘
pertrink per sietą keletą sykių, i įL 1 R

1 puodukas cukraus ■ Mk j t
1 šaukštukas su kupeta kor- k 1 % \ / J jffi / i

nų krakmolo. /I i
1 puodukas saldžios smelono< I % \///J /ž V / [ l-HB
Luobą nuo vienos citrinos I lakl.,1 »■----- \z.----------------—--------- !----f , l Ui,,
Sunkos nuo y2 citrinos Ekonomiška šeimininkė gali pavalgydinti šeimų iš keturių £pa-
3 kiaušiniai $h00- Visi bus sotus ir užganėdinti, ši šeimininkė
Ištarpyk krakmolų Smetonoj, i pagamino už dolerį sekamus valgius: Pupų "Sriubų, sūdytų jau-

Išplak kiaušinio trynius su |tienų, su kopūstais. Virtus burokus prie mėsoų. Virtas pyčes 
cukrum. Viską kartu su varške ’r kiekvienam po kavos puoduką. Pamėginkite būti ekonomiš- 
sumaišyk; išplak baltymus ii Įkas ir pasekite jos pavyzdį, 
padėk juos paskutinius. Išklok 

ketvirtainius paplokščią blėtį tešla, supilk
Ant kiekvieno šmo- mišinį ant tešlos. Padėk į karš- 

šaukštuką vaisių tą pečių pakol varškė susisto- 
vartoti obuolių1 vės, paskui numažink ugnį ir 
visus keturius kepk nuo % iki valandos laiko.

šu

nį

4 puodukai miltų (1 svaras)
1 puodukas nesūdyto sviesto | 

(V2 svaro)
% puoduko rūgščios Smetonos 
Va šaukštuko cinamonų
2 kiaušiniai 
¥4 sv. saldžiųjų migdolų,

kapok. |
2 šaukštai cukraus
Sumaišyk miltus, sviesta,

gščią Smetonų ir dviejų kiauši
nių trynius ir padėk mišinį le- 
daunen, tegul pastovi iki rytui. 
Išryto iškočiok tešla, vėl sulenk 
—tų atkartok ketinius sykius, 
paskui iškočiok tešlų taip plo
nai, kaip dėl pajų- supiaustyk į 
2 colių didumo 
šmotukus, 
tuko padėk
košės—galima 
košę; užlenk 
kampus į viršų ir suspausk 
kampus krūvon. Aptepk viršų 
su kiaušinio baltymu, apiberk 
cukrum, cinamonais, arba jeigu 
kam netinka cinamonai, kapo
tais migdolais. Kepk greit ne 
labai karštame pečiuje.

rinos. Sutrupink mieles, su
maišyk su pienu, supilk 1 puo
dukų miltų, išmaišyk ir tegul 
pastovi šiltoj vietoj pakol pa
kils.

MADOS

3405

. 3405 — Jaunai mergaitei mokyklon 
eiti suknelė. Galima siūdinti iš bile 
materijos. Patogi ir praktiška. Ge
ra butu iš pigiaus aksomo — bus šil
ta žiemai.

Sukirptos mieros nuo 8, 10, 12, 14 
metu amžiaus.

Norint gauti viena 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., 1739 So. 
Šlaistai St.. Chicago. 1)1.

No. 2.
ll/i sv. varškės.
4 šaukštai kornų krakmolo
5 kiaušiniai
1 puodukas cukraus
y2 kvortos tirštos, rūgščios 

Smetonos. Išspausk varškę, kad 
butų sausa. Perleisk per mala
mą (mėsai) mašinėlę, pridėk 
kornų krakmolų ir truputį drus
kos. Sumaišyk, sudėk kiauši
nio trynius ir vėl išmaišyk. Pri
pilk smetonų; viską kartu gerai 
išplak. Pridėk cukrų ir išplak
tus 5 baltymus. Išklok apvalų 
blėtį tešla, sudėk mišinį. Kepk 
ngkųrštame pečiuje pakol gerai 
iškeps ir parus.

No. 3. .
K2 puoduko varškės
2 šaukštai miltų
3 šaukštai Smetonos
3 kiaušiniai

- :i/i. puoduko cukraus
1 šaukštukas sviesto, ištarpyk
V2 šaukštuko vanilijos
’zj puoduko mažų, juodų, be

sėklių razinkų.
]/4 sv. saldžiųjų migdolų, 

smu|k«įi sokapftų.vv n
Pertrink varškę koletų sykių j 

per sietą. Pridėk truputį drus- | 
kos ir miltus sumaišytus su i 
smetona. Atskirk trynius nuo 
baltymų. Išplak trynius. Pri
dėk sviestų ir cukrų. Išmaišyk J 
kartu su suriu. Ant galo pri-' 
dėk n u tark u o tų nuo cit
rinos skurdę, supilk vanilija 
ir išplaktus baltymus. Išklok 
blėtį su tam tikra tešla, sudėk 
mišinį, išlygink viršų. Padėk pe- 
čiun ir kepk pakol viskas gerai 
parus.

2
2
5
1

Sutarpink sausainius, sumai
šyk su cukrum, cinamonais ir 
tarpytu sviestu. Išmaišyk ir 
išklok blėti, palikdama % puo-t 
dūko šio mišinio apdėti o 
kaip sudėsi sūrį ir apdėsf Mi
šiniu iš sausainių, ant viršauk 
užberk riešučius ir. kepk 
čiuje pakol gerai parus.

Nutarkuok luobelę nuo i/2 ei-

Šaukštai kornų krakmolo.
Sunki, nuo 1 orandžio

Ą

zinkų mišinį ir apdengk kita ei
le tešlos. Su šakute padaryk 
tešloje ^skylutes ir kepk pečiuje.

RAZINKŲ PAJUS

pe-

2 puoduku besėklių razinkų
1/2 puoduko cukraus

puoduko verdančio van
dens

2 šaukštai citrinų sunkos
I

tarkuok luolielę nuo oran-

> 1 pudEfokas sukapotų valakiš-

^įaųkštuko druskos.

Virk įlinkas -verdančiame 

vandenyje 5 minutes. Sumaišyk 
cukrų su krakmolu. Pridėk prie 
razinkų ir virk pakol sutirštės 
apie 5 minutes. Nuimk nuo 
ugnies ir sudėk likusius daly
kus. Išdėk blėtį paprastai var
tojama pajaus tešla, sudėk ra-

Del žydinčios, tvirtos sveikatos

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

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

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

(Adresas)

(Miestas ir valat.)
_______________ ______J

No. 4
šaukštai sviesto
puoduku cukraus
kiaušinio tryniai
kvorta varškės

y2 šaukšto miltų
Skurelė nuo vienos citrinos.
5 kiaušinių baltymai.
Išklok blėtį su tam tikra teš-

la.
Ištrink sviestų su cukrum 

pridėk trynius ir citrinos sku
rdę ir viską gerai išplak. Pri
dėk varškę labai gerai per šie- i 
tų pertrintų. Pridėk miltus ir 
išplaktus baltymus. Apdėk viršų 
sukapotais migdolais, apiberk 
cukrum ir cinamonais.

TUBBY
OM DFAR EVER SlAJCE CHESTER HAS. 
KEBAI MISSIAJG ' VE HAD A PEELING THAT 
AE,IS SOMeU)HEQE NEAR ME Alt THE 

~TI/^F AMO AFRAID To C O NA E HOME - IF I 
COOLD OMLT LETHi^ KMOIM IN SOME WAY 
THA7 1 VUANT H|AA AMD ALL 

____ ForGI^EN ,-------------------------

Tešla dėl No. 1.
1 šaukštas sviesto
1 puodukas miltų
¥2 šaukštuko baking pauderio
¥1 puoduko cukraus. j kils. Sutrink sviestų su cuk-
Sumaišyk sausus pridėčkus. rum ir pridėk kiaušinio trynius. 

Sudėk sviesta ir pirštais ištrink Paskui likusius miltus pamai- 
tešla. Padėk ant lentos, api- nant su pirmuoju mišiniu kur 
berk miltais ir iškočiok išlengvo pienas, mielės ir miltai sumai- 
l/4 storumo. Išklok blėtį.

Tešla dėl No. 2
Tokių pat tešla galima vartoti | tų,

minkšta ir lengva. Padėk į šalį,
Išklok blėtį ir už

dėk sūrio mišinį.
Tešla dėl No. 4. Galima var

toti tešlų kaip dėl No. 3, bet ši 
tešla bus švelnesnė ir skanesnė.

¥2 puoduko miltų
1 pakelis sausainių (zwie- 

back)
1 puodukas cukraus
1 šaukštukas cinamonų
¥2 puoduko tarpyto sviesto
¥1 puodukas riešutų, sukapo- 

cit-Įtų.

syti ir pasikėlę. Išmaišyk, pri
dėk, jeigu reikia daugiaus mik, 

išmaišyk, kad tešla butų
kaip dėl No. 1.

Tešla dėl No. 3. Galima varto-Į tegul pakįla. 
ti tešlų kaip dėl No. 1 ir 2 ar
ba kitokia kurių reikia padary-1 
ti iš:

y. puoduko sviesto
y2 puoduko cukraus 

tryniai, arba vienas kiauši- 
trynys ir baltymas kartu. . 
šaukštukas druskos 
puodukai miltų 
uncija mielių 
puodukas šilto pieno.

Nutarkuok luobelį nuo i/2

nis,

Gerkit
♦

— gerkit Bowmano Pieną, pieną, kuris 
yra turtingas brangiais vitaminais, kau
lus ir kūną budavojančiais elementais, 
kurie padaro jus patvarų ir stiprų.

Bowman Dairy Company Pienas yra 
saldus, riebus ir tyras. Nuolatos prižiū
rimas Bowman išląvintų inspektorių, jis 
pasiekia jus visame gamtiniame gerume, 
nesumažintu jo šviežiu, geresniu skoniu. 
Užsisakykite bąnką šiandie. Jus juo pa
sigerėsite !

MOKYKLOS NURSM. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukite, nė. mo- 
kykloa mcrglnoma apie sama
niny higiena, patyru, i dUtrlk-

"Viena pagrindinių talcyk- 
Hų dėl merginų aveikatoe, rei
kia nelaikyti .l.temg norma
liame (toryje. Normali, mank- 
Itinimas ir dieta turi būt rai* 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee ji. 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 
merginom, yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk kukių ki«k« 

Joa napadarya
neumasrumo.

Nujol galit 
rint kaip jųa 
viena moteri. privalo turėti 
Miteli namie.

vartoti natlo- 
jaučiaus. Kiek-

Gyvenimo Dumble

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

1
•< i <»ų; i " *' • * • • •• t

Delicious

Apysaka iš Realio Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

i (

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygų, čia’ pamatysi skirtumų tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumų, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama-
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

The Light That Failed
T7

OH I KMOVV VJHEH 'Lt PO" ' tl 
PUT TrlIS UGV-HED L&MP IM THE 
WIMD0W - n voitL GŲRAJ ALL 
AJIGMT AND MJVLCOME HIM 

BACk

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 Št., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, i^l.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Z DOCGOnmT GETTIN TiRED HiDlAV \ 
IN 'TAIS OLE TUAIMEA \ DUG THlS

SH£D AM' THE ROOM ABOVE OVR FURMACE.
VM GOMMA 3MEAK IMTO THE UOUSE TONICHT 

AM' MEBBE MOH'lL BE SO GIMTO 6EE 
ME SHE’LL FORGET To \MHlP ME FOR 

STATI N' AvVA'Y ALI TRIS TIME $0 THE 
COPS COULDMT ARCEST ME FOR.
-TUROVJIK) THKT SN0\AJ l5Ml »ni<v 

v)IM LEES LAUMDfcV VADOVO

f I GUESS I BETTER 1 
AJOT GO lAJ '

'THERE'S A 1I6HT IA) 
THE \a)IA)DO\aJ-I

. GOESS THEM’RE STIIL 
\ up VJATCMIA0 FOR A

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

LISTERINE 
. T H R DAT 

TABLETS
antisep

tikas

Ir Prašali
na Gerk

im. Skaa- 
Ir 

Kopimą.

fMade by

Pianos and fino fumitnre 
keep thcir rich finibh with 
O-Cedur Polish. lt cleans 
as it polibhes—uitli spced 
and safety. 4-o/.. bottlc, 

30c | 12 oz., 60c.

V VcPoUsh
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Marąuette Park

Itumuš j

North Side

CREOMULSION

John P. Ewald

Didysis
besirengęs

RADIOS! RADIOS!
NA U J IENŲ

KONCERTAS
įvyks

šita graži Atwater Kent Radio

Vasario

Wicker Park Svetainėj
2040

CONTRACTORS

■M*

920
910
910

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00

$115.00
$150.00
$147.00
$137.00

labai (be
jos, taip 
glėbyj, o

čia pa
kabias

Vedame Uratus | 
naujas ir eonas sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fla
terius ir viską ele
ktrinėj.

4104 Archer A v.
Lafayette 3533

aferistės sten- 
pinkles. Jos

Ii vuų žinomų vaistu, kreozotu 
-{pažįsta medicinos autoritėtai, 
tipo viena iš geriausių vaistu gy- 
rrpui pastovaus kosulio, Šalčio ir

mano atsi-
tarnybos

gulintį lovoje, tai jam įsakė gu
lėti Ir tylėti. —Northfiid ietis

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORLAI

mu vaistu, kreozotą 

kaipo vietų iš geriausių vaistu gy- 
dvrpui pastovaus kosulio, Šalčio ir 
kitokiu gerklės nesveikumu. Creo- 
mulsion turi dar kitu gydančiu 
elementu apart kreoaoto, kurie pa-

Sausio 15 d. Marąuette Park 
Lietuvių Amerikos Politikos 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą, taipgi buvo valdybos rinki
mas.

Valdyboj j vyko keletas per
mainų. Ėjęs pasekmingai per 
kelis metus pirmininko pareigas 
p.' J. A. Mickeliunas pasitraukė 
iš pirmininkavimo. Į jo vietą iš
rinktas naujas — C. P. Kai. Ki
tos atmainos valdyboj sekan
čios: nutarimų raštininkas — 
C. A. Bičiūnas, iždininkas — G. 
Paukštis ir finansų raštinirfkas 
— A. J. Malinskas. Išrinktas 
taipjau ekzekutyvis komitetas 
iŠ devynių ypatų.

Kliubo tikslas yra rūpintis 
vietinių lietuvių reikalais, kaip 
kaip kolonijos taip ir politikos. 
Tik gaila, kad dar daug lietuvių

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

Komunistiška ske 
baracija

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Pinigai bus pradedami mokėti už šėrus pirma
dieny, sausio 21 d., 1929, sulyg susirinkimo, laiky
to rugsėjo 80, 1928.

Pinigus galėsite gauti Universal State Banke, 
3252 S. Halsted St., Chicago^ III. Kurie gyvenate 
kitose vietose, arba Lietuvoj, galėsite per vietinę 
banką persi traukti pinigus iš Universal State Ban-

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
Šėrininkams

tebemano, kad jiems užtenka 
šusitaupinus dolerių įsigyti nuo
savybes ir jie galį gyveątl sau 
ramiai, o politika tęgul kitatau-* 
čiai žinosi. Kada politiką palie
kama kitiems, tai jie Žino, kaip 
mumis su panieka 
šalį sau iš to naudotis

Per peteiturt rtietus kliubaš

žinoma, susitiko ir

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Kai amerikietis J. W. pradėjo 
tampyti aferistus po miliciją ii 
teismus, tai gimnazijos direkto
rius įsakė gimnazistui P. V. 
tuoj išsikraustyti j kitą vietą. 
Gimnazistas priverstas buvo di
rektoriaus įsakymą išpildyti 
ale ir po to paslapčiomis eida
vo j aferistų namus.

KAI GRASIA 
“FLU”

sutvirtėjo skaičiumi narių ir fi- 
nahšais. Kol kas jis dar nėra 
taip galingas įvykinti kolonijai 
reikalingų pagerinimų. Kliubas 
kviečia lietuvius prisirašyti. 
Mokestis yra labai pigi — tik 
$1 į metus. Tvirtai susiorgani
zavę, galėsime apginti savo tei
ses. —A. J. M.

Aferistei to tik ir reikėjo. Ga
vusi adresą, ji pradėjo ameri
kiečiui rašyti ir nuo savęs laiš
kus. Iš pradžių kuklius ir ne
kaltus, o vėliau meiliškus. Ame
rikietis motinos “pišoriu i“ gan 
dažnai pasiųsdavo dolerį “ant 
arbatos”. Ant galo, amerikietis 
sumanė aplankyti savo senukę 
motiną, o prie progos pasima
tyti ir su Marija, kuri jam ra
šė tokius meilius ir viliojančius 
laiškus. Apie tą savo sumany
mą jis pranešė motinai.

Sužinojusi, jog amerikietis 
rengiasi atvažiuoti, Marija tuoj 
parašė jam laišką, prašydama, 
kad jis pasiimtų visą savo tur
tą. Girdi, pasaulyj visako gali 

gal jis daugiau į

rodė jos fotografiją, 
nustebo ir paklausė, 
tą fotografiją gavęs 
kas atsakė: “Nuo to, kurį Tams
ta taip apgavai, kaip norėjai ir 
mane apgauti.“

Aferistė pradėjo teisintis, bet 
tuo laiku karininkas ištraukė ki
tą fotografiją, kur amerikietis 
J. W. yra nusiėmęs kartu su 
visa aferistų šaika. Rodyda
mas j amerikietį, karininkas pa
klausė: “Ar Tamsta kartais ne
pažįsti šį poną?“

Marija pabalo, ale greit susi
griebė. Taip ji tą poną pažįs
tanti, jis esąs J. W. iš Biržų. 
Girdi, jis juos apgavęs ir pabė
gęs į Ameriką.

Matomai, tas incidentas buvo 
labai nemalonus, nes Marija 
tuoj norėjo pasprukti. Tačiau 
karininkas pašaukė stoties po
liciją, kuri ir sulaikė aferistę. 
Kuo tas visas dalykas baigsis, 
—kol kas dar negaliu pasakyti.

Beje, turiu dar pridurti, kad 
tos aferistes nuduoda 
vobaimingas moteris, 
sakant, laiko Dievą 
velnią širdyj.—žinąs.

meškerės ir vietoj va 
savo motiną, nuva 

aferistų gūžtą. Nu,va 
su visu r.avo turtu.

Delei musų milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo 
duodame žymiai nužemintas 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 10 už .............
Freshman Q., 15 už ..............
Steinite 7 už ...•......................
R. C. A. Radiola 18 už ......
Sparton už ..............................
Zenith naujas elektrinis setas

'I Radiola 60 už ..........................
I Majestic 71 už .... ..................

atsitikti
Ameriką grįžti nebenorės. O ji 
jau esą svajojanti apie tai, kad 
jiemdviem gal teksią susigimi
niuoti... Priegtam ji prašė, kad 
jis tiesiog pas ją važiuotų, o ne 
pas motiną.

Amerikietis J. W. 1924 m. iš
sirengia kelionėn. Motinai jis 
praneša, kad tokią ir tokią die
ną atvyksta į Lietuvą. Sužinojo 
apie tai ir Marija. Ji nuvažia
vo į stotį pasitikti amerikietį. 
Pirmoj vietoj ji prikalbėjo apie 
jo motiną visokių nesąmonių. 
Amerikietis gan lengvai pakliu
vo ant 
žinoti pas 
žiavo 
žiavo

Sausio 18 d.,-vėlai vakare,, ke
turi banditai įsibriovė į pp. Ado
maičių užeigą, 1823 Wavansia 
Avė. (prie Girard St.). Bandi
tai paliepė buvusiems užeigoje 
ramiai užsilaikyti ir pakelti ran
kas aukištin. Jų komandos pa
klausė p-nia .Adomaitienė ir pp. 
švedai, kurie buvo viduje tuo 
laiku.

Nepaisydamas to, kad keturi 
jauni vyrai su revolveriais ran
kose davė tokį paliepimą, pats 
Adomaitis jų paliepimo nepar 
klausė. .lis sau sėdėjo kėdėje 
ir ramiai snaudė.

Pagalios “svečiai“ pa reik ai a- 
v<> iš jo bakso cigarų. Siyinin- 
kas gi, ar nenorėdamas supras
ti, arba nesugebėdamas suprasti, 
nesiskubino “patarnauti“. Tuo
met holdoperiai užbėgo už balto, 
pasiėmė baksą cigarų ir iškrau
stė iš registerio apie $20. Dar 
išgėrę po keletą stiklelių, jie iš
važiavo savais keliais.

Holdoperiai buvo “mandagus“ 
vyrai. Leidėms liepė susėsti. O 
ir svečių, kurie buvo užeigoje, 
kišenių nekraustė. Svetys turė
jo su savim apie 50 dolerių ar 
daugiau.

Vienas banditų įibėgo virtu
vėn, bet rado čia tik valka be-

Speclalistas gydyme chroniškų ir naujų il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ižegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ižu* zamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryte iki 1 po pietų.

Pastotus kosulys Ir Uitis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juo* sustabdyt dabar su 
Cfcofaulstpn, suivelnintas kreozo- 
ga, kuria yra priimnas vartoti.

tomulsion yra naujas mediką- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta oda ir sulaiko

lengvina ir gydo užnuodytu plčv« 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreožotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalą auginu.

Creomuision yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, h* visokiu gerklės 
ligU kitokioM formose, turinčiu 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio kr kosulio nepalengvin
tu vartojant įį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jwų aptiekorią. (apg)

Jau keli metai, kaip Biržuo
se veikia aferistų šaika. Tie 
aferistai yra gerai žinomi bir- 
žiečiams Z-gai ir B-nė. Iškarto 
jie vare savo darbą labai at
sargiai ir į savo pinkles gaudy
davo tik vietos gyventojus. Bet 
kai susidraugavo su nekurtais 
policijos valdininkais, tai pra
dėjo drąsiai veikti. Biržais jie 
jau nebepasitenkino, ir pradėjo 
sau aukų ieškoti Kaune, Panevė
žy;, Mariampolėj, Saločiuose ir 
kituose miestuose bei mieste
liuose. Saločiuose veikia jų šai- 
kos žmogus neva feldšeris, kuris 
mikliai moka naudoti narkotiš- 
kus miltelius. Na, o jo duktė 
pristato aukas iš Kauno ir kitų 
miestų. Ji buvo prisiviliųjusi 
vieną vedusį karininką ir dak
tarą, kurie su tuščiomis kiše
nėmis grižo namo. Policijai pra
nešti apie savo prietikius, žino
ma, jie nedrįso, nes bijojosi 
šeimyninio skandalo.

Saločių feldšerio duktė gyve
na Mariampolėj. Eina gandai, 
kad ji daro moterims nelegalus 
operacijas.

Tačiau aferistų centras yra 
Biržai, kur veikia Marija B., jos 
brolis ir sesuo. Tos dvi paukš
tutės savo dainomis, muzika ir 
mikliais liežuviais ne tik pa
gauna Lietuvos karininkus ir 
valdininkus, bet įtraukia į savo 
j»inkles net ir tolimus amerikie-Į 
čius. Štai vienas faktas. Be-Į 
rašte Vaicekauskienė paprašė į 
Marijos B. parašyti jos sunui, 
gyvenančiam Chicagoj, laišką, j

Po kelių menesių amerikietis 
J. W. pajuto, jog jo pinigai 
baigiasi. Savo pinigus jis pra
leido Marijos namų taisymui ir 
pirkimui jai papuošalų. Plni- 
gus, mat, jis davė tuo suprati- 

I mu, kad Marija taps jo žmona 
; ir tąsyk jam teks namai. Ame- 
riiketis, ant galo, pareiškė, jog 
jau laikas daryti vestuves. Tą
syk aferistams nieko kito nebe
liko daryti, kaip tik atvožti 
kortas. Jie pasakė, kad Mari
ja yra vedusi ir turinti vyrą 
Rusijoj, todėl apie vedybas ne 
gali būti jokios kalbos.

Amerikietis, pas kurį buvo 
dar likę $200, tuoj pasiryžo 
grįžti atgal į Ameriką. Tačiau 
aferistai ir tuos paskutinius do
lerius išvogė. Laimė dar, kad 
jis turėjo kiek pinigų Amerikoj, 
kuriuos išreikalavo telegrama. 
Gavęs pinigus, jis išvažiavo į 
Amerika. \I

Iš amerikiečio J. W. aferistai 
išviliojo apie $4,000. Bet jis 
nėra vienintelė auka. Aferistai 
da^ ir šiandien tebevaro tą savo 
pragaištingą darbą. Daugiausia 
jie kimba į vedusius žmones, 
kurie vengdami šeimyninio 
skandalo bijosi iškelti bylos.

Papasakosiu dar apie vieną 
tų aferistų gaujos auką. Bir
žuose gyveno advokatas G. Jis 
buvo gan apsukrus ir turėjo di
deli pasisekimą teismuose. Reiš
kia, amerikoniškai kalbant, jis 
darė gerą biznį.

Advokatas G. turėjo keturis 
vaikučius. Marijos sesuo Vik
torija aplankė advokato žmoną 
ir jsipiršo jai vaikus prižiūrėti. 
Bet vietoj prižiūrėti vaikus, ji 
pradėjo meilintis prie advokato. 
Laikui bėgant ji taip susuko ad
vokatui galvą, kad pastarasis 
atsidūrė pas aferistus, kurie 

; išviliojo iš jo pinigus. Nelai
minga žmona visaip bandė ati
traukti savo vyrą, vienok jai 
padaryti tai nepasisekė, šaukė
si ir kunigo pagalbos, ale ir ta
sai nieko negalėjo pagelbėti. 
Nebegalėdama ilgiau pakęsti to
kio gyvenimo, ji su vaikučiais 
išsikraustė į Panevėžį pas gi
mines.

Tuo tarpu Viktorija su advo
katu susilaukė vaiko, kurį ati
davė auginti ubagei. Kuriam 
laikui praėjus tas vaikas mirė, 
o kiek vėliau mirė ir pats ad
vokatas G. Apie tą atsitikimą 
žino ysi biržiečiai.

Tie aferistai neaplenkia ir 
jaunuolių. Biržuose yra gim
nazija, kur mokinasi nemažai 
jaunimo* Aukštesniųjų klasių 
mokiniai paprastai jau yra ge
roki vyrukai. Vyresniuosius 
gimnazistus, o ypač tuos, kurių 
tėvai turtingi 
giasi pagauti į savo

užveda su gimnazistais “roma
nus”, kad pinigus vilioti.

Pas aferistus gyveno gimna
zistas P. V., kokių 20 metų am
žiaus vyrukas. Jei kur gaudavo 
kokį centą, tai tuoj aferistės 
pinigus iš jo išviliodavo. Bet pa
tys žinote, kad mokiniai daug 
pinigų neturi, todėl iš jų daug 
nepeši. Kartą P. V. pasisakė, 
jog Amerikoj turįs giminių, iš 
kurių tačiau jokios pašalpos ne
gaunąs. Viktorija ant tų pėdų 
paėmė popierių ir parašė gim
nazisto giminėms tokį graudin
gą laišką, kad tieji tuoj pri
siuntė amerikoniškų dolerių. 
Nėra reikalo aiškinti, kad afe
ristės be didelio vargo tuos do
lerius išviliojo iš gimnazisto.

1929 
m. su visa kuo tik už $129.00. 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDR1K, Ine. 
3117 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

O štai vėliausias atsitikimas. 
J Marijos nagus buvo pakliu
vęs vienas karininkas iš Aly
taus. Tas karininkas y va gy
venęs Amerikoj apie penkiolika 
metų. Patyręs apie naują afe
rą, aš su Marijos laiškais ir jos 
fotografija,w kuriuos buvau ga
vęs iš amerikiečio J. W., nuvy
kau pas karininką. Papasako
jau jam, kaip tas amerikietis 
buvo pakliuvęs į aferistų ran
kas ir parodžiau laiškus ir fo
tografiją. Karininkas pabalo ir 
prašė, kad tuos dokumentus kai 
kuriam laikui palikčiau pas jį. 
Po to jis man papasakojo tokį 
dalyką. Su Marija jis susipa
žinęs Kauno stotyj, kur ji sė
dėjusi su jam pažįstamu kari
ninku. Per penkis mėnesius jis 
su ja dažnai susitikdavęs. Afe
ristė jam taip galvą susukusi, 
jog jis jau buvo 
mesti žmoną.

Ant rytojaus po 
lankymo karininkas 
reikalais išvažiavo į Kauną, kur,

Marija, 
jai pa- 
Marija 
kur jis 

Karinin-

Vienas asmuo, kuris pažįsta 
čiikagiškius Raudonuosius biz
nierius ‘kaip nuluptus“, aprašė 
ilgokam straipsnyje darbininkų 
išnaudojimą ir unijos apgaudi
nėjimą komunistų “Vilnies“ 
spaustuvėje. Ryto tas straipsnis 
bus įdėtas “Naujienose”.

Niekad neleiskite šalčiui ar 
kosuliui tęstis

SUnaikinkit žalti pirmą dieną ir jus ta
da veikiausia negausite plaučių uždegimo 
ar influenzos, Kai flu grūmoja, yra sta
čiai nusidėjimas leisti žalčiui, ar kosuliui 
tęstis.

Turpo tuojaus sunaikins žalti. Ižtrinus 
juo krutinę, ar gerklę, jis palengvina slo
guti, paliuosuoja atsikosėjimą. Urnai jus 
pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui gi nuo flu, (traukite j 
kiekvieną nasrų kelis kartus į dieną ir 
flu bakterijos mažai ras progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs 19 senovinių terpetlno, camphor ir 
menthoi gyduolių. Kiekvienas gydytojus, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbią ypatybę palengvinti žalčiuose 
ir slėgimo, Turpo kainuoja tik 30c bile 
ap tiekoj. *

Turpo
<biick, Sura, Salo Reliaf

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas segusio mtaa- 
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apiellnktų Dental Ofisą.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 & Halsted St 

Dantą Setas ai %
5------------------ :----------------r-aą

W
 VEIDAS 

PRIPIL
DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI 
Oeriansls auksinis darbu ak V4

90 Geriausios Auksines Orovrns __ 92.00
90 Geriausi Auksiniai Filllngs _ Š2.B0
90 Goriausi Auksiniai Tilteliai   >2.00
92 Alloy Filllngs _________________ 11
91 Sidabrlnal FUlngs OOo
išvalymas dantą__________________ 00c

Šių kainų negausite musą didiiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtu SS ma
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Prea. 

820 South State BL 
Phoae Hferison

Sustabdykit tą 
. krunuojantj 

kosulį
Bk Kodėl kosėti, kosėti, K0S£ 

H? Visuomet nesmagus, jis 
taipjau yra ir pavojingas, 
nes užleistas kosulys gali 

■k privesti prie kitų ligų. Su- 
K stabdyki! tą krunuojant) 

kosulį su S o v e r a ' s 
.:^k Cough Balsam. Vartoja-

^k m i per 00 metų šutei- J 
■Bk kiniui urnioH. raminau.^ 

člos pagelbos. Reika- 
laukit iu savo aptie- .
koj. Tik 20 ir 3U Ą 

I ^k centų.
W. F. SEVERĄ 

€O*
:^k (’edar Kapliin,

LSEVEIUS.

KON TRAKTORIUS
4558 S. VVashtenav. Avė Chicagc
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“NAUJOS EROS” LOGIKA IR ETIKA

Lietuvos valdžios oficiozas “L. Aidas”, kalbėdamas 
apie šių metų perspektyvas, be ko kita sako:

“Pagal naująją konstituciją seimo uždaviniai 
bus kiek kitoki, negu buvo pagal senąją. Bet nuo 
seimo, kaip įstatymų leidimo įstaigos, neatsisaky
ta: jis turės būti. Ar ateinančiais (t. y. 1929. “N.” 
Red.) metais įvyks jo sušaukimas — šiandie sunku 
butų tikrai išpranašauti. Tai daugiau A pareis nuo 
užsienių ir vidaus politikos sąlygų, ypaA nuo geros 
valios tų musų politinio gyvenimo sluokšnių, kurie 
greito seimo sušaukimo itin laukia. Jei jie savo tak
tu ir lojalumu vyriausybei (musų pabraukta. “N.” 
Red.) įrodys, kad seimo sušaukimo laikas jau yra 
atėjęs, tai seimas ateinančių metų bėgy galės būt 
sušauktas.”
Jei busite geri vaikeliai, tai gausite kiškio parago!
Šitaip “naujosios eros” viešpačiai kalba su Lietu

vos žmonėmis. Pagal tautininkų valdžios logiką, tai ne 
valdžia turi tarnauti žmonėms, bet žmonės turi stengtis 
užsipelnyt pagyrimą iš valdžios.

Lietuva dar vis tebėra Europoje, bet dvasia, kuria 
gyvena dabartiniai Lietuvos valdovai, yra iš Azijos.

Oficiozas, be to, nemikčiodamas kalba apie “senąją 
konstituciją”, kurios jau nebusią laikytasi, renkant sei
mą. Bet ar jisai neatsimena, kad pats Smetona yra iš
kilmingai prisiekęs tą konstituciją saugoti? Kiek žino
me, nuo tos priesaikos da niekas nėra jį paliuosavęs.

SPARTAKIEČIŲ SIAUTIMO
DIENOS BERLYNE

Pirmoje pusėje sausio mėne
sio sukako 10 metų nuo garsių
jų Vokietijos revoliucionierių, 
Karolio Liebknechto ir Rožės 
Luxemburg, žuvimo. Tąja pro
ga pasinaudodami, bolševikai ir 
jų tarnai atidarė savo spaudo
je šmeižtų kanonadą prieš Vo
kietijos socialdemokratus, kal
tindami juos dėl minėtųjų revo
liucionierių mirties.

Jau seniai buvo įrodyta, kad 
Liebknechtą ir Luxemburg nu
žudė armijos karininkai visai 
sauvališkai. Laikinoji revoliuci
nė Vokietijos valdžia, kuri buvo 
socialdemokratų rankose, ne tik 
nepritarė tam karininkų smur
tui, bet, patyrusi apfl* jį, pada
rė griežtą tyrinėjimą, kurio re
zultate kaltininkai ture j J bėgti 
į užsienį.

Bet, norint suprasti, kodėl 
Liebknechtas ir Luxemburg 
pražudė savo gyvastis ginkluo
toje kovoje, reikia pažiūrėti, 
kaip ir dėl ko ta kova įvyko.

Apie didžiojo karo pabaigą 
Vokietijoje buvo susidariusi iš 
kraštutinių kairiųjų elementų 
revoliucinė sąjunga vardu 
“Spartakas”. Kilus 1918 m. lap
kričio mėnesyje revoliucijai 
Berlyne, spartakiečiai ėmė leisti 
savo organą “Rote Faline” 
(“Raudonoji Vėliava”; jis dabar 
yra centralinis Vokietijos ko
munistų partijos organas). Ėmė 
taip pat leisti savo organą 
“Freiheit” (“Laisvė”) ir Ne
priklausomieji socialdemokratai. 
Tuo budu visos srovės Vokieti
jos darbininkų judėjime turėjo 
savo laikraščius. Leido savo or
ganus ir įvairios buržuazinės 
partijos. Vokietijoje viešpatavo
pilna spaudos laisvė.

Neužilgio buvo sušauktas dar-;
bininkų ir kareivių atstovų kon- ri sakė: “Mašininės kanuolės 
gresas, kuriame pasirodė/ kad į prieš visuotiną balsavimą tai — 
milžiniška dauguma Vokietijos bloga politika!” Kitas sparta-

Užsisakymo kaina!
Chicago je — paštu:

Metams.......... .......... »________ $8.0
Pusei metų __ __ _________ 4.0
Trims mėnesiams 2.5 >
Dviem mėnesiam .... ______  1.5 i
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c 
Savaitei_____ —_________ 18c
Minėsiu! ——  ________ __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams$7.0(
Pusei metų----------------  8.5(
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ......  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta]:

Metams $8.00
Pusei metų ----- -------.----- . 4.00
Trims mėnesiams . 2.50
Pinigui reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

darbininkų stoja už senųjų so- 
i cialdemokratų poziciją, kuri bu
vo ginama dienraštyje “Vorvva- 
erts”. Įvykusioj i sekančiais me
tais rinkimai j Vokietijos Stei
giamąjį Seimą šitą faktą dar 
patvirtino.

Spartakiečių srovė buvo pati 
menkiausioj i. Tečiaus jos šali
ninkai ryžosi prievarta antmes- 
ti savo nusistatymą Vokietijos 
darbininkams ir visiems kitiems 
gyventojams, šituo tikslu “Spar
takas suorganizavo ginkluotą 
užpuolimą prieš socialdemokra
tų organą. { “Vorvvaerts’o” re
dakciją įsiveržė apsiginklavę 
matrosai ir pareikalavo, kad 
laikraštis botų pastatytas po jų 
cenzūra! Redaktoriams pavyko 
šiaip-taip juos išprašyti lauk. 
Po to tuoj aus įvyko antras už
puolimas, ir milžiniškas “Vor
vvaerts’o namas tapo užimtas. 
Šį kartą socialdemokratų cent
rui reikėjo vesti ilgokas dery
bas su spartakiečių* vadais, iki 
nekviestieji svečiai pasišalino. 
Bet sausio mėnesio pradžioje 
(1919 m.) įvyko trečias užpuo
limas ant socialdemokratų or
gano.

Už šį trečią užpuolimą iš 
anksto agitavo spartakiečių or
ganas “Rote Fahne”, kuris kė
lė savo špaltose didžiausią 
triukšmą dėl to, kad vyriausy
bė pašalino iš vietos Berlyno 
policijos prezidentą Eichhorn’ą, 
kuris, užuot saugojęs tvarką 
mieste, rėmė spartakiečius. 
Smurtu nutildyt socialdemokratų 
organą nutarė, pagaliau, visa 
spartakiečių organizacija. Per 
Naujus Metus “Spartakas” at
laikė savo suvažiavimą Berlyne 
ir pakeitė savo vardą j “Vokie
tijos Komunistų Partiją”. Su
važiavime paėmė Viršų ta sro
vė, kuri siūlė ne tik boikotuoti 
rinkimus į Vokietijos Steigia
mąjį Seimą, bet ir jėga neleisti, 
kad įvyktų rinkimai. Tokiam 
akyplėšiškam suvažiavimo dau
gumos nusistatymui energingai 
prięšinosi Rožė Luxemburg, ku-

kiečių vadaa^Karl Liebknecht, 
ėjo su srove, trokštančia smur
to. j

Taigi, susidariusi iš “Sparta
ko” sąjungos’Vokietijos komu
nistų partija, vos užgimus, stvė
rėsi ginklo prieš socialdemokra
tus, paskui kuriuos ėjo (ir teb
eina!) milžiniška organizuotųjų 
Vokietijos darbininkų dauguma. 
Sausio m.- 5 dieną ginkluotos 
komunistų gaujos įsilaužė j 
“Vorvvaerts’o” namą ir užėmė 
jį. Centralinė valdžia tuo laiku 
buvo visai silpna; nei kariuome
nės, nei policijos ji dar nebuvo 
suorganizavus. Savo apsigyni
mui ji turėjo tiktai nedidelį 
skaičių savanorių, pasisiulusių 
jai tarnauti. Todėl duoti pagel- 
bą “Vorvvaerts’ui” ji negalėjo.

Komunistai užėmė taip pat ir 
buržuazinių laikraščių redakci
jas, — bet daugiaus tiktai “dėl 
formos’k Iš visų buržuazinių 
laikraščių jie netrukus pasi
traukė, lik socialdemokratų or
gano jie nenorėjo paleisti iš sa
vo nagų. “Vorvvaerts’o” name 
komunistai ėmė spausdinti neva 
laikraščio pavidale didelius pla
katus, su baisiai “revoliucin
gais” atsišaukimais ir dagi ant 
raudonos popieros. O ką tuo lai
ku veikė socialdemokratų orga
no redakcija?

Išvyta iš savo namo, ji pir
miausia bandė rasti prieglaudą 
kitoje vietoje: “8-Uhr.Abend- 
blatt” spaustuvėje, čia ji ban
dė išleisti “Vorvvaerts’ą”. Bet 
komunistai susekė tą “nelegalį” 
darbą ir, atėję į spaustuvę, su- 
konfiskavo pagamintąsias laik
raščio kopijas. “Vorvvaerts’o” 
redaktoriams teko nešdintis ki
tur. Jie išbandė dar tris kitas 
vietas, bet negalėjo jose ilgai 
išbūti, ir jiems pasisekė viso iš
leisti per didžiausią vargą tik 
keletą tūkstančių ekzempliorių 
vienos laikraščio laidos. Iš tų 
“nelegaliai” išleistų “Vorvva
erts’o” kopijų Berlyno darbi
ninkų masės visgi patyrė apie 
komunistų banditizmą ir smar
kiai sujudo.

Tuo tarpu socialdemokratų 
partijos vadai ir valdžia bandė 
ir gražiuoju ir piktuoju privers
ti komunistus sugrąžinti “Vor
vvaerts’o” namą jo savininkams. 
Bet nei prašymai, nei protestai, 
nei grasinimai negelbėjo. Ko
munistai jautėsi, kaip pergalė
tojai, užėmę priešo tvirtovę, ir 
nerodė jokio palinkimo trauktis. 
Tuomet valdžiai ir darbininkų' 
organizacijų vadams teko ruoš
tis prie ginkluotos kovos. Sau
sio 11 dieną prasidėjo mūšiai, 
ir per dvejetą valandų visa 
spartakiečių galybe susmuko!

Kuomet jau buvo baigiamas 
malšinti spartakiečių sukilimas 
ir jo vadai bėgo kur kas išma
nydamas, gelbėdami savo kailį, 
tai pradėjo juos “medžiot,” ka
rininkai ir, pasinaudodami su
mišimu, kelioliką jų nužudė. 
Tarp nužudytųjų buvo ir Kari 
Liebknecht su Rože Luxemburg. 
Rožės Luxemburg žodžiai: “Ma
šininės kanuolės prieš visuotiną 
balsavimą tai — bloga politi
ka”, pasirodė teisingi.

“ Voivvaerts’o” redakcija, iš
buvusi komunistų okupacijoje 
ištisą savaitę laiko, vėl perėjo į 
socialdemokratų rankas ir sau
sio 13 d. buvo išleistas jau nebe 
komunistiškas plakatas, bet so
cialdemokratų organas.

Tai ką reikia pripažinti kal
tais dėl tų kruvinų susirėmimų 
ir žuvusių gyvasčių: socialde
mokratus, kurie gynėsi nuo 
smurtininkų — ar komunistus, 
kurie banditų metodais mėgino 
užkarti savo valią milžiniškai 
žmonių daugumai? 

n. i .  ' ■ ■ — ■' —
Indusai beždžiones laiko di

delėj pagarboj. Nužudyti bež
džionę skaitosi didžiausiu prasi
kaltimu. Prieš kiek laiko Be- 
nares šventovėj tapo įvesta 
elektra. Beždžionės, kurios nuo
lat lankydavo tą šventovę, pra
dėjo žaisti su elektros vielomis 
ir 30 jų žuvo. Delei to įvykio 
indusai labai sujudo.

NAUJIENOS, Chicago, m.
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Prohibicija dabar ir 
senovėj

■ ■ ■. -. I

Kaip žmonės supranta prohibi- 
cijos reikšmę. — Reforminin- 
kų himnas. — Įstatymas, kw- 

s ris draudė vyrui bučiuoti sa
vo žmoną. — Pirma prohibi
cija New Yorke. — Ypatinga 

, bausmė. — Rūkymo prohi- 
bicijos istorija. — šokiai. — 
Draudimas “blogas knygas”

* skaityti.

Prohibicija, tur būt, yra vie
na populiariškiausių temų. Visi’ 
diskusuoja, visi kalba apie pro- 
hibiciją. Tas žodis dabar reiš
kia vieną dalyką — alkoholio 
prohibiciją. Jeigu šiandien jus 
paklausite žmogaus, ką jis ma
no apie prohibiciją, tai jis su
pras tik vieną dalyką,—draus
mę pardavinėti svaigalus. O 
tuo tarpu senovėj buvo visokių 
prohibicijų.

Gėrimas ir rūkymas, žinoma, 
užima pirmą vietą. Reforminin- 
kai praeityj smerkė rūkymą, 
nes, sakė jie, rūkantis žmogus 
paprastai ir geria. Prieš kele
tą resėtkų metų Amerikoj buvo 
prasiplatinusi toki daina:
“Wc’re copiing, we’rc coming,

A glad little band,
On the right side of tempera ncc 

We now take our stand;
We don’t chew tobacco, 

Because wc do think
That them as does ūse it

Mosi alvvays does drink”.

Beveik viskas buvo draudžia
ma praeityj. Prohobicijų sąra
šas yra labai ilgas ir įvairus^ 
Jis prasideda dvikovos uždraudi
mu Francijoj 1547 m. ir bai
giasi Massachusetts įstatymu, 
kuriuo einant vyrui buvo drau
džiama sekmadienį bučiuoti sa
vo žmoną? Įstatymas skambėjo 
taip: “Jeigu sekmadienį vyras 
pabučiuos savo žmoną arba žmo
na savo vyrą, tai prasikaltusioji 
pusė bus nebausta sulig teisėjo 
nuožiūra.”

Alkoholio prohibicija nėra 
naujas dalykas. Senovėj Grai
kijoj buvo draudžiama lankyti 
“gėrimų pasilinksminimus”. Iš
ėmus Švediją, Norvegiją ir Ru
siją, kurios turi savo speciales 
sistemas, dauguma Europos val
stybių mažai dėmesio tekreipė 
j svaigalų įstatymus. Anglija 
1551 m. priėmė “laisnių siste
mą”, kuri modifikuotoj formoj 
ir šiandien tebeegzistuoja.

New Yorke pirma svaigalų 
prohibicija buvo įvesta Peter 
Stuyvesanto laikais. 1647 m. jis 
uždraudė pardavinėti alkoholį 
indėnams. Kiek vėliau buvo 
išleistas patvarkymas, * kuris 
draudė pardavinėti svaigalus 
šventadieniais iki antros valan
dos pietų ir vakarais nuo devin
tos valandos. Tačiau keliaunin
kams buvo padarytas išėmimas.

Kai kurie žmonės tą patvar
kymą suprato taip, jog tik pu
sę sekmadienio tereikia švęsti. 
Tąsyk Stuyvesant išleido naują 
patvarkymą, kuris “socialiams 
klubams” šventadieniais griež
tai uždraudė laikyti susirinki
mus. Visokie pasilinksminimai 
ir ^žaislai taip pat buvo drau
džiami. Prasikaltusieji netek
davo savo viršutinių drabužių 
arba turėdavo užsimokėti šešįs 
gilderius. Taip dalykams esant 
žmonės sugrįžę iš bažnyčios 
bijodavo ir iš namų išeiti.

Tabako prohibicija irgi turi 
labai įdomią istoriją. Kuomet 
Raleigh importavo tabaką į An
gliją, tai rūkymas ten nepa
prastai pradėjo plėtotis. Pyp
kes traukdavo , ne tik vyrai, bet 
ir aukštos draugijos “leidos”. 
Sakoma, kad ir karaliene Bess 
mėgdavo pypkę. James I, kuris 
yra vadinamas aršiausiu kara
lium, kokis kada nors užėmė 
Anglijos sostą, pasmerkė rūky
mą. Rūkymas, sakė jis yra 
laukinių žmonių paprotys. Po
piežius Urbonas VU tiek buvo 
nusistatęs prieš rūkymą, jog 

ekskumunikuodavo tabako “pa
tronus”.

Massachusetts senovėj turėjo 
įstatymą, kuris skambėjo seka
mai: “Žmogus, kuris šventadie
niais bus pagautas rūkant dvie
jų mylių atstume nuo susirinki
mo vietos (bažnyčios), turės už
simokėti 12 penų”. Connecticut 
valstijoj įstatymas buvo dar 
griežtesnis— rūkyti visai buvo 
uždrausta gatvėse, vieškeliuose 
ir net tvartuose.

Karalienė Viktorija negalėjo 
pakęsti rūkymo, ir griežtai rei
kalavo iš savo pavaldinių nerū
kyti. Vyrui rūkyti moterų 
draugijoj skaitėsi didžiausiu 
storžeiviškumu. Dar prieš de- 
sėtką metų / Londono ir New 
Yorko restofanuose moterims 
buvo draudžiama rūkyti.

Francijoj, kuri mažiausia tu
rėjo prohibicijų, karaliaus Hen
ri III laikais vaikams buvo 
griežtai uždrausta lošti korto
mis. O Naujojoj Anglijoj bu
vo draudžiama kortomis lošti ir 
suaugusiems. Bažnyčiai reika
laujant, Cromwell Londone bu
vo uždaręs visus teatrus.

Amerikoj dar ir šiandien ga
lima užtikti davatkų, kurios į 
teatrus ir koncertus žiuri kaipo 
į velnio padarą.

1500 m. šokiai buvo uždrausti 
Zuriche, o vėliau Genevoj. Trin
to dvidešimt ketvirtas suvažia
vimas uždraudė dvasiškiams 
medžioti, šokti ir lankyti pasi
linksminimo vietas. Matomai, 
iki to laiko dvasiškiai lankyda
vo šokių ir pasilinksminimo vie
tas. Liuteris nesipriešino ko
kiams, tik reikalavo, kad jie 
butų tinkamai prižiūrimi.

Religiški fanatikai visuomet 
buvo nusistatę prieš šokius. 
Kiekvieną naują šokį jie pa
skelbdavo nemorališku. Kuomet 
1812 m. buvo importuotas į 
Ameriką valsas, tai dvasiškiai 
paskelbė, kad tas šokis yra tvir
kinantis. Motinos griežčiausia 
drausdavo savd dukterims šokti 
valsą, šokant, mat, vyras ap
kabindavo merginą, o tai skai
tėsi nedoru dalyku.

Uždraustų knygų sąrašas yra 
neįmanomai ilgas. Net klasiškų 
rašytojų kuriniai buvo dorovės 
apaštalų darkomi. Bet kas va
kar buvo nedora, šiandien į .tai 
žiūrima pro pirštus.

Kuomet Romos papa įtraukė 
į “juodųjų knygų” sąrašą kai 
kuriuos Anatole France’o raš
tus, kur pašiepiami dvasiškiai, 
tai pasaulis tik nusišypsojo. Tai 
tik dar labiau išgarsino tuos 
“eretikiškus” raštus.

Senovėj moterims buvo drau
džiama nešioti žiedus ir kitus 
papuošalus. Prie prohibicijos 
įstatymų galima priskaityti ir 
dešimtį Dievo prisakymų, ku
riuos Mozė surašė, ant “tobly- 
čios”.

Dauguma dalykų, kaip sako 
Macaulay, buvo uždrausti ne dėl 
to, kad jie butų buvę blogi, bet 
dėl to, kad jie teikdavo smagu
mą žmonėms. O puritonų aki
mis žiūrint, žmogus neturi tei
sės linksmintis. Jo misija šioj 
“ašarų pakalnėj’* ypųį^Įtėti ir 
Dievą mylėti, kad \ neprartuįus 
savo dūšią.

Vienok viskas kinta, viskas 
juda. Juo tolyn, taio žmonės 
labiau rūpinasi,, kad jiems bu
tų* geriau gyventi “šioj ašarų 
pakalnėj”. Ačiū tam, visokios 
neišmintingos projiibicijos atgy
veno arba baigia atgyventi savo 
drenas.—K. A.

Naujus Kietus Anglija pasi
tinka nelabai linksmai. Nedar
bas siaučia. Pabaigoj metų be
darbių buvo priskaitoma iki 
dviejų milionų.

* * «
1929 m. Franci j a išleis $200,- 

000 Paryžiaus teatrų subsidi
joms. Operai skiriama pusė tos 
sumos, o likusieji pinigai tčks 
kitiems teatrams.

[KORESPDNDENCIJfisĮ

Philadelphia, Pa.
Komunistų prakalbos

Richmondo dalyje komunis
tiškos susaidės 13 d. sausio su
ruošė prakalbas. Kalbėjo ko
munistų žinomas pleperis, L. 
Pruseika. Pirmoj savo temoj 
kalbėjo agituodamas už savo 
susaidės ir graudeno visą lai
ką susaidžių narius, kad gautų 
naujų narių į savo organizaci
jas. Keikdamas velniais ir per
kūnais grūmojo savi š k i e m s, 
kad kiekvienas jų turi gaut po 
vieną naują narį į susaidę, ki
taip, sako Pruseika: “jus visi 
busit prasti Įtariai ir neverti 
susaidžių vardo.” Vadinasi na
riams paskelbiama ekskomuni- 
kacija už neveiklumą. Tikrai 
vyskupiškai savo “viernas” 
aveles baugina. Be šitokios pa
reikštos ekskonhunikacijos, apie 
per valandą laiko priplepėjo vi
sokių nebūtų dalykų. Ragino, 
kad žmonės skaitytų tik komu
nistų laikraščius, net apie sa
vo redaguojamą “Darbą” nie
ko nesakė; išrodo, kad pats sa
vo dešinės rankos darbui ne
pritaria.

-Pertraukus kalbą Lyros Cho
ras, vedamas p. Jurčikonio, su
dainavo apie keturias dainas. 
Chorelis, susideda apie iš 30 ko
munistiškų a šabų, jįlumokytas 
neblogai, bet dainos ir jų me- 
liodijos yra visai svetimos ir 
todėl lietuviškai publikai jos ne
teikia jokio smagumo.

Antru atvėju Pruseika kal
bėjo apie Lietuvos padėtį ir fa
šistus. čia kalbėtojas daugiau
sia mušė, taip sakant, Smeto
ną, iš kurio padarė tikras mas- 
lionkas ir pylė ant fašistų, 
liaudininkų ir/kiek socialdemo
kratų galvų/ Tiesa, kad dabar
tinį Lietuvos fašistišką rėžimą 
kalbėtojas neblogai kritikavo 
ir pašiepė, bet kuomet jis sten
gėsi įrodyt komunistų geruo
sius tikslus, o tuom patim iš
kraipydamas faktus apie liau
dininkus ir socialdemokratus, 
tai buvo visai aiški jo komu
nistiška demogogija, kurią jis 
per 10 metų naudoja mulkini
mui savo sekėjų. Atrodė, kad 
šį kartą Pruseika buvo neraga
vęs... ir už tai buvo tiek tvar
kingesnis' savo nuomonėje. Pu
blikos buvo apie šimtas. Va
dinasi prasti laikai.

— K. J> L.

Indiana Harbor, Ind.
Šapos Darbininko raportas

Lietuvių draugijose ir kliu- 
buose yra įsigyvenęs paprotys 
išduoti raštiškus metinius ra
portus apie draugijos stovį. 
Draugijos ir kliubai turi išsi
rinkę tam tikrus knygų per
žiūrėtojus. Jie peržiūri kny
gas du sykiu į metus ir pusme
tiniuose ir metiniuose susirin
kimuose praneša kaip stovi 
draugija, ar kliubas.

šapos Darbininkas tokio ra
porto neturi. Bet jis turi savo
tišką raportą. Pinigiškų įeigų 
ir išlaidų pas mane nėra, bet 
yra kitokios “įplaukos ir išlai
dos”. Mano raporto be to ne
reikia paduoti apkalbėjimui: 
pats skaitytojas, persk a i t ę s, 
gali jį priimti, ar atmesti be 
jokio balsavimo.

Pirmbji dalis mano raporto 
tilpo “Naujienose” nr. 170, lie
pos 19 d. Dabar seka rapor
tas iš antro pusmečio.

Gimimų pas mus, tarp In
diana Harbor lietuvių, buvo 
sekamai: p.p. Zarankams gimė 
sūnūs liepos mėn., p.p. Jan
kauskams gimė sūnūs rugpjū
čio mėn., p.p. Rusebams — sū
nūs rugsėjo mėn., p.p. J. Kar
veliams — sūnūs rugsėjo mėn., 
p.p. Kasparavičiams — sūnūs 
spalio mėn., p.p. J. Rageliams 
— sūnūs gruodžio mėn. ir p.p. 
Gusčiams gimė dukrelė gruod-

ATĖJO “Kultūros” No.
12. Galima gauti “Naujieno
se’’. Khina 45 centai.
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žio mėn. Reiškia, mano žinicj 
mis per paskutinį pusmetį pn 
sidėjo šeši lietuviai ir viena Iki 
tuvaitė.

Per tą patį laiką buvo sej f 
tyni mirimai. Man žinomoj 
yra šios mirtys: Augustas M I 
kalauskis pasimirė rugpiučio 
d., jis dirbo miesto darbą -j 
buvo ugniagesys; Aleksandrai 
Birbalas pasimirė rugpiučio 1| 
d.; p-ia Jankauskienė pasimirl 
spalio 29 d.; p-ia Palauskienf 
— spalio 31 d. ir p-ia Bliua 
žienė — gruodžio 10 d.

Apsivedimų buvo tik du. Jc 
nas Ganušauskis apsivedė si 
lenke, o Juozas Rudžius apsi 
vedė su vokietaite. Reiškia 
lietuvių jaunimas paniekina Iki, 
tuvaites ir susiranda sau myi 
limas tarp svetimtaučių. Be) 
kai kada ir lietuvaitės iškerta 
šposą jaunuoliams: jos irgi suj 
siranda svetimtaučius. Aš linj 
kiu jaunavedžiams laimingi 
sugyvenimo.

Nelaimių atsitinka daug, beĮ 
j kad jomis niekas nesigiria, tai 
! man pasisekė sužinoti tik viel 
ną: į Jono Burbos naują foij 
dūką įvažiavo kokis neklaužaj 
da ir visus važiavusius sužeiĮ 

! dė, kitus gana skaudžiai.
Areštų irgi buvo gana daugį 

bet ir jais niekas nesididžiuol 
ja, tad irgi sunku visus arešl 
tus sužinoti. Tarp areštuoti! 

| buvo ir vienas “progresyvių” 
| geriaus sakant, bolševikų tėviį 
I sūnūs; jis pakliuvo už gembleį 
i riavimą. Vienas lietuvis gavi!
10 dienų pasilsėti už girtavil 
mą.

Buvo nemažai ir bylinėjimosi 
Viena šeimina bylinėjosi visufl 
metus, bet paskui susitaikė! 
Bet viena buvo tikrai įdomi byl 

; la, kuri sudomino visus vieton 
lietuvius, taip kad į- jos tardi-l 
mą prisirinkdavo lietuvių pilJ 
nas teismabutis. Tai bylinėjo-’ 
si vienas lietuvis su lietuvių 
yolicistu. Pasak skundėjo, ta j 
sis policistas jį sugriebęs gc-l 
rakai apkulęs ir paskui nusil 
vedęs į policijos stotį. ’Nctuį 
rėdamas įrodymų, jis ten įki-j 
šojo jam savo revolverį ir arešl 
tavo. Areštuotasis delei to už-J 
vedė prieš policistą bylą. Byla 
laimėjo skundėjas ir policistas 
neteko darbo. Kai kada matl 
ir Amerikoj teisėjai pažiūri 
kur tiesa.

Tai tokis mano raportas, t
Visiems gimusioms linkių 

augti stipriais ir sveikais lietu-į 
viais. Mirusiems — amžinai 
ilsėtis po sunkių gyvenimo var
gų. Vedusioms — goriausiai 
sugyventi tarpusavy.

— šapos .Darbininkas. \

Sol Eitis & SonsPLUMBING & HEATING .
Geriausias materiolas, pigiausios 

kainos. Greitas patarnavimas. Kie- 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieki 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu perų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

0==—“G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių pa veiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Skaitykime Knygas!

Jaunoji Birutė
Pricėmetinis tėvų posėdis j- 

vyks šį vakarą Mark White 
Sųuare parko svetainėje (Libra- 
ry Room). Tėvai šiam susirin
kimui turėtų susirinkti juo 
skaitling’iau, nes tai bus vienas 
svarbiausių posėdžių per visus 
metus.

O dainų pamokos įvyks regu 
kariškai — 7 vai. vakare.

Atsiveskite naujų narių.
Jaunoji Birutė turi įvairių 

muzikalių instrumentų. Nariai, 
kurie nori mokintis muzikos, 
gali visuomet gauti jų, jei kreip
sis tuo yeikalu į organiaztorių 
M. Vaidyją arba j dainų ir m u 
zikos mokytoją P. Sarpalių.

Sekretorius

North Side
Apipiešė lietuvį 

f
Trečiadienį, tai yra sausio 16 

d., apie sestą valandą vakare 
vienas Northsidės pilietis lietu 
vis, grįždamas iš darbo, ūžė j > 
į valgykl pavakarieniauti ir pa i 
vakarieniavęs ėjo namo tiesiu 
keliu per Wicker parką. Kad 
atėjo į vidurį parko, kur yr 
padarytos pastogės, ten piliety 
pasitiko du vyrukai—vienas ga
na augštas ir didelia nosim, o 
antrasis smulkus vyrukas.

Mažesnysis tuoj atkišo musiji 
piliečiui revolverį ir liepė ra
miai stovėti; nesidaryti ir ne 
šaukti. Didesnysis gi užklausia! 
piliečio, ar jis neturi kokio gink 
lo. Gavę atsakymą, kad ne 
banditai pradėjo sparčiai dar
buotis kišeniuose. Kol pirmasi. 
“darbavosi”, tai antrasis visi 
laikė atkišęs revolveri ir vis 
mandagiai prašė pilietį ramiai 
stovėti ir nesidairyti.

Kada piliečio kišeniai tapo 
“tinkamai išegzaminuoti”, ku
riuose buvo $1.58, tada jis vėl 
gavo mandagų įsakymą, kao 
j augali eiti toliau. Tik vėl lie
pė nesidairyti ir nešaukti.

Kadangi pilietis visą tą laiką 
gavo mandagų “patarnavimą” 
tai jis ir pats elgėsi “manda
giai”. Bet ve, paėjęs keliolika 
žinksnių, jis užsimanė pasižiu 
rėti į savo geradarius, taip Vai) 
Adomas išmestas iš rojau į ro- 
pį. Ale ir vėl buvo įspėtas, kad 
dar per anksti dairytis, kad dar! 
turi keliauti toliau. Ir kada] 
paėjęs dar porą blokų vėl atsi
grįžo, tai ponaičiai skirstėte 
vienas į vieną pusę, o kitas i 
kitą.—X. Š.

Gal dar nevisiem žinoma, 
kad miesto viešajame knygyne 
Kalima gaut lietuviškų knygų. 
Keletas n^ptų atgal. A, Kukui 
pakalbinus knygyno perdėtinį, 
tapo nupirkta už keletą Juntu 
dolerių lietuviškų knygų.* Ta
me skaičiuje knygynas pirko 
visas knygas, kokias tik anuo
met lietuvių kalba galima bu
vo gauti. Tečiau toks skaičius 
knygų, pažiurėjus į lietuvišką 
knygų skyrių, atrodo visai ma
žytis.

Matyt, kad lietuviai skaito 
knygas, o jei skaito, jie priva
lo reikalaut daugiau, ypač to
kių, kurių knygyne nesiranda. 
Jei vienas kitas reikalaus, kny
gynas pasistengs nupirkti, ar 
tiesiai iš Lietuvos išrašyti vi
sas, kokias galima gauti lietu
viškas knygas. Tik skaitykime 
ir reikalaukime daugiau K

Teisybė, kad mes lietuviai ir 
nęgalime pasigirti apstumu sa
vo knygų. Visgi knygynas ga
li padauginti lietuviškąjį sky
rių bent pusę, jei tik norite. 
Knygyne dar nėra daugelio to
kių knygų, kokias Lietuvos 
knygynai turi, kaip pav. Kul
tūros bendrovė Šiauliuose ir 
Šlapelienės knygynas Vilniuje.

Apart knygų, knygyne veik 
nėra lietuvių laikraščių (išsky
rus “Draugą”, kuris, rodos, 
veltui siuntinėjamas). Jei to
kių mažų tautelių (kaip grai
kų ir rusų, kurių ne daugiau-

ADOMAS TIRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 19 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1929 m., gimęs Mari- 
ampolio apskr., Prienų parapi
jos, Zenkių kaime. Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ma
rijona. po tėvais Broniutę, au
nu Edvardą, marčią Mildred, 
anūkę Koše Marine, 4 seseris, 
4 švogerius, 2 brolius ir gimi
nes. Lietuvoj 4 seseris, 2 bro
liu ir motinėlę Oną. Kūnas 
pašarvotas randai 1342 So. Ci
cero Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 23 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų į Erablem kapines.

Visi A. A. Antano Tiro gimi
nės, drangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. *

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, Seserys, 
Švogeriai, Broliai ir Giminės.

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

šia Chicagoj) knygyne po ke
lius laikraščius yra, tai reikia 
ir lietuviams turėti. Mokantys 
rašyti, turėtų parašyti prašy
mus knygyno -perrišti n iu i (Li- 
br ariau). Arimantas.

Lietuvių Vaikai

Tenka pasidžiaugti rašinėliu, 
užvardytu “Chicagos Lietu
viams”, kurį pasirašo “Pliuš
kė”. Pilnai sutinku su p. Pliu
škės pareikštomis min t i m i s, 
kad motinos, kurios nuolat dir
ba persisamdę, neturi laiko ir 
negali savo vaikų reikiamai pri
žiūrėti, nė tinkamai užauginti. 
Čia pasakytas kartus teisybės 
žodis motinoms, kurios iš go
dumo eina dirbti, kad tik dau
giau turto prisikrovus. O to
kių motinų yra nemažai, ir jos 
daro neatleistiną dėmę neboji
mu ir paleidimu ant dievo va
lios savo vaikų, kurie be tin
kamos motinos priežiūros nie
kad negali dideliame mieste pa
dorus išaugti.

Kita nemažesnė vaikų laisvo 
auginimo yda bus ta, jog tė
vai, nors ir gali, neprižiūri jų 
vien todėl, “kad čia tokia ša
lis” (suprask — Amerika). Vos 
tik vaikas ar mergaitė paaugo, 

‘tėvai duoda jiems valią, kaip 
suaugusiem, kurie už save ima 
atsakomybę. Tėvai neklausia, 
kur buvo, su kuo sėbravo ir ką 
veikė vaikas ar mergaitė. Ot,

STASYS TAUTWEIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną, 5:30 vai. vaka
rę, 1939 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Žagariu mies
telį,'Saulių apskr., Kauno rėd. 
Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoje moterį Oną, sūnų Jo
ną, dukrelę Julią ir dvi seseris 
— Kleofa.sią Zakaitienę ir Su- 
zaną Rupšienę, du švogeriu — 
Dominiką Rupšį ir Antaną Za- 
kaitj, o Lietuvoj brolį Vincentą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3103 So. Halsted St. 
Lulevičiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 21 dieną, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Stasio Tautweis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lulevičius, Tel. Victory 
1115.

N A U J M? N (J ' 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

ANTANAS Bl’BELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 dienų, 11 valanda r y- Į 
to, 1929 m., sulaukęs 40 metą 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Alsėdžių parapijos, Žirbilaičiu 
kaimo. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Robertų uo tė- t 
vais Smilgąitė, dukterį Anginą, 
du sūnų — Bronislova ir Vac- n 
lova, pusbrolį Antanų Bat, Ba- |į 
daukis ir gimines. IJetuvoj 2 I 
brolių — Joną ir kunigų Alton- n 
sa ir 3 seseris. Kūnas paša r- H 
votas randasi 4605 S. Hermi- D 
tage. Avor - 

taiidotuvės įvyks ularninke, 
sausio 22 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios j šv, Kryžiaus pa- 
rupijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Bubelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam' 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Vaikai, 
Broliui ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja g ra- 
bortus Eudeikis, Tel. Yards I 
1741.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

tame ir yra tą blogoji spraga, 
kurią tėvai tik tuomet sužino, 
kada vaikas pakliūva į polici
jos rankas, o mergaitė iš pie- 
menystSs rcnjritisi i»rie motiny
stės.

Tėvai turėtų pe tiek ameri
koniškai, kiek lietuviškai savo 
vaikus augint, bent tokioj pat 
grąsoj, kokioj jie patys augo. 
Tšvai turi būtinai žinot, kur 
vaikas eina ir su kuo draugau
ja, ir ką veikia; ir ne tik va
landas, o ir minutes. Tuomet 
vaikai neišmoks meluot ir blog- 
dariaut. Dar geriau: tėvai pri
valo paskirt su kokiais vaikais 
sėbraut. Nes su kuo sutapsi, 
tokiu pats patapsi.

Arimantas.

si šėrininkai išklausymui direktorių 
raportų, apsvarstymui ir nutarimui 
planų ir išrinkimui direktorių,

Kurie susirinkime nemanote būti, 
pasiuntėme jums pamainą (proxy) 
pervedimui savo balso tokiam L. 
A. B. S Z'i'i n i n k ti i, kuris Miili dalyvau
ti susirinkime, pasirašęs savo var
dą, pavardę ir grąžindamas pamai
nų no vėliau kai 15 d. sausio.

Taip put siuntėme bendrovės fi
nansinę sąskaitų. Pilni smulkmeniš
ki raportai teikiami tik pačiam šė- 
rini n kų suvažiavime.

L. A. B. Sekretorius.

Lietu vės Akušerės
Phone Victory 4953k

MRS. A. JARUSZ-KAUSHTLLAS 
Physical Theraphy and Midvvife 
3252 South Halsted Street

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

x PRANEŠIMAI

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

B-vės “Bubąs” Akc. kurie įdomau
jąs prašome susirinkti sausio 24 d., 
8 yal. vak.. Kliubo kambariuose, 
Universal State Banko name, 2-ram 
aukšte, 814 W. 33rd St.

Komisija yra gavus nuo Bendrovės 
pirmininko Prof. V. Mačio Valstybės 
Gynėjo Apkaltinimo Aktą ir daug 
kitų svarbiu dokumentu, sulyg ku
riu vra galimybes atgauti Bendrovės 
turtą iš Gudžiūno ir kitų. Bukit lai
ku. Komisija.

Lietuvos Atstatymo bendrovės šč 
rininkų metinis suvažiavimas įvyks 
sausio 22 d., 19 vai. ryte, Cornish 
Arais Hotel svetainėje, 311 W. 23rd 
St., Nbw York, N. Y.

Susirinkime privalo dalyvauti vi-

Universal Restaurant
Labiausia mggianwJP< 

lietuvių valgykla -
Bridgeporte

A. A. NORKUS.
750 W STZZJCP

i 31st St. '

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlus ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

A. PRABISH
Lietuvis Graborlus

3ąžięingai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k11 i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Luke St.
'Yel. Melrose

Pa ik 797

Lietiiviai Gydyto jai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietą, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Iva^Qs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 2S 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk

South Shoie( 2238 ar Raudotai) 6800

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock. 9252

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

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

Tai. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Arinltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaokee Avenue 
Valandos: 12 Ud 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagąl sutarti

A. MONTVID, M. D.
1579 MBwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. Ir Robey St.

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

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir dlathennla

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
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 patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, ODR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS * 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 South Ashland Ave.i
Fhouc Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752
4649

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt R.’dg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Fastebekit mano iškabas 
Valandos nūn 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. F.
Phone Canal 0b23

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH 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 sutarti

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Aahland 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 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VAŽELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South AshlaYid Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos : 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

________Advokatai________

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 PCtnyčioj nuo 9 iki 6 

3oiinTborden 
(Jonas BagdžiunaH Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 AVest Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland .Avenue 
Telefonas Boulevara 7820 

Resu 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija €640 S. Maplcvvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. SL AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
- Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydo l’ark 3395

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, 111.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. I’ullman 5950 

Namą Tel. Pullman 6377

Tel. Brunswjck 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milvvaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais vagai susitarimų.

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SL 
Hemlock 4080

Jvairys Gydytojai
Ofiso Tel, Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyriškų 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir Švcntad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidentija 6158 S. Tahnan Av.
Tol. Prospect 3525.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So, Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

KesidiBnce Tel, Fuirfax 6352

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vukdfų, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res, Telephopę Plaza 3200

DETROIT, MTCH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bartum Towcr

Kampas Batęs and Cadillac Squar<i
Valandos nuo 8:30 iki 5 va!.' v k iro.

PanedCliais ir Pėtnyčiomis 
iki 7:30 vul. vakare



naujienos, chtcrjo, m. Pirmadienis, sausio 21, 1929

CHICAGOS
ŽINIOS

[to kontraktų. White kompani
ja, sakoma, taksų departamen
to reikalavimų kovosianti teis
muose.

The English Column

Gyvatine vaišino 
draugus

Butlegerių byla pa 
sibaigė

by Vladas Jurgelionis

Melrose Panko butlegerių by
la imi baigė. Kaip jau buvo 
(pranešta pirmiau, 81 asmuoP-nla Ona Anskelnis, gyve

nanti 2462 W. 45th St., turėjo šio’ b-vM kaltinta nusižengimu 
nemalonumo teisme. Dalykas; Pr()bibicijos jstatytams. 53 kal- 
tokis, kad teisme buvo parodyta • titinnmųjy prisipažino esantys 
munšaino bonka, kurios dugneijkajti. Kaltinimai prieš keletą 
]vg suvaitota baranka gulėįo|^8lTie ištraukti. Vienuolika 
gyvatė. Nors p-nia Anskehris'kaltinamųjų teisė džiurė, iš sep- 
aiškino teisėjui, kad ji vaišino ‘tymus jų rado kaltais esant, 
tuo munšainu tik savo draugus,teisėjas Baltzell turės 

t ••• ••• | I t knHUtVAAn InH^ ilZYYVtCI K C
kaip vaistais, bet teisėjus paalx‘- 
jojo, ar tinkami yra tokie “vai
stai” draugams vaišinti. Taigi 
jis nulxiu<lė p-nią Anskelienę 
$100. O p-nia Joseph Geh, 2429 
VV. 45th St., Anskelienės pacien
tė. dnliar guli pavieto ligoninėje.

paskirti bausmes taip tiems 53, 
kurie prisipažino kalti esantys, 
kaip 7, kuriuos džiurė rado kal
tus.

Investigacija Sanitary 
tistrikto reikalų

Daktarui Rongetti ka 
Įėjimas nuo 1 iki 14 

metų

Pi imas valstybės gynėjo padt>{ 
jėjas, Frank Ix>esch, paskelbė, 
kad kaip šiandien prasidės tyri-»| 
nėjimas Sanitary distrikto rei 
kalų. Klausys argumentus ir Ii u 
dymus speciulė grand džiurė. 
Sakoma, jog valstybės gynėjai' 
turi informacijų, kad distrikto 
pinigai, sukelti bonų pardavimu, 
buvę išleidžiami kitokiems rei
kalams, negu nems, kuriems1 
buvo leidžiami.

Dr. Rongetti, buvęs savinin
kas Ashland Boulevard ligoni
nes, rustas kaltu. Jam paskirta 
bausmė kelėti nuo 1 iki 14 me- 

j tų už tai, kad jis padarė abor- 
ciją, dėl kurios mirė Loretta 
Enders, 19 metų mergina.

Lašt Sunday afternoon 
Chicago People’s Symphony 
Orchestra vvith P. Marinus 
Paulsen, eonduetor, presented 
their seventh concert at 
Steven’s Eighth Street Theatre. 
Miss Alise Le Tarte, pianist, 
and Mr. Martin Heyde, baritone 
vvere the featured soloists.

The outstanding composition 
rendered by the orchestra was 
without doubt Beethoven’s 
Fifth Symphony in C. Minor. 
The comparatively difficiult 
representation of inner passions 
in this symphony was feelingly 
presented with pronounced 
brilliancy of color in the tsring 
pasages. Therich tonai quanti- 
ties of the orchestra in 
which were brought out 
work vvere very much 
the vvasteful eondueting 
Paulsen.

Miss Alice Le Tarte displayed 
an unusual ability in conveying 
an intepretation of 
her performance of 
for Piano in E 
Liszt.

the

unison 
in this 
due to 
of Mr.

flat

feeling i n
Concerto

Major by

Opozicija platesnei 
Milwaukee avė.

*
to

Pasireiškė opozicija praplatini
mui Milwaukeę A v. tarpe Grand 
ir Armitage Avės. Taigi Micha- 

Pienių streikas aštrėja d Faherty, prezidentas tarybos 
miesto gatvėms taisyti, išsiunti
nėjo kiekvienam biznieriui, tu
rinčiam Milvvaukee gatvėj biz
nį ties ta vieta, klausimus, kaip 
kuris biznierių žiuri j gatvės 
praplatinimą. <Milwauštee gatvę 
norima (toj vietoj) padaryti 
46 pėdų platumo vietoj dabarti
nių 38 pėdų, o šalygatvius su
siaurinti nuo 14 iki 10 pėdų.

Pieno farmų savininkų strei
kas aštrėja. Daugiau kaip 95,000 
svarų pieno tapo sugadinta. Tas 
suga<lintas pienais prikkuisė far- 
meriams, kurie neprisidėjo prie 
streikininkų. Menas arba buvo 
išlietas, arba į jį įpilta kerosino.

Pieną išvežiojančios kompa
nijos kreipėsi į valdžią prašyda
mos sargybos. Dar viena Cliica Platinimas kastuosius $818,514; 
gos kompanija, sakoma, išreiš- miestas tam tikslui skiria $229,- 
kusi noro mokėti farmeriams už 
pieną po $2.85 už šimtą svarų. 
Farmerių organizacijos atstovai 
kreipėsi j Illinois ir Wisconsino 
senatorius VVashingtone, 1). C., 
prašydami, kad jie pailgintų 
fetleralės valdžios agentus gidė
ti sutaikyti farmerius su kompa
nijomis.

092 kaip savo šėrę.

Del guziko divorsas

Sugavo banditus, api
plėšusius banką

pa-Trys negrai, kurie 
darė holdapą Franklin Trust 
and Savings banke 
tą peiiktiKlieuį, sugauti. Nesu
gautas tik vienas. Policija gavo 
informacijų, kad trobesis 3341 
VValmsh Avė. esąs kaip ir koki 
plėšikų buveinė. I)etektivai už
puolė tą trobesį. Suėmė keletą 
buvusių viduj negrų. Pas juos 
rasta $360, kurie, sulyg nume
riais pažinta, buvę paimti iš 
Franklin banko. Suimtieji neg
rai išgabenti į detektivų biurą. 
Pasilikusi trobėsyj policija su
ėmė dar kelioliką negrų, atsi
lankiusių į trobesį per naktį. 
Sakoma, kad visi suimtieji tu
rintys policijos rekordus. Suim- 
tajai negrų gengei primeta kal
tę, kad jie per paskutinius du 
mėnesiu yra padarę aPie 20 plė
šimų, daiugausia \Valgreeno rip- 
tiekų.

P-nia Nancy McDonald įsiu
vo guztką savo vyro apatinėms 
kelnėms. Guzikas skyrėsi nuo 
kitų guzikų. Taigi vyras plaš
takų užvažiavęs jai per veidų. 
Paseka: p-nia McDonald ieško 
divorso. Guzako jsiuvimo inci
dentas yra viena priežasčių, dęl 
kurių ponia reikalauja divorso.

jierei- Cuneo spaustuvė 
apiplėšta

Trys banditai, apsiginklavę 
revolveriais ir šautuvais, įėjo 
ofisan didžiulės Cuneo spaustu
vės. Jie paliepė 50 ofiso darbi
ninkų (kurių didžiuma yra mer
ginos) sėdėti ir nesijudinti iš 
vietos. Pasiėmę $5,232, bandi
tai j laukusį jų autą ir nuvažia
vo. Katame kare buvo dar du 
banditai, kaip kokie sargai. Api
plėštas ofisas randasi 2242 
G rovė st.

Atidaro autų parodą.

Oro paštas

Sausio 26 d. Coliseum trobe
sy Chicagos autų pirklybos bu
tas atidaro parodą, kurioj bus 
išstatyta naujų autų modeliai. 
Tai bus 29-ta metinė autų pa
roda Chicagoj.

šeštadienį iš Toledo, Ohio, j 
Chicagą aeroplanais atgabenta 
9 tonai laiškų. Tai buvo di
džiausias oro pašto darbuotėje 
siuntinys. Laiškus atgabeno 
12 aeroplanų.

4,000 autų pereitais 
metais

Reikalauja $800,000 
taksų

Su v. Valstijų taksų departa
mentas reikalauja užvilktų tak
sų $800,00 iš Michaelio E. White 
ir White puving kompanijos. 
White kompanija yra ta, kuri 
1921 ir 1928 m., tai yra pas
kutiniais metais mero Thomp- 
sono režimo, gavo daugiau mie»-

Suskaitoma, kad 1928 m. Su
vienytose Valstijoje padirbta 
daug-maž 4,000 aejroplanų. Par 
lyginus su skaičiumi aeroplanų, 
padirbtų 1927 metais, pernai 
aeroplanų išdirbystė padidėjo 
100 nuošimčių.

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

i n to a

The hu- 
developed 
more re- 
such as

CLASSIFĮpD ADVERTISEMEN
RadiosBusiness Service ” i J Fo^Jlenr

Biznio Patarnavimu ' C T“---------
*~^**-****-~^^~Jx^~‘----- J?A£1 REftUOJA (Welis Storas ru

3 ^gyvenimui* katnoariais. šiltu 
apšildomi, prie bekeimės 

^įpjlkampo. PrOspect 1427.
iiiiJh I ,,, 

tielp VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

MES darome pirmos klesos kar- 8 
t, plumberio ir apšildymoj va 

24 mėnesiai išmokėjimui | wriSenterio
arbus:

Mes ateisime bile kur Chicagoj.
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube į mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prislųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, kibą* prieinamas. Šauk VVebster 
7339.

FABRIKO APTARNAVIMAS
| Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 
! Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Purk 8296

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

Susilauk pasisekimo su 
' Chevrolet

natūrai instinet for rhythm 
vvhich has developed 
sense of appretiation for mu- 
sic. This sense of appreciation 
varies according to the degree 
to vvhich it has been developed.

The human who is mentally 
lesa developed succumbs more 
easily to the lower types of 
music with pronaunced rhythm 
such as common jazz. 
man with a better 
taste appreciates the 
fined types of music
operas and symphonies because 
he is capable of understanding 
and appreciating the finer feel
ings and emotions expressed i n 
this music.

The intentichi of this vvriting 
is to present the necessity of 
seeking the more refined things 
in life. If one has the desire 
to posses more 'refined views 
and feelings in life, one mušt 
seek the better associations and 
entertainments because it is 
only through association and 
eontoet that a person is able to 
acquire a broad culture.

As one who appreciates and 
tries to understand the finer 
types o fmusic, I invite and sug- 
gest that you take more in- 
terest in his mode of entėrtain- 
ment. You will find, as I have, 

i a ųuality in this music vvhich 
appeals to one’s finer feelings. 
The Chicago People’s Symphbny 
Orchestra gives one an excellent 
oportunity to enjoy fine music

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
blle kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinus) 
darbų mieste. Kedzie 5111.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

GENERAL1S KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalcw iki 
didžiausio apartmentinių namo. 

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

Phone Republic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

Energiški Ir sumanus vyrai gali ra- 
I progą padidinimui uždarbio ir pa-sti 

žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą

Ypač reikalinga vyrų teritorijose demonstravimas dovanai. Už pinigus 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai-1 kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
blti lietuviSkai, lenkiškai, čechiškai Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
ir angliškai. i Tel. Midway 6312.

Priimti aplikantai bus trumpą lai- ----- — -
ką lavinami dykai konstrukcijos šiųi " Miscellnnemis f n r SaIp karų ir geriausių būdų juos parda- miSCCiiaiH oiis » ai) 
vinėti. ' I________Įvairuz Pardavimai______

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301

Rush and Ohio Sts,

SAFE—dideli, stipri, plienini sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matyklt
“NAUJIENOSE.”

younger
* ♦

A few words
Lithuanians:

Civilization has developed and . ,, , r i bv presenting freųuent concertsbrought out a more refined, M>y . . 1 , . ,
sei/se of emotion or feeling in Wlth an «dm.Mion wlnch any 
the ruman. It has developed in one ean “ or • 
him a conscious appreciation of 
beauty and art.

Of course people vary greatly 
in the degree to which their 
refined senses are developed. 
And ir is by this degree of de- 
velopment that a person is 
rated in civilization.

If his refined feelings are 
undeveloped, he is considered 
unintellectual and thereby his 
comparative standing is lower- 
ed.

It is hope of every self- 
conacious human to be high 
in standing among his fellov? 
associates.

Since every person possesses 
a degree of reasoning power 
which anables him to recognize 
his more refined instinets, every 
person can with some exertion 
of will develop these feelings.

For instance people have a

CLASSIFIED ADS.
-

Educatlonal
Mokyklos

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Mes paskolinsime jums pinigų 
. $100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Reikalingas lietuvis dalį laiko dirbt 
pardavinėtojas, kuris gali kalbėt ang
liškai. šita yra stebėtina proga dėl 
vieno — Šauk Shuirmann — Bitter- 
sweet 6180.

GARSŲS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

DŽENITORIAUS pagelbininkas 
reikalingas, turi būt unijistas, Mike 
VVilliam, 4656 Dover St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių opera- 
torkų prie žiurstų arba namu dre- 
sių, gera mokestis. Smoler, 1834 VV. 
North Avė.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai______

PARSIDUODA garažas už 
cash arba į mainus į mažą na
mą. Garažas talpina 125 karus. 
Vienas blokas nuo White City.

CALUMET GARAGE 
6139 S. Calumet Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie mažos šeimynos prie na
mų darbo. Atsišaukite po 5 vai., va
kare, o nedėlioj visa diena, 1402 So. 
56 Ct., Cicero, 111.

PARSIDUODA eleetrie shoe repair 
shop, taipgi shoe shine parlor ir vi
si kiti rakandai, už $225. Atsišaukite 
greitai, 554 W. 31 St.

Automobiles

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ku
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
aniksd pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

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

Amerikos Lietuvių 
, Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoju 
8106 So. Halsted St„ Chicago,

Paskolos suteikiama 
j vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

20% IKI 35% SUTAUPYSITE
1929 Buick sedan, įrengtas .... $1J5O
1929 Buick, Master, country

coupe ......................................
1928 Buick Mast Roadster .....
1929 Chrysler 75 Tovvn sedan

w......:........................................
1927 Chrysler 80, Roadster ..
1927 Chrysler 70 Cabriolet ....
1929 De Soto, De Luxe, 4 durų se-

111.

Miscellaneous
įvairus

•IR

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

club 
$1345 
$950 

w. 
$1550 

$975 
$745

dan .............................................. $895
1929 • Essex Cabriolet, Rumble 

sent ........................................ $495
1929 Franklin, sedan, 6 dratu ra

tai ........................................ $2350
1929 Franklin, Coupe ...........    $2150
1929 Grabam Paige, 6-29, sedan, w.
• w................................................  $1495
1925 Hupmobile, De Luxe, 4 durų se

dan ...................................... $1295
1929 La Šalie, 4 durų sedan, 133 W.

B................................................. $2150
1927 La Šalie Cabriolet rum.seat $1295
1928 Lincoln Le baron, 3 lan«ix se

dan
1929 Packard 8, 4 durų sedan $2250
1928 Reo Flying

let ....................
1929 Studebaker, President

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
Storas su namu ar atskirai, Storas ir 
šeši ruimai pagyvenimui, parsiduoda 
pigiai. Kam reikalinga atsišaukit

PARSIDUODA 2 flatų 5 ir 5 rui
mai, medinis namas, dviejų karų ga
ražas ir lotas, panluoj^f^arba mai
nysiu ant loto arba ką tpmstos turite. 
T. Yodelis, 10507 Edbrooke Avė., 
Chicago, III. Tel. Fullman 4097.

Real Estate For Sale
Natnal-žemi Pardavimui

BARGENAS
220 W. 48th Dlace. Medinis na

mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi būti parduotas užbai4 
gimui tvarkyti palikimų.

BU1LDERS REALTY CO.,
2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 1128

$2950

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

Cloud, Cabrio- 
. $895 

; 8, se- 
d&n ..................  $1395

1929 Studebaker Commander, se
dan .......    $1300

1929 Stutz, sedan, ‘fa drat ratai $2350 
75 KITOS TOLYGIOS VERTĖS 

Išmokėjimai. Mainai. Visuomet 
atdara.

LARRY O’ROURKE, Ine. 
2701-3-5 W. Madison St.

MAROUETTE RI)., 751-53 W. — 
Moderniškas 4 flatų, 2 po 6 kamba
rius, 2 po 7 kambarius, $17,(MM), 
jmokėti $2000. 1-mas morgičius 
$8750. Šauk savininką Normai 5530.

BSyears

X5 ounces for

KC 
BakingPowder 

(doubte actirtg)

ŪSE LESS 
than of hlgh priced brandi
MILLION8 OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

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

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

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

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

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

STORAŽO RAKANDAI 
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios sėtas ............... $37.00
$175 Miegamojo kąmb. setas $39.00 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

SPECIALIS BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranku- 
jnai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500.
, 6203 So. Morgan St.
Savininkas ant antrų lubų iš užpaka
lio įėjimas. Nikodemas Tautkevicz.

MŪRINIS 2 flatų 5-5 kambarių, 
2 karšto vandens šildytuvai, pusant
rų metų senumo, 2 karų garažas, ar
ti mokyklos ir transportacijos, $14,- 
900, cash $3,000. Sav. Kildare 9213.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co., 

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

Phone Victory 7261 
J. 3. RAMANČIONIS, Sav.

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešio 

tas padlagas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujos kar- 
petos. Apskaitliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

$3,000 CASH nupirks gražų 1% 
augŠto murini namą, 5-4 kamarių, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elė ištaisytos. Kai
na $13,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė., Tel. Berkshire 7900.

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

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

Tel. Armitage 1199

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industnal Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

LIETUVIU RADIO DIHBTUVfi
Išdrba aukščiausios njšies radios. 

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

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modemišką bungalow, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na- 
na, 3510 VV. 88 PI. tel. Belmont 2738

Radios

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU trijų giminaičių — 
Vanelijos ir Teklės Paliukaičių. Pir
ma gyveno Chicagoj. Stepanija 
Ivaškaitė, taipgi pirma gyveno Chi
cagoj, o dabar nežinau kur. Atsi- 
šaukit. A. P., 5518 S. Talman Avė.

Furnislied Rooms
PASIRENDUOJA tinkamas rui

mas vienam arba dviem vaikinams — 
garu apšildomas,'telefonas ir kiti pa
togumai. Kreipkitės nuo 6 vai. vaka
ro ir subatomis visą dieną. Mrs. Pet- 
ruson, 4445 So. Artesian Avė. Tel.1 
Lafayette 0874.

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų seną Radio ar Phonografą, 
perpildyti modeliai sekančių radios 
Atvvater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A. Balansas tik Pini’ 
gaiš.

Atdara utarninkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais.

Atsinešk šj garsinimą, bus 
$5.00 dougiau.

REICHARDTS,
6421 So. Halsted St.

vertas

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
3812V6 W. North Avė.
Ttlephone Capitol 1361

BARGENAS — moderniškas 12 
apartmentų, mūrinis, arti 61mos ant 
Normai bulvaro; tikrai sausio speci
alias. Savininkas turi parduoti m įeit. 
Ims mažesni arba farmą, Chester- 
field 0155.

GRAŽŪS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchvvood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

BARGENAS — 5 kambarių muro 
moderniškas namelis, aržuolo užbai
gimas, u gn i a vėtė, fomisu apšildo
mas. Garažas. Ant dviejų lotų. Šauk 
savininkų, Hemlock 6688.

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčių. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir nadarvti pinigu.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Repu bl i c 4170




