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N.Y. Suėmė Meksikos
Sukilėlių Iždininką

Ateca ir jo asistentas, pasprukę iš Meksi
kos, bandė išdumti Į Ispaniją su $750,- 
000 ir 14 skrynių mantos - Du J. V. 
valdininkai, gelbėjusieji jiems, taipjau 
suimti i

NEW YORKAS, geg. 5.
vyriausybė vakar 

keturis asmenis ir
vieną valiza.itę ir

kol kas dar neati- 
luo tarpu jų gaibena-

Federalinė 
čia suėmė 
jų bagažą: 
1 I skrynių.

Skrynios 
darytos,
moj rankinėj valizai tėj rado 
$750,(MM) banknotais, auksu ir 
perkamais vertybių popieriais. 
Sako, kad tas turtas esąs dalis 
grobio, Meksikos sukilėlių pri- 

ir iš Mck-s i plėšto i š valdžios 
sikos bankų.

Suimtieji asmens 
dor Ateca, ispanas,
Meksikos sukilėlių vado, gene
rolo Marcelo Caravco, biznio 
dalininkas ir sukilimo iždinin
kes; Antonio Gomez Maųuero, 
meksikietis, Atecos sekretorius; 
Russeil B. Maitthc\vs, amerikie
tis, Jungtinių Valstybių imi
gracijos direktoriaus E) Paso,

Tesąs, dišlriktui asistentas, ir 
■ W. H. Fryer, buvęs Jungtiiiių 

Valstybių prokuroro asistentas 
Ei Paso.

Ateca ir Macjuero yra Meksi
kos 1 
išplėšimo 
iždo. Jie 
m i dėl 
ginklų iš 
Meksiką,

Už ginklų siuntimą Meksikos į 
; sukilėliams jie neseniai buvo 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės suimti Kansas City, bet 
jiems užsistačius po $5,000 kau
cijos, jie buvo paleisti. Atsiža
dėję kaucijos, jie bandė pabėg
ti į Ispaniją, tačiau New York e 
dabar tapo sučiupti.

Abudu amerikiečiai, Mat-' 
the\vs ir Fryer, yra kaitinami 
dėl sąmokslo su Aleca ir Ma- 
(fuero ir gelbėjimo jiems pa

diegti.

vyriausybės kaltinami dėl 
Ghihiiahiia valstijos 

taip pat yra kaltina- 
siuntimo aeroplanais 
Jungtinių Valstybių į 
sukilėliams.

rmadirnis, Gegužes-May 6

I Atlantic* and Pači tie Photo]

Robert M. Ilutchins, kuris .tapo išrinktas Chicagos univer
siteto prezidentu. Ilutchins turi 30 metų ir yra jauniausias 
prezidentas. Iki šiol jis buvo Yale universitete teisių skyriaus 
dekanas.

d., 1929 No. 107

i Prekių laivas Apasken- 1 • ■ M • •
do; įgula išgelbėta Lietuvos Naujienos

.IbUEI’ALO, N. Y.,’geg. 5. —;
.Praneša, kad per smarkią and-; 
ją Rurono ežere, apie keturias 
mylias nuo 'i’liunder Bay salos, 
paskendo -prekių laivas O. E.
Paiks. -Laivo įgula, viso ašluo- Vyriausiam
ni žmonės, buvo išgelbėta.

Sako Berlyno riauši 
ninkams vadovavę 
sovietų karininkai

Iš anksto prieš gegužės 1 i Ber
lyną atvykę iš Maskvos gene
ralinio štabo oficierai ir trys 
čekistai

5. — Laik-

nių, kad prieš dvejetą savaičių 
į Berlyną atvykęs maskviškis 
kcmunislų organizatorius Ma- 
r.ielsky, lydimas trijų žinomų 
“čekistų” ir trijų generalinio 
raudonosios armijos štabo kari
ninku, 
tuojau 
ni ngus 
MUS.

Atvykę i Berlyną, jie 
pradėję daryti smulknie- 
komunistų sukilimo pla-

Kunigo Olšausko skun- Bomba pasienio sargy
bos viršininko butedas atmestas

I'ribunole buvo 
sprendžiamas praloto Olšausko 
skundas prieš Kauno apygardos 
teismo sprendimą 
Olšausko sku.ndą
dinas, pral. Olšauskui 
mo, kuris dar nepaskirtas teks 
sėdėti Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Byla prieš pral. Ol
šauską dar prekuraturoj ir nu
matoma artimiausiomis dieno
mis gani i Kauno apygardos teis
me.

— Reketijos kai-KAI
me i pasienio policijos II rajo
no 5 sargybos viršininko Žilio-

Tribunolas natos. Sprogdamos jos sunkiai 
atmetė. Va- sužeidė viršininką, kuris, nuga- 

teis-1 Lentas i Mariampodės ligoninę, 
mirė.

LIETINGUS METUS 
“SAUSINA”

Rygoje suimti 8 ru- < 
su komunistai

risipažino buvę maskviškio 
Kominterno atsiųsti latvių 
“revoliucijai” vadovauti

Lalvių paRYGA, geg.
litinė policija praeitą antradie
nį, taigi dieną prieš Gegužes 
pirmąją, vietos komunistų va
do bute suėmė aštuonis komu
nistus. Darant kvotą, suimtieji 
pagaliau prisipažino, kad jie 
buvo maskviškio komunistų in
ternacionalo atsiųsti vadovauti 
vietos komunistų akcijai prieš

MERKINĖ. — Prieš Velykas, 
dar ketvirtadienį, vietiniai mo
nopoliai (kaip ir prieš kitas 
šventes) nėpriteko valstybinės. 
Šeri arusiomis pastangomis nei 
monopoliai nei “privatus asme
nys” degtinės pareikalavimo 
palenkinli nepajėgia. Reikia 
pripažinti, kad ir “vartotojai” 
patiekė jų neskriaudžia, po 9— 
10 litų už litrą rankon bučiuo-

I darni mokat ,
Štai, kur lietuvių “pažangos” 

i laimėjimai ir sunkmečio laup- 
i inenos.

Komunistu riaušės 
Berlyne nesiliauja

19,813 ateivių tapo J. V 
piliečiais per kovo mėn

Per keturias dienas užmušti 27 
asmens, jų tarpe vienas an*« 
1ų spaudos korespondentas

BERLYNAS, geg. 5. — Ko
munistų “tvirtovėje” Neu- 
koelno priesmesty — anksti “šį 
lytą vėl prasidėjo šaudymai.
Riaušininkų atsparumas esąs 

sulaužytas

Darbo departamento praneši
mu, praeito kevo mėnesį Jung
tinių Valstybių pilietybė buvo 

Dau- 
ita-

Bandė nudurt Meksi 
kos vada Callesa 

C i.

suteikta 19,813 ateivių.
giausiai buvo naturalizuota
lų — 3,758, paskui lenkų

Užpuolikas norėjo P a d a ryti 
taip, kaip “škaplierninkas” 
padarė su gen. Obregcnu

Br.nLi geg. .). — ro 
trijų dienų kautynių ir šaudy
mu Berlvno darbininkų gvve- 
nainuose kvartaluose, policija 
mano, kad riaušininkų atsparu
mas pagaliau sulaužytas ir kad 
netrukus apsiausties padėtis ga
lės būt panaikinta.

Neukoelne tačiau, loję svar
biausioj komunistų tvirtovėje, 
vis dar neramu.

(fn-

PARYŽIUS, geg 
mar Schacht, Vokietijos ddega- j 
ei jos reparacijų konferencijoj 
pirmininkas, vakar pranešė ken-' 

pirmininkui, O\ven 
tam tikro- 

vokiečiai 
ekspertų 

mokėjimo

ferencijos
D. Youngui, kad su 
mis rezervacijomis 
priima amerikiečių 

i siūlomą reparacijų
Nuo gegužės pirmos dienos.planą, 

demonstracijų, taigi nuo laiko, 
kai prasidėjo riaušės, skaičius j 
užmuštų siekia 27.

Tarp užmuštų yra vienas bri
tų laikraščių korespondentas, 
Charles Mackay, naujazelandic- 
tis. Del Mackay užmušimo ki- suma, tą sumą kas metai pa

didindama per pirmus penkioli
kę metų, ligi metinių sumokėji
mų suma pasieks $473,800.000. 
Reparacijos butų kas metai mo
kamos per 37 metus.

Amerikiečių planas, kurį su
formulavo ()\ven D. You n g, J- 
Pierpont Morgan ir Thomas W. 
Lamont, yra toks, kad Vokieti- 

j ja reparacijas mokėtų, pradėda
ma su maždaug $390,855,000

5, — 
j Iš Hermosillo, Sonoroj, Meksi- 
’koj, praneša, kad ten bandyta 
nužudyt gen. Gailės, buvęs Mek- 

Vokiečiai priimą|sikos prezidentas ir dabadin-s 
a •! • i : vyriausias federaliniu armijųAmerikos siūlomą Įv:,dlls k()VOje S1, suknėiiaiS. 
reparacijų planą panešimas sako, kad i

i kiele, kuris buvo surengtas
_ j j ja|., nerolui Gailesni, vienas jaunas 

vyras, kitados buvusio Seno-; 
Iros gubernatoriaus, Rainelio 
■ Izabel’o, sunūs, apsikabinęs 
įgen. Callesa, laikydamas pan
ikoj duriamą peilį, liet gen. Ri
ko greitai prišoko ir piktadarį
nuginklavo.

Gailės atvyko i Negales

NOGALES, Sonora, Meksika, 
geg. 5. j— Gen. Aibelurdo Rod- 
riguezo lydimas, į čia aeropla
nu atvyko iš Hermosillo gen. 
Plutarco Calles, vyriausias Mek
sikos armijų vadas.

ti užsienio spaudos korespon
dentai padarė protestą vokiečių 
policijai, bet policijos viršinin
kas, apgailestaudamas įvykį, at
sakė, kad policija buvus įspėjus 
korespondentą neiti į riaušių 
distriktą, bet jis įspėjimo nepa
klausęs. Kieno kulipka kliudė 
Mackay, policijos ar riaušinin
kų, nebuvo galima nustatyti.

Goinez atsisakė būt Ve 
nezuelos prezidentu

KARAKAS, Venezuela, geg. 
5. — Gen. Juan Vicente Gomez, 
kongreso kaip vienu balsu vėl 
išrinktas Venesuelos preziden
tu, atsisakė .ilgiau prezidento 

I kėdėj pasilikti. Gen. Gomez, 
kurs yra jau 72 metų amžiaus, 

nuo iChicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; kartais Sumuštas Kinų gene- 
fiah būt lietaus; vidutiniai ™Hrolas pabėgo j Japoniją 
nąsis vejai; nedidele tempera- j 
turos atmaina.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 59° F.

Šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 7:42. Mėnuo teka 4:30

krašto prezidentu buvo 
11909 metų.

ŠIMONOSEKI, Japonija, gog. 
5. — Maršalas čang Tsungča- 
nas, tautinės Kinų kariuomenės 
sumuštas šantmigo karo lordas, 
pabėgęs iš savo krašto atvyko 
į Japoniją.

Fordas steigiąs auto
mobilių kompaniją 

Lenkijoj
VARŠUVA, geg. 5. 

ša 
ja steigti 'Lenkijoje automobi-

“Pučams” Maskva turi pinigų, 
ners namie žmonės badu 

stimpa
Demokratų organas Morgen 

Post, kuris dėl kounistų riaušių 
Berlyne taipjau kaltina Maskvą, 
sako, kad Vokietijos ambasado
rius Maskvoj turėtų kategoriš
kai pasakyti sovietų valdžiai, 
jogei vokiečiai daugiau nebepa
kęs tos komedijos, kurią Ma
skva lošia su jais, būtent, of.i- 
ciališkai nuolatos pareikšdama 
savo draugingumą Vokietijos 
valdžiai, o tuo tarpu pasalomis 
kurstydama komunistų “pu- 
v ►” prieš ją ir siųsdama pini- 

nei J. V. prekybos departamen- riaušėms kelti. Kurstymams Apie 1,000 žmonių esą užmušta

Suėmė imigrantų šmu- 
geliuojamų laivą

Porting a 1 r j a, 
Parlugalų vyriausy

bė suėmė Amerikos škunerį Vi
lai! Granner, įtartą dėl šmuge- 
liavimo emigrantų iš Kap Ver
ele salų į Jungtines Valstybes.

[Škunerio Vilan Granner va r- j 
du nėra paduota nei Lloydo

LISABONAS, 
geg. 5.

ir “pučams,” sako laikraštis, 
Maskva visados randa pakanka- 

imai pinigų, nors namie jos gy
le D ADRG T A TTIf H’vent0‘*ai J)adauJa ir ilgomis uo- lo UJAItlJvy demogis dieną naktį stovi, lauk-

-----------  'dumi duonos.
New Y«rko sotybes darbiniu-į 

kai laimėjo 5 dienas ir 10% | 
priedo

to laivų registruose. |

150,000

BUFIETININKO “ŠPOSAI”

PETROŠIUNAI, Šiaulių aps. 
— Kovo mėn. 29 d., 7 vai. ryto, 
ateinant traukiniui iš Šiaulių į 

! Petrošiui) u stoti, šios stoties gir
tas bufietininkas Miliauskas nc-

Pittsburghe sprogo 
bomba, sužalojo žmogųYORKAS, geg. 5.

New Yorkb statybos 
darbininkų laimėjo 5 

savaitėje ir 10 
ba, nežinia kieno padėta ties vie
na valgykla prie Gth ir Wylie

Suimtieji taipjau prisipažino
kad komunistų internacionalas į žinia dėl ko susibarė su savo 
pasiuntęs panašias “specialistų” žmena. Staiga piktai paraudo 
grupes į Vokietiją ir kitus kra-; vienu momentu griebė nuo 
Sius gegužės pirmos dienos dč-' Bufielo visus valgius ir su vi- 
monstracijcms vadovauti. indais drožė aslon taip

smarkiai, kad visi valgiai išlak
stė po visa bufietą ir indai su- 

_ rčjo. Stoties viršininkas, iš
girdęs triukšmą, įbėgti bufielan 
nuraminti, bet pastarasis ne- 

, nusiramino ir vis mėtė žemėn 
i valgius nuo bufieto.
liau, padaręs* bufiete 
nusiramino, užrakino

i duris ir pasislėpė. Netrukus at- 
i ėjo traukinys. Žmonės išlipo iš 
vagonų ir bė.go išgerti arbatė
lės, bet... bufielo durvs uždarv- 
los, pro langą matyti ant grin
dų daug primėtyta pyragaičių, 
dešrų, apelsinų, saldainių ir 1.1.

1 Keleiviai buvo labai nepaten- 
. kinti.

Baisus žemės drėbė- iyrt> 
jimas Persijoj

ir milžiniškos materialinės 
žalos padaryta chaosą,

bufielo

darbo dienas 
nuoš. algos priedo.

Samdytojai tik tada sutiko 
išpildyti statybos < 
reikalavimus, kai pastarieji ėmė 
rengtis visuotiniam streikui. 
Streikas gi butų paraližavęs apie 
300 milionų dolerių vertės sta
tybos operacijų.

(Sutartis įeis galioti ateinan
čio rugpiučio 24 dieną.

PlTTSBllRC.il, Pa., geg. 5. 
—Praeitą naktį čia sprogo bom-

ASCHIABADAS, Rusų 
kės tanas, geg. 5. Praneša,, 
kad srity į vakarus nuo Samar-1 

įkando įvyko baisus žemės dre- j 
I dėjimas, padaręs milžiniškos; 
pragaišties. Vien trijuose per-1 
sų miestuose esą apie 1,000 žmo 
nių užmušta.

Pačiame Aschabade žemės 
supurtymų buvo 90 namų su
griauti, vienas žmogus užmuš
tas ir 26 sužaloti.

fu r

VIENIJA BANKUS

orima “suvie-
darbininku uvenues. Vienas žmogus buvo

Naujas Austrų kabine
tas patvirtintas

— Prane-; VIENA, Austrija, geg. 5. — 
kad Henry Ford projektuo- Parlamentas vakar 89 baldais 

prieš 59 patvirtino naująjį 
lių kompaniją su apie $12,000.- kancleriams |Streeruwitzo kabi- 

netą.

VIENA, Austrija, geg. 5.

'000 kapitalo. Kompanija ga
mintų po 2,500 automobilių per 
mėnesį.. Ji butų bazė Fordo TEISĖJAS NUŠOVĖ STUDEN- 
ibizn-iui 'Latvijoj, Estijoj ir Ru-|TĄ, KAM VEDĖ JO DUKTERĮ į 
manijoj.

Britų medvilnės įmo
nės graso lokautu 
200,000 darbininkų

MiANCIIESTTR, Anglija, geg.
— Medvilnes verptuvių savi

ninkų sąjunga paskelbė, kad jei 
Oldhamo Alma įmonės karšta
mo skyriaus darbi įlinkai nepa
liausią streiko ir negrįšiu į dar
bą iki gegužės 18 dienos, visos,. 
560 įmonių busią uždaryta ir 
200,000 medvilnės darbininkų iš
mesta iš darbo.

skaudžiai 
namų

sužalotas ir keletas 
apdraskyti.

Du franeuzų lakūnai 
atvyksta j Ameriką
CHEiRBOURG, Franci ja, geg. 

5. — šiandie iškeliavo i Jungti
nes Valstybes franeuzų aviato
riai Assclant ir Loti. Ne\v Yor- 
ke jie susitiks su Rene Le Fev- 
re ir kartu su juo skris iš Ame
rikos per Atlantą i Paryžių.

Ispanų lakūnai nebe- 
skris į New Yorką

PANAMOS MIESTAS, Pana
ma, geg. 5. Ispanų skridikai 

' per Atlantą, kap. Lglesias ir;AMAiRJLLZ), Tex., geg. 5.— ,
R. Uamillon, buvęs Aukščiau- Kap. Jiminez, atskrido į Pana
šiu Texas valstijos teismo teisė- mos Miestą, kur juos pasitiko 
jas, nušovė Thomasą Waltoną, tūkstantinės minios.
21, Texas universiteto studen
tą, už tai, kad pastarasis slap- jektą ir į New Yorką nelie
ta vedė jo dukterį, Theresę, 19 skris. f 
metų amižaus, taipjau studen- žada lėkti į Guatemalą, paskui 
tę. ' į Hiavauą, iš kur laivu grįš į

Lakūnai pakeitė savo pro-

Lš Panamos Miesto jio

į Hiavauą, iš kur laivu grįš į 
Ispaniją.

iMEXIA, Tex., geg. 5.—Lloyd --------------- -
Davidsc-n, 34 metų amžiaus, 
prisipažino, kad jis užmušęs sa- Eufrato upei smarkiai patvinus, 
vo tėvą ir pamotę .ir, norėda- j vandens, išėję iš krantų, pžlie- 
mas savo baisų darbą paslėpti, jo daug kiamų .ir miestelių, da- 
padegęs namus. ■ rydami dideles pragaištis.

BEIRUTAS, Sirija, geg. 5.—

da-

Germabo miestelis, kaip pn.-jnyli” Ūkininku S-gos ir žemės 
neiša, esąs visai sunaikintas.į Ūkio Draugijos smulkaus kre- 
Skaudžiai nukentėję vasarinis i dilo bankus. Piršlybų imasi jta- 

asmenvs. Tam reikalui 
paskirta specialu komisija; jos

Firuza rezorlas ir daug kaimų kingi
Persijos sienoj.

Žemės supurtymus lydėjo po- darbų pasekmės sunku numa- 
žeminiai trenksmai. lyti.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel- 
v bes sušelpti už labai mažą atlyginimą.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

PlTTSBllRC.il


NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, geg. 6, 1929

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJ

NELAIMINGAS APLANKY
MAS

(Buv.' čikagiečio laiškas iš 
Lietuvos) **

Kiekvienas amerikietis lietu
vis nori aplankyti tėvynėje, Lie
tuvoje, savo tėvus, brolius, se
seris ir k. Jums visiems labai 
įdomu pamatyti senoviškąjį 
ūkiškąjį gyvenimą. Delsi to, vie
ni jau aplankėte, kiti šiemet 
atkeliausite, o kiti—už metų, ar 
vėliaus—turėsite atkeliauti, kad 
nuslopipus geismą pasimatyt su 
savo mylimaisiais.

Pereitą pavasarį (1928) at
keliavo aplankyt savo giminių 
p. Albinas Radvinauskas, Kau
siu kaimo, Geištarų par-;, Vil
kaviškio apskr. Radvinauskas 
apie 20 metų išgyveno Ameri
koj, New Yorke. Būdamas vi
rėju susitaupė pusėtinai pini
gų, tad parvažiavęs Lietuvon 
manė nusipirkti ūki, ar į žentus 
išeiti, kad senatvėje žmoniškai 
pagyventų ir turėtų senatvę ap-1 
rūpintą. Jis yra ir muzikos my-Į

Sveikinu visus draugus, drau
ges ir “Naujienų” skaitytojus, 
visiems tiesdamas savo dešinę.

—Jankus-Jankauskas.
Ožkabalių k., Bartininkų v., 

Vilkaviškio apskr.

Imigrantų vaikų 
naminis darbas

Su v. Valstijų Darbo Depar
tamento Vaikų Biuras nesenai 
paskelbė savo tyrinėjimą nami
nio darbo rezultatus New Jer- 
sey valstijos sekančiose apie- 
linkėse: Newark, Paterson,
North . Bergen, South River, 
Sayerville, Hammonton ir Vine- 

! land. Tie vaikai siuvo guzikus 
ir guzikams skyles, karielius 
vėrė ant šniūrų, išsiuvinėjo mo
teriškas suknias, darė artificia- 
liškas kvietkas, siuvo lėlėms 
suknias, baigė apsiuvinėti ske
petaites ir kitus mezginius, gu
zikus ir sagutes (safety pins) 
lipdė ant kortelių. Tie vaikai 
atliko apie 50 Įvairiausių darbų 
reguliariškai.

žmonės tiki, kad naminis 
darbas kaip tik tinka vaikams, 
ir dirbantieji tėvai pristato ma
žiausius šeimynos narius prie 
darbo. Vaikų Biuro agentas,

Tarp Ghicagos I 
Lietuvių

,i * ' T,~.— .. .

Town of Lake
Atmenu, dar Lietuvoje ūki

ninkai kalbėdavo, kad girtam 
kelias visuomet lygus— jei ir 
apsvirs girto ratai kada nors, 
važiuojant niekuomet neužsi
gaus. \^ell, taipjau yri? ir 
Amerikoje. Pavyzdžiui, perei
tą sekmadienį, 45-toje gatvėje, 
prie Wood St., vyras, išsigėręs, 
numarmėjo laiptais žemyn nuo 
antro aukšto. Ir ką—ogi nieko! 
Ant rytojas vaikštinėjo taip 
jau virtas, kaip ir visuomet. Na, 
o jeigu butų virtęs nė trupu
čio neišsigėręs, tai bečiju, kad 
jau butų tekęs graboriui. Ale 
namų savininkas šiuo prietikiu 
nepatenkintas: sako, kad reikė
sią. ar ekzortai atskaityti, ar 
kas kita daryi, ba kur matėte, 
kad Amerikoj velnias gerą ka
taliką spirtų laiptais, it dar gal
va žemyn.

Pirmą dieną gegužės, atsi-

trys jauni vaikezai. Du jų mo
teris pažino, kaip apielinkės len
kų šeimos vaikys.

Paskui sunkiai pakilo ir ket
virtasis. Pakilo ir žiopčioda
mas sako: “Prismaugė, atėmė 
pinigus”.

“Kas?”, klausia moteris.
“Gi bomukai”, atsipeikėjęs 

paaiškino musų brolis lietuvis.
Vyras paėmė nuo žemės - ke

purę, nuvalė nuo švarko dulkes 
ir nuėjo savo keliais. Nuėjo 
ir moteris. Niekas apie tai ne
raportavo policijai. įdomu pa
stebėti, kad vietos piliečiai apie 
tokius įvyktus veik niekuomet 
neduoda žinoti miesto tėtu
šiams. Na, paviršiu žiūrint ir 
išrodo, kad viskas garbingoj 
Taunoleikėj A^ra O. K.

Jau savaitė laiko atgal, penk
tadienio vakarą, lietuvis kriau- 
čius, Kraukis Kazlauskis, ėjo 
namo iš darbo apie 10 valandą. 
Ėjo jisai Wood gatve. Tik stai
ga prie 44-tos gatves jisai pa
sijuto kvapo netekęs. Kažinkas 
ji prismaugė. Kai atsipeikėjo, 
tai jau poros vaikėzų, ku
rie iškraustė jo kišenius ir pa
sisavino 8 dolerius, nebematė.

Užėjo vyras pąp draugą ir
lėtoj as, tad parsivežė kartu ir 
armoniką didumo arti vargonų. 
Teko ir man pas jo giminę p. 
Grigaičiuose (Skerpiejų k., Lan
keliškių v., Vilk apsk.) jam gro
jant pašokti. Biskį ir ameriko
niškai kalbėjome. Smagu 
susitinki amerikoną, bet 
labai liūdna sužinojus 
amerikono nelaimę.

Al. Radvinskas, manydamas 
apsigyventi Lietuvoje, parsive-1 
žė apsčiai pinigų. Matyt, iš nuo-;
tykių, kad jis pinigus su savim Į darbo valstija ne tik todėl, kad 
nešiojosi, gurėdamas daug daug visokių išdirbysčių,

kaip 
buvo

aplankydamas namus viršminė- 
toj apielinkėj, sutiko tris vai
kus—9, 4 ir 3 metų senumo 
atsegant sagutes, kuomet sena 
močiutė, teta ir du vaikai, 10 
ir 9 metų amžiaus, prisegė jas 
prie storos popierinės kortelės. 

Tyrinėjimai inėmė 1,131 vai-
pono į mažiaus 16 metų amžiaus.

Tie visi vaikai dirbo reguliariš-

Tas raportas parodo, kad New- 
Jersey yra svarbiausia naminio

meldusi mojavos, vakare lietu
ve moteris išėjo iš bažnyčios, 
perėjo per Wood gatvę ir jau 
keliaus namo, 45-tos gatvės lin
kui. Tik žiuri jėloje kas ten 
voliojasi.

“Tfiu”, nusispiove dievobai
minga moteris. Ir ne veltui: 
jai pasirodė, kad besivoliojan- 
čios dvi poros “griešijo”.

“Na, o jus—ką čia darote?“ 
paklausė moteris, lyg sarmatyda- 
ma sugulusius jeloj, lyg mėgin
dama velnio pagundą nuvyti.

Skubiai pašoko nuo žemės

džiaugiasi, kad jo laimė buvusi, 
jogei daugiau pinigų nusinešęs 
su savimi.

Reikia pasakyti, kad laime 
tikrai buvo ne kažin kaip gera. 
Vienok pareiškimas gan įdomus: 
ažuot bėgusi ir pranešus polici
jai, kas atsitiko, žmogus tik 
nusiramina, jogei nedaug pini
gų praradęs. Abelnai, išrodo, 
kad kai kurie piliečiai perdaug 
atsidavę, kaip sakoma, dieve 
valiai.

IŠMOKĖTI PINIGAI
' Per 

Naujienas
Pinigus gavo: 

15244—Jurgiui' Kazlaučiunui 
15245—Jonui Medelinskui 
15262—0. Geldotienei 
15235—Teklei Glebauskienei 
15263 -Karoliui Pfanckevičiui 
15264—Onai Pranckevičienei 
15265—Antanui Pranckevičiui 
15266—Antan. Pranckevičiutei 
23578—Motiejui Kvetkauskui 
15272—Barborai Pocienei 
15217—Veronikai Simulienei 
15241—Marijonai Jucienei 
23579—Juozapui Tamošiūnui 
15232—Onai Martinkienei 
25088—Jonieškai Murauskienei 
15260—Jonui Bitinui 
152l(r -Petronėlei Jurevičaitei 
15220—Bronislavui Jokūbaičiui 
15289—Antanui Šatkui 
22745 Joanai Stonienei 
23583 Petrui Motiekaičiui 
23584—Agnieškai Vištartienei 
15295—Kazimierui Venckui 
25094—Marcelei Vežiutei 
25095 Jonui Vėžiui 
15285 Petrui Bagdonui 
15293—Jonui Buliauskui 
15277—Jievai Jakavičienei 
15281—Karoliui Matuliui 
15288—Jurgiui Antanaičiui 
23587—Marijonai Daukantienei 
23582—M. Jurgelevičienei 
15279—Mikolui Burokui 
15280—Povilui Karanauskui 
15287—Petron. Austrauskienei 
15296 Apolion. Vitkauskaitei 
15284 Emil; Aleksandravičienei

15298—Jurgiui Vaiskiui 
15310—Agotai Stunčelienei 
15319—Andrejui Andrėjauskui 
15320 Marijonai Staškunienei
22747 Mikolui Almanui 
25099—Ludvisei Gaidienei 
23591—Niciferui Vizgintai 
22746—Antanui Almanui 
23596—Kastantui Širmuliui 
25097—Dovidui Šilimui 
15324—Zofijai Večinienei 
25104—Klemui Povilenskui 
15307—Juozapui Vinckunui 
15309—Kaziui Abelkiui 
15299—Rožei Tamkevičienei
22748 Vincentui Almonui 
15304—Veron. Vaičikauskienei 
15325—Jurgiui Baliui
25102—Jokūbui Davidoniui 
23595- Petrui K. Stravinskui 
15332 Steponui Kairiui 
24801—Juozui Juškai 
23548—Franc. Stotkaitei 
25047—Mar. Marcinkienei 
24806—Juozui Norkūnui 
24807—Marijonai Vaišaitei 
24808—Ma(r. Žukauskienei 
24810—Nikodemui čarny 
24812—Zosei Venslauskaitei

24816— Kazimierui Matui
24822—Marcelei Feizienei
56537—S. Silaitei
56538—Mortaišiaušaitei
56541—Onai Kuršauskienei
56542 Agotai Vilionei
56544- Kaz. Laurinčikui
96045—Onai Stuškuhienei

. 25058- Olisai Janušauskienei
15139 Anlisai Butčienei
15147—Veronikai Makauskienei
15178—Stanislavui Tamošiūnui
15179—Mikolui Tamošiūnui
15170—Magdalenai Juknovienei

Tčmykite
1) APDRAUDA (Imurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (luite) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausiai kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

Pranešimas
Amerikos piliečiai, kurie ren

giatės važiuoti Lietuvon su 
i Naujienų Eksikursija, malonė- 
ikite atsilankyti į Naujienų ofi
są gegužės 7 d., 11 vai. ryte, tai 
mes pagclbėsime priduoti apli
kacijas dėl pasporto.

Amerikos pasipertas kainuoja 
$10. Prie aplikacijos reikia 
priduoti du mažus paveikslėlius 

; speciališkai išdarytus dėl pas
porto. Naujienos.

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus QO
galionas ...............
Stoginė popiera 3 plv, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiled Linseed..:.
Oil, galionas ...............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

minių važinėjo pas gimines .ir 
pažįstamus svečiuosna.

Keliaudamas kartą apsižiūri, 
kad pas jį jau nėra jo 72,000 
litų $7,200.00). Puolėsi ieško-j 
ti, kur jis buvo svečiuose, nak-1 
vojo. Tie žmonės gynėsi, kad; 
jokių pinigų nėra matę. Radvi- i 
nauskui suspaudė širdį ir jie 
rengėsi tuoj apleisti Lietuvą, 
Tik prikalbinus jo sesers duk- 
terei, p. Grigaitienei, jis išdavė 
liudijimą ieškoti pinigų. Jis pats 
kriminalei policijai pažadėjo' 
10,000 ($1,000) litų. Pats paša ' 
kęs, kad po ketverto metų už
dirbsiąs tiek pat pinigų ir ve 
sUgryšią į Lietuvą. Visus tink- 
sus susiėmęs, išplaukė...

Policija darbavosi, bet pinigų, 
neranda. Buvau ir aš prašomas 
keliauti pas tuos žmones, kurie 
buvo įtarti, kad sekti ir kvos
ti.

Į vfcna smuklę pradėjo atei-' vakarienės viena arba dvi va- 
i landas, kiti dirbo nuo 3 iki 4 
valandų ir kiti net apie 4 arba 
5 valandas. Paprastai senesni 

j vaikai dirbo ilgiau.
Tie vaikai paėjo iš 628 šei

mynų ir jie turėjo prisidėti prie 
tų šeimynų užlaikymo.

Iš 475 šeimynų, kurios pada
vė skaitlines apie šeimynos už
darbius, daugiau kaip pusė už-

1 dirbo $1,450 į metus, neskai- 
tant naminį darbą.

334 šeimynos 
' naminis darbas 
I $100. į dvylika 

. 33% tų jaunų 
vo tarpe 6 ir 9 

, 52% tarpe 10 ir 
; 14 ir 15 metų;
16 motų amžiaus 
nesni. Trys iš keturių dirban-

i čių vaikų buvo mergaitės.
Dauguma šitų New Jersey 

' valstijos naminių darbininkų 
yra vaikai svetimtaučių. Agen
tai aplinkų 628 šeimynas, kurios 
turėjo 4,353 narius. 85% moti-

bet todėl, kad yra arti New 
York’o ir Pennsylvanijos — 
svarbių industrijos centrų. 
Pennsylvanija ir New Yorkas 
sureguliuoja pasamdymą vaikų- 
darbo įstatymais ir tų valstijų 
darbdaviai aštriai baudžiami, už 

■ įstatymo peržengimą, bet kuo- 
i met šių valstijų išdirbystės iš- 
I siunčia darbus į kitą valstiją— 

L New Jersey—įstatymas tą ne
gali sustabdyti ir tie darbda-

| viai nebaudžiami.
Kadangi apie 44 nuošimtis 

visų dirbančių vaikų dirba vyrų 
drabužių industrijoj ir kuomet 
per vasarą tas darbas beveik 
sustoja, tuomet tje biedni vai
kai turi dirbti mokyklos laiku. 
I dieną dirba tris arba keturias 
valandas. Tai reiškia naktinisI 
darbas. 1,033 vaikai atliko dar-| 

! bą naktimis, apie 46% dirbo po!

NAUJASIS HUDSON MOTOR
CAR CO. PREZIDENTAS

VVilliam J. McAneeny

Naktį iš ketvirtadienio į penk
tadienį National Tea kompanijos 
krautuves langas* tapo išbelstas. 
Vaikėzai sulindo krautuvėm Pi
nigų tečiau rado jie viduje visc 
labo 38 centus. Ale papso 
ir džindžerelos tai išgėrė kele
tą bankų. Na, ir keksų sudorojo 
nemažai. RepOrt.

dinėti vienas valstybinės degti
nės “naikintojas“ ir vis užsimo
ka doleriais. Tas suįdomino 
smuklininką ir kitus.

Kur tu gavai dolerių? Ar
ilgai tu jų užteksi?—klausia jei

Tuoj suuodė ir policija. Su-1 
ėmė jį. Jis prisipažino, kad jo 
draugas, kasdamas su juo rėvą Į 
pas Vilkaviškį, rado daug pini-' 
gų, tai jam davė dalį. Suimtas j 
ir jo draugas, kuris prisipažino.1 
Vienas jų pardavė savo mažą I 
namelį, o nusipirko daug dides
nį. Iš jų paimta apie 42,000 
litų ir parduos tą. namelį, kad 
sugrąžintų p. Grigaitienei pini
gus. Policija gavo ne visus 
10,000 litų, bet tik su viršumi 
7,000 litų, nes daug pinigų jau 
praleista ir nebus galima iš jų-1 
dviejų išgauti.

Dabar tie pinigai padėti sau-! 
giai ir laukia savininko 
Radvinsko sugrįžtant. Jo 
ir Lietuvos panelės, kad

pranešė, 
atnešė

mėnesių.
darbininkų bu
rnotų senumo; 
13; 14 G tarpe 
10 vaikų buvo 
ir 6 dar įau-

kad 
apie

p. A. 
laukia 
tik jis

William J. McAneeny, kuris dir
ba Hudson Motor Car Co., nuo pat 
jos susiorganizavimo 1909 m. ir nuo 
1923 m. ėjo vice-prezidenbo ir iždi
ninko pareigas, tapo išrinktas kom
panijos prezidentu ir generaliniu 
manažeriu, vieton Jloscoc B. Jack- 
son, kuris pasimirė kovo 19 d. vie
šėdamas Francijoj.

McAneeny automobiliu industri
joje iškilo iš apačios. Pačioj Hud
son kompanijoj jis dirbo už pirki
mu agentą, dirbtuves manažerj, di
rektorių, paskui sekretorių, vice
prezidentu ir iždininku, ir dabar, 
prezidentu.

Su automobiliu industrija jis su
sirišo tuoj po Ispanijos-Amerikos 
karo, kada išėjęs iš kariuomenės jis 
gavo sandelio prižiūrėtojo ir supir
kinėtojo vieta Riker Motor Vehicle 
Co., Elizabethport, N. J. Ten jis 
dirbo nuo 1899 iki 1903 m., kai jis 
patapo supirkimo agentu Electric 
Vehicle Co., Hartford, Conn. Tečiaus 
isitikirtęs, kad centras automobiliu 
industrijos yra Detroitas, jis 1908 
m., persikėlė j Detroitu ir prisidėjo 
prie Chalmers-Detroit Motor Co. Čia 
jis susipažino su žmonėmis, kurie 
tuo laiku organizavo Hudson Motor 
Car Co. ir prisidėjo prie H 1909 m., 
kaipo supirkimo agentas.

Iš pat pradžių Hudson susilaukė 
pasisekimo. McAneeny irgi parodę 
didelius gabumus ir greitu laiku jis 
tapo pakeltas i dirbtuvės manažerio 
vieta, paskui į direktorius ir, paga
lios, į sekretorius.

1918 m. Hudson interesai sukurė 
atskira kompanija, išdirbinėti Esscx 
karus. McAneeny tapo išrinktas 
naujos kompanijos prezidentu. 1922 
m. Essex kompanijos veikimas tapo

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą
“Laisvas. Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininką ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus’.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų nėr vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Dueo Malevo 
jimas. Geriausias automobilių laisy 
mus. Musų pataisytas jūsų automo 
bilius išrodys kaip naujas.

greičiau parvažiuotų. nų dirbo naminius darbus ir
Radvinskas yra geras vaiki-į 91G šeimynų buvo svetimšaliai. 

>nas, veik pertylus. Iš jo savo' . Biuras sako, kad “ateivė ran- 
iaiku bus geras ūkininkas ir są-i da, kad yra labai lengva gauti 
žiningas pilietis. Jam reik, bet ii j naminį darbą, ir joms patinka,: 
kitiems, kurie nori apsigyventi j nes neturi’ maišytis su žmonė-! 
Letuvoje, gero ir sąžiningo pa-1 mis, kurių nesupranta ir kurių1 
tarėjo ir ūkio žinovo. Jau ūkis'kalbos nežino,— jai yra puiki i 
ne senoviškas yra dabar. Kas! proga nors • truputį prisidėti 
metas šaltyn, vasaros trumpos, prie šeimynos užlaikymo. Ir, 
Reik daug prakaituoti .ir dirbti kuomet ji sykį pradeda tą dar-Į

suvienytas su Hudson, bet jis vis- 
tick pasiliko Essex prezidentu, kar
tu patapdamas Hudson kompanijos 
viee-prezidentu ir iždininku.

McAneeny nors ir nėra inžinie
rius, bet gerai pažysta visas auto
mobiliu gamybos smulkmenas ir 
kartais duoda rimtų patarimų dėl 
pačios automobiliu konstrukcijos. 
Jis ir dabar mėgsta pats bandyti — 
“testinti” naujus karus ir kada pc-1 
įeita vasarą buvo bandomi dabarti
niai Hudson ir Essex modeliai, jis' 
jais išvažinėjo daugelį tūkstančių 
myliu ir davė daugelį patarimų jų 
patobulinimui.

4642 So. VVestern Avė.
Tol. Lafayette 4501

SpeviallHlaa gydyme chronišku ir nauja U 
<ų. Jei kiU negalėjo jumis išgydyti, atšilta- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzatninavi-1 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- | 
t mėlti jus gydyti, sveikata jutns engryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
calutino išegzaminavimo—kas jums yra. I

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State St.1 

Kambarys 1016 ■ 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I ne. 
Dietų, nuo 5 iki 7% U vakato. Ncdėlioj i 

nuo 10 ert? lld'l po pietų.

Ūkis—lyg tie barščiai— vienu 
vardu, bet ne visi gardu. Yra 
geros žemės, gerų ūkių, bet juos 
reik pažint. Apie ukius pakal
bėsime kitą kartą.

bą, ji reikalauja, kad visi šei- -------- ■ ■■
mynos nariai jai pagelbėtų”. gumas dabar apgailestauja, kad

Daug svetimtaučių sako, kad, vaikai prie to priprato ir kad 
jos pradėjo naminį darbą kai i namai šiandien yra tikri fabri- 

1 tik atvažiavo į šią šalį, ir dau- kai. [FLISj.
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SALDžIALltUGščIAI PRI
RENGTOS. PUPOS 
(STRING BEANS)

pusę ir paduok stalan apibėrus 
petruškom, arba supiaustyk, 
kaip kam patinka.

VAISIŲ SRIUBA

1 kvorta višnių arba kitokių | 
vaisių, arba uogų

1 kvorta vandens f
*4 puoduko cukraus
2 šaukštai “sago”
3 arba 1 šaukštukus einamo-'

(kuris dabar nebrangiai kainuoja
I ir todėl lengvai gaunamas. Ji
sai labai sveikas kaip vaikams

' taip ir suaugusiems.

1 kvorta pupų (žalių arba gel- 
! tonų)

šaukštukas druskos
šaukštas miltų
kvorta verdančio vandens 
šaukštai cukraus
šaukštai citrinų sunkos bei

2

OMLETAS

kiaušiniai 
šaukštai pieno

nu*
f_. citrinos, smulkiai supiaus

tyk . Į
2 tryniai
Virk “sago” viename puodu

ke karšto vandens, jeigu van
duo išgaruos, pripilk dauginusi 
vandens. Užkaisk atskyrame 
puode uogas, vandenį, cukrų, ci
namonus. Kaip pavirs 15 mi
liutų, pridėk sago ir dar trupu
tį pavirk. Paskui užpilk ant iš
plaktų kiaušinio trynių. Paduok 
salta.

Vietoj uogų, gali vartoti džio
vintas slyvas arba rhubarb;

PUPOS IR TOMATeS

1

1

j acto
Druskos ir pipirų kiek kam 

tinka. Nuvalyk, nuplauk ir su- 
kvorta žalių pupų (string pjaustyk pupas. Virk vandeny 
s) i su druska nuo l iki 3. valandų,

1 puodukas tomatų košės 'bet druską pridėk prieš pat ga-
2 šaukštu sviesto arba taukų lų, kaip pupos bus visai* minkš-
1 šaukštukas druskos 

šaukštukas cukraus
2 šaukštai miltu 
Išvirk pupas, supiaustytas ar

ba nepiaustytas. Padaryk da
žalą iš sviesto miltų ir/tomatų 
košės. Pripilk truputį vandens 
kuriame viriai pupas, nes daža- 
las bus pertirštas. Sudėk pupas 
ir paduok karštas. Jeigu kam 
tinka gali prie dažalo pripilti 
“milko” arba saldžios Smeto
nos, tas sušvelnins skonį.

tos.
Padaryk baltą 

cukrų ir citrinų 
truputį vandens, 
pos virė. Padėk

sunkų, taipgi 
kuriame pu- 

pupas, sumai-

4
l/2 šaukštuko druskos
'/i šaukštuko pipirų
1 šaukštukas sviesto
Išplak trynius su baltymais 

ant tiek, kad abu gerai susimai
šytų. Pripilk pieną, pridėk 
druską ir pipirus ir vėl išmaišyk. 
Padėk sviestų ant įkaitintos 
skaurados, ir supilk mišinį. Pa
laikyk ant ugnies pakol kraštai 
užsiries. Paskui pakelk su ša
kute, kad neprisviltų. Padek 
apačioj truputį sviesto ir įdėk 
pečiun. Kepk pakol gėrai iš- t

Jk_

REALESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekviena rytą.

Atsilankyk it pas mus.

Esko. vėsinantis,ra’H
jis papra

geibų nuo
Gaukit JU

Niežėjimas
išnyko!

Sustokit kasėsi. Jei oda
niežti, vartokite

raminantis.
stai suteikia greitų pa-
(degimų, 
savo antiškos.

taldinantfi

$£VERA’s
ESKO

CONTRACTORS

Gėlės Motinų Die 
nai Gegužio 12

PAKEPINTOS MORKVOS
i ------------------

Tegul tankiai valgo tie, ku
riems stoka kraujo

1 kvorta supiaustytų morkvų 
3 šaukštai cukraus
2 šaukštai sviesto (nesūdyto) 
•/2 šaukštuko druskos 
Nuvalyk .morkvas, supiaustyk

i ir sudėk patelnėn arba bliudan, 
pridėk likusius pridėčkus, užpilk 

l/2 puoduko vandens, tampriai 
apdengk ir padėk pečiun, kad 
iškeptų. Valgyk karštus.

ASPARAGŲ OMELETAS

Omelet.
1 blokinę asparagų, arba švie

žių, žalių asparagų
1 puoduką baltojo dažalo iš 

pieno, miltų ir sviesto.
Padaryk mišinį kaip dėl ome- 

leto. Pakepink omeletą, Kaip 
apkeps, uždėk supiaustytus as- 
paragus, sumaišytus su baltuo
ja dažalu, arba jeigu kam tin
ka vienus asparagus be dažalo. 
Užlenk vienų pusę omeleto ir 

lapversk, kad viršutinė pusė ne- 
j apdengtų. Paduok karštą. Aspa- 
1 ragų omeletas yra labai lengvas 
ir sveikas valgis tiems, kurie 
negali suvirškinti mėsos. Gali
ma valgyt iš ryto arba vakare.

1

VĖŽIŲ (CRAB MEAT) 
SALOTOS

puodukas vėžių
puodukas sušatkavotų 

tų lapų
1 raugytas agurkas, supiaus

tyk
2 tomatės, nulupk ir supiaus

tyk r

Mayonnaise dažnio.
Radiskų.
Viską kartu sumaišyk, atšal

dyk ledaunėje; pridėk supjaus
tytus agurkus ir paduok ant 
salotų lapų; apdėk virtais kiau
šiniais ir apiberk paprika.

salo

SANDVIČIAUS MIŠINYS

1 kenas tomatų sriubos
1 šaukštukas svogūnų sun

kas
2/3 puoduko varškės
1 puodukas maypnnaise
’/2 šaukštuko sukapotų salerų:
2 žaliu pipiru 
prinokusių alyvų (olives)
1 šaukštas “gelatine”
2 šaukštu šalto vandens \ 
Pašildyk sriuba, pridėk svo

gūnų sunką; duok beveik už
virti. Sudėk varškę, maišyk 
šaltame vandenyj ištarpytą “ge- 
latinę”. Atšaldyk iki mišinys

Pridėk selerus ii 
. Sudėk supiausty- 
ir alyvas. Užtepk 

, arba paduok ant

DRESIŲ DEZAININIMAS 
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio. 
Musų asmeninis mokinimas 
greitai prirengs 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

jus gerai

MARIE’S 
F]ower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0038

v

ta

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, io^f kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 

. pirmin.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muau che
mikai pagalios surado austata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lemia, U. S. A.

MOKYKLOS NWRS2, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŽITA

fRusiškos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET t 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. I<ouis Avė. 

CHICAGO, ILL.

KALBĖDAMA auklteanfia mo
kyklom merginome apie aame- 
ninfl higieną, patynui diatrik* 
to nurU naaakl:

“Viena pagrindinių talayk- 
lių dėl merginų aveikatoe, rei
kia uilaikyti aistemų norma
liame stovyje. Normalia manio 
ttinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, net jie 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 
merainom« yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamu. Paimk 
vienų vakarų, 
n mągumo.”

Nujol galit
▼iena 
bateli namie.

Gyvenimo Dumble
e

Parašė S. E. Vitaitis

yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų

len-

NAUJIENOS O
1739 S. Halsted St: Chicago, III(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Spring FeverTUBBY

sutirštės. 
mayonnaise. 
tus pipirus 
ant duonos, 
salotų lapų.

iaukitą kiek*
Joa nepadaryt

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

ŠKOTIŠKAI PRIRENGTI
KIAUŠINIAI

NAUJOS BULVĖS SMETONOS 
DAŽALE

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

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

ŠALTAI PRIRENGTA SAL
MON ŽUVIS Feeąamint

2578.—Paskiausios mados pavasarinis modelis. Galima siūdinti iš 
gvo voalinio šilko arba kitokios lengvos materijos. Sukirptos mieros 16 
ir 18, taipgi 36, 38, 10, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

36 mietai reikia 43« yardų 40 colių materijos.

_ .... vartoti nailo* 
rint kaip jųa jaučiama. Kiek- 
▼••na moterie privalo turttl

25 ounces for
KC 

Bak£»gPowder 
(double actlng)

ŪSE LESS 
than oi hlgh prlced braBd> 

USEDLBY OUR°GFnvP O U N D S 
--  GO V E R N M E N T

K w over

Nuvalyk, nelupk, bet nutrink 
skurelę nuo naujų bulvių, ir 

i virk druskuotame vandeny pa- 
i kol bus minkštos.

Padaryk 'dažalą iš saldžios 
Smetonos, sviesto, druskos ir 
miltų, ir sudėk bulves. Apiberk 
žaliom petruškom ir paduok 
stalan karštas.

Apysaka iš Realio Amerikos
Lietuvių Gyvenimo

Naujienų: Patterri Dept., 1739 So.
Halsted St.. Chicago. IU.

1 puodukas sukapoto,, virto 
kumpio

6 kietai išvirti kiaušiniai
2/3 puoduko baltos duonos 

trupinių
Į/b puodko pieno
y2 šaukštuko muštardos
1 žalias kiaušinis
Pipirų pagal skonies.
Virk duonos trupinius piene 

pakol pasidarys kojelė. Sumai
šyk su kumpiu, pridėk muštar- 
dą ir žalią kiaušinį. Gerai iš
maišyk. Nulupk kiaušinius ir 
apdėk kiekvienų kiaušinį miši
niu. Kepk karštuose taukuose. 
Kaip gerai parus, perplauk per

1 blokine salmon žuvies
*/2 puoduko smulkiai sukapo- i 

to salmon
2 šaukštu smulkiai sukapotų 
petruškų
2 šaukštu smulkiai sukapotų 

žalių pipirų.
1 šaukštas citrinų sunkos
y2 šaukštuko druskos
Vi puoduko Mayonnaise da- 

žalo
2 kietai išvirti kiaušiniai
1 supiaustytas raugytas agur

kas.
Viską kartu sumaišyk, pada

ryk kepalą, padėk ledaunėn. Pa
duok ant salotų lapų padabinus 
kiaušiniais ir petruškom.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, 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 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

PonuiiarlSklaueias pa- 
liMua pasauly. Pagali
ną purvus. Sutaupiau 
lathą Ilgiau iitenka. 
Gaukit j| savo sankrovoj.

Liuosuotoją 
Jus Icramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos
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PROPAGANDA ŽMONIŲ KRAUJU

Pereitą šeštadienį, rašant šiuos žodžius, kruvinos 
komunistų riaušės Berlyno priemiesčiuose dar nebuvo 
pasibaigusios. Jose buvo užmušti jau 27 žmonės ir apie 
150 sužeista.

Komunistai pirma skelbė,, jogei jie su ginklu ranko
se stoją prieš Berlyno policiją, kovodami dėl teisės mar- 
šuoti gatvėmis per Pirmosios Gegužės šventę. Bet kam 
buvo reikalingos barikados ir šaudymai į policiją gegu
žės antrą, trečią ir ketvirtą? Aišku, kam: propagandai!

Maskvos klapčiukai Vokietijoje tikėjosi, kad kruvi
ni jų susirėmimai su policija gegužės 1 d. iššauks didelį 
judėjimą darbininkuose. Jie išleido ugninius manifestus 
i “proletariatą” ir paskelbė visam krašte “milžiniškus” 
protesto mitingus ir “generalj streiką”. Na., ir kad 

tiems atsišaukimams pridavus daugiaus svarbos, tai jie 
tęsė riaušes ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, ma- 
nydami, kad juo daugiaus kraujo liesis mūšiuose su po- 
licija, tuo smarkiaus sukrus “proletariatas” kartu su 
jais protestuoti ir streikuoti.

Bet jie, nabagai, apsiriko. Jokio generalio streiko 
neįvyko, o didžiausias “protesto mitingas”, kokį pasise
kė komunistams surengti visoje Vokietijoje, buvo Leip
cige. Jame dalyvavo pustrečio tūkstančio žmonių, kurie 
tečiau, užuot pasmerkę “budelį Zoergiebelį” (Berlyno 
policijos viršininką), susimušė patys tarp savęs! Nes 
vieni jų buvo “stalincai”, kiti “trockistai”, treti “bran- 
dieristai”.

Komunistų surengtos kruvinos riaušės neapgavo 
Vokietijos darbininkų. Dar prieš pirmąją gegužės ne tik 
Vokietijos socialdemokratų partija, bet ir profesinės 
sąjungos, turinčios keturis ir pusę milionų narių, vie
šai įspėjo visą darbininkų klasę, kad ji saugotųsi komu
nistiškų provokatorių ir laikytųsi ištolo nuo jų rengia
mų demonstracijų. Pačiam Berlyne išleido šituo tikslu 
bendrą atsišaukimą į darbininkus profesinių sąjungų 
centras, tarnautojų sąjunga ir valdininkų sąjunga. Ši
tos trys didžiulės darbininkų sąjungos paskyrė daugiau 
kaip trisdešimts milžiniškų svetainių ir parkų Berlyne 
gegužiniems mitingams, ir organizuotieji darbininkai, 
susirinkę į tas vietas, apvaikščiojo gegužinę šventę su 
didžiausiu entuziazmu. . *

Tos minios organizuotųjų darbininkų ant rytojaus 
ramiai nuėjo sau į dirbtuves dirbti.

Iš to, kad desperatiškas komunistų šauksmas apie 
“generalj streiką” neturėjo jokio pasisekimo, matyt, 
kad prie savo “revoliucinių” manievrų komunistai pri
traukė tiktai kai kuriuos neorganizuotuosius darbinin
kus, neturinčius įtakos pramonės proletariate, ir šiaip 
visokių neaiškių gaivalų. Tokiam didmiestyje, kaip Ber
lynas, kuris turi apie keturis milionus gyventojų, visuo
met randasi įvairaus elemento, kurį nesunku panaudot 
triukšmo darymui.

Savo laukiniais ekscesais Vokietijos komunistai tik
tai dar kartą parodė, kad darbininkų klasė su jais neina. 
Prie kruvinų riaušių gegužės pirmojoje jie rengėsi vi
somis jėgomis. Jau balandžio 19 d. jie sudarė kokį tai 
“gegužinį komitetą”, kuris komunistų spaudoje skelbė 
atsišaukimus, ragindamas daryti demonstracijas, nepai
sant, kad ir įvyktų kruvini susirėmimai su policija! Ir 
paskui diena iš dienos visuose komunistų laikraščiuose 
ta agitacija buvo varoma, vis kartojant, kad nereikią 
paisyt, jeigu net kraujas lietųsi gatvėse per pirmąją 
gegužės.

Ko jie norėjo šitokia agitacija pasiekti? Visi žino, 
kad revoliucijai Vokietijoje dabar sąlygų nėra; nė patys 
komunistai nesapnuoja apie tai, kad jie dabar galėtų 
smurtu nuversti valdžią ir įsteigti savo diktatūrą. Vie
nintelis šitos nežmoniškos agitacijos tikslas tai — sude- 
moralizuoti darbininkus, sukurstyti juos vienus prieš 
kitus ir diskredituoti minių akyse demokratinės respub
likos tvarką. Šituo budu komunistai tikisi palaikyti mi
niose nuotaiką, kurioje jie ir toliaus galėtų varyti savo 
nusususį partijos biznelį.

Bet |itaip žmonių krąuju spekuliuot tai — begėdiš
kumas ir nusidėjimas. Komunistai pavirto biauriais pa
razitais ant proletariato kūno!

(Apžvalga
..................... ■ ■■ .....

VILNIUJE “PLEČKAITININ- 
KŲ” SENIAI NEBESĄ 4

I

Balandžio mėn. pradžioje Lie
tuvos žvalgyba ir valdžios spau
da pakėlė didžiausią triukšmą 
dėl menamų Liet. Socialdemo
kratų Partijos santykių su 
“plečkaitininkais” Vilniuje. Bu
vo skelbiama, kad sociald. par
tijos centre užtikta daug “pleč- 
kaitininkų” literatūros, kad esą 
suimti “plečkaitininkų” kurje
riai, atvykusieji iš Vilniaus į 
Kauną; buvo daromi areštai, 
kratos ir t. t. O bal. 20 d. “L. 
Aidas” įdėjo šitokią žinią:

“Vienas musų užsienio ko
respondentas iš gan oficialaus 
lenkų asmens patyrė, kad, jo
jo žiniomis, vadinamų pleč- 
kaitininkų paskutiniu laiku 
telikę nedidelis būrelis Gardi
ne. Tačiau ir tie iki gegužės 
mėn. 1 d. iš ten visi išsidan
ginsią darbams į Kališo apy
linkes ir Dombrovos anglių 
kasyklų sritį. Girdi, gal jau 
ir šiandien Gardine nė vieno 
plečkaitininko nebesą, nes ne- 

I betoli juk pirmoji gegužės...” 
O Vilniuje jokių plečkaitinin- 

kų seniai, matyt, nebėra. Bet 
žvalgyba vadina vilniškį “Pir
myn” plečkaitininkų organu, ir 
kai kurie tuo “tiki”.

ŽVALGYBA NORI
PROVOTIS

Voldemaro policija įsižeidė, 
kam Kauno “Socialdemokratas” 
įdėjo redakcijos ir s.-d. partijos 
centro komiteto pareiškimą, ku
riame sakoma, kad žvalgybinin
kai, darydami kratą partijos 
centro bute, nerado jokios ne
legalus literatūros redakcijos 
kambariuose, bet atsinešė pun
dą “Pirmyn” numerių iš kori
doriau^.

Oficiozas “L. Aidas” praneša, 
kad už tą pareiškimą s.-d. cent
ro komitetas ir “Soc.” redakci
ja esą traukiami teisman.

Jei Lietuvoje butų laisvas ir 
nešališkas teismas, tdi socialde
mokratai turėtų patraukti teis
man už šmeižimus žvalgybą ir 
tautininkų organą.

“SIUNČIA PRAKEIKSMĄ” IR
— MELUOJA

Bimbiniai “Laisvėje” vėl 
draskosi, šaukdami apie “social
demokratus budelius”. Temą ši
tam pakvaišusiam jų riksmui 
davė žinios apie kruvinas riau
šes Berlyne. Tą faktą, kad krau
jo praliejimą Vokietijos sostinė
je išprovokavo komunistai, įpuo
lę desperacijon dėl to, kad dar
bininkų masės paskui juos ne
beina, — ‘Laisvės” rėksniai, ži
noma, užtyli.

Išsikarščiavę, jie nesisarma- 
tija prikaišioti socialdemokra
tams net ir klerikališkos Seipe- 
lio valdžios surengtą, darbininkų 
skerdynę 1927 m. Austrijos so
stinėje! Ve ką jie pasakoja:

“Tuomet socialdemokratas 
miesto policijos viršininkas 
komandavojo policijai ir ka
reiviams šaudyti į darbininkų 
demonstracija.”
Tuo gi tarpu visi laikraščius 

skaitantys žmonės žino, kad 
Vienos policijos viršininką ski
ria ne miesto administracija, 
bet centralinė valdžia. O tos 
centralinės valdžios priešakyje 
1927 m. stovėjo pralotas Sei- 
pelis, ir nė vieno socialdemokra
to joje nebuvo.

Sekmadieniais
—Nežinau, kur čia arielkos 

rasti.
—Paklausk policininko.

Ko ji laukė? {
Susirupinusi klausia gydytojo, 

kuris 'padarė sergančiam vyrui 
sunkią operaciją:

—Argi jau nėra vilties?
—O kuria prasme tamstą 

klausi ?

PETRAS VILEIŠIS - PIRMOJO LIETUVOS 
DIENRAŠČIO LEIDĖJAS

(Spaudos atgavimo sukaktuvių proga)

Kasto Stikliaus atsiminimai
(šio įdomaus rašinio auto

rius, Kastas Stiklius, buvo 
pirmas “Vilniaus žinių” ko
rektorius, išdirbęs prie pir
mojo Lietuvos dienraščio apie 
penketą metų, iki. “Vilniaus, 
žinių” užsidarymo. Jo atsimi
nimai labai vaizdžiai piešia 
tuos keblumus ir kliūtis, su 
kuriais teko grumtis Lietuvo
je, pradedant kurti legalę 
lietuvišką spaudą. Nabašnin- 
kas Petras Vileišis buvo stam
biausias to darbo pionierius, 
ir šį straipsni, pašvęstą atsi
minimams apie jį bei jo įs
teigtą Vilniuje dienraštį, mes 
dedame 25-oms metinėms lie
tuvių spaudos 'atgavimo su
kaktuvėms pažymėti, kurios 
bus šio mėnesio 7 dieną.

Redakcija.)
Pirmoji pažintis

Inžinierio Petro Vileišio var
dą pirmą sykį savo gyvenime 
busiu girdėjęs visai dar jaunas 
būdamas savo gimtinėje (Su
valkijos Naumiesčio Liepalo
tuose) iš anų laikų studentų — 
Motiejaus Demikio ir Juozo ši- 
pailos tarpusavio pašnekesio 
taip apie 1890 metus. Vėliau iš 
minėtų studentų sužinojau, kad 

raštuose taip tankiai pasirašąs 
P. Neris — yra Petras Vileišis, 
gyvenąs Vilniuje ir daug dirbąs 
lietuvystės labui. Apie 1901 me
tus, už lietuviškų laikraščių 
platinimą ir atsišaukimų lipdi- 
nimą, įsipuldinęs maskolių žan
darams ir jų persekiojamas, 
nuvykau paslapčiomis į Vilnių, 
ir, be paso, be dokumentų, lai
kinai apsigyvenau Stepono prie
miestyje (forštate) Trutnevo 
vasarnamyje, pas didį lietuvys
tės rėmėją Vilniuje, Valentiną 
Urbonavičių. Jis man davė at
skirą. kambarėlį, maistą, saky
damas — “Mokykis ir rašyk!”

Kartą, atsimenu, buvo gili 
žiema, aš sunkiai sirgau ir no
rėjau į ligoninę patekti; atvyko 
manęs pažiūrėti du dideli, meš
kenose paskendę ponai. Vėliau 
sužinojau, kad vienas tų ponų 
buvo inž. Petras Vileišis, o

Nežinoma globa
Netrukus atsidūriau švento 

Jokūbo ligoninėje. Ten mane 
beveik pdsę metų gydė'— darė 
skaudamai kojai operaciją ir 
bendrai taisė pagriuvusią mano 
sveikatą. Protarpiais atlankyda
vo mane advokatas Jonas Vilei
šis, Valentinas Urbonavičius ir 
kiti Vilniaus lietuviai. Iš Nau
miesčio paslaptomis gavau ži
nią, kad žandarai iš kailio neria
si manęs ieškodami. Bet ligoni
nėje išgulėjau daugiau pusės 
metų, o manęs žandarai nesu
rado. Už ligęninę, gydymą ir 
operaciją, aš girdėjau, buk 
Petras Vileišis užmokėjęs. Tai 
buvo man nežinoma ir ligi šian
dien likosi paslaptyje globa. 
Nuo tada ligi dabar bus jau 
apie 30 metų sukakę. Visus 
smulkmenas sunku ir atsiminti, 
ypač, kad tuomet su viskuo^ 
kas tik lietuviška, kas tik 
maskoliams ne į širdį, reikėjo 
slėptis. Tiems visiems asme
nims, kurie man tiek daug gero 
padarė, likau visą amžių kaltas 
ii* dėkingas.

Spaudą leidus
1904 m. pavasario laike, man 

gyvenant Šakiuose, parlėkė gan
das, kad spauda leista. Visi žmo
nės kuoplačiausiai apie spaudos 
atgavimą kalbėjo, kunigai iš 
sakyklų tą linksmą žinią skel
bė, rusų laikraščiai labai trum
pai kaip įvykusį faktą, paminė
jo. Vi$ų šiek tiek susipratusių ./ i i * ’ t ! • . 1 •. • ’

lietuvių akys buvo nukreiptos į 
Vilnių, j Petrą Vileišį, kad jis 
tą spaudą kuoplačiausiai Lietu
vos labui sunaudotų.

Ilgai teko laukti ir nerimas- 
tauti. Visa vasara praėjo, o 
laikraščių kaip nesimato, taip 
nesimato. Užsieninių, iš Tilžės

ir iš Amerikos, kaip nelegališ- 
kų, žandariškoji cenzūra nepra
leisdavo. Net ir cenzoriaus tam 
tikro, sakydavo žinantieji, ne
buvo. Koks nors užsitarnavęs 
rusų valdžios palaiža gaudavo 
teisę lietuviškas knygas cenzū
ruoti.' žinoma, toks žmogapalai- 
kis savo šešėlio bijodamas, nie
kam nepasitikėdavo, net nekal
čiausio turinio maldaknyges ne- 
visuomet praleisdavo. Ąkys pra- 
tyso link Vilniaus bežiūrint; 
spauda leista, o laikraščių nebe
simato. Vėliau man teko patir
ti, kad Petrą Vileišį dėl spau
dos, knygų, laikraščių ir t. t. 
iš visų Lietuvos kampų laiškais 
apipildavo su visokiais paklau
simais. Pasirodė, kad virš 40 
metų lietuvišką spaudą drau
džiant, viskas dirvonais apžėlė 
ir dėl to ilgai truko, kol tapo 
prirengta dirva lietuviškai spau
dai Lietuvoje, kuri galėtų leisti 
knygas ir laikraščius.

Pirmasis dįfiiraštis

Taip apie lapkričio 15 d. 1904 
m. visų lietuvių net akys nu
švito. Ugi vėjo greitumu parle
kia “Vilniaus Žinių” dienraščio 
kviesliai — su Petro Vileišio 
parašais pranešimai, kad neuž
ilgo pradėsiąs eiti pirmasis lie- 

tuviii dienraštis “Vilniaus Ži
nios”. Nebesijutau kaip ant že
mės bestovys ir viską metęs nu- 
kaustėjau į Vilnių pažiūrėti, 
kaip tas dienraštis išeis. Nusi
vežiau iš savo tėvelio bakūžės 
stogo ištraukęs keletą rašinėlių, 
korespondencijų, kurie buvo pa
rengti siųsti į Tilžę “Varpui^ 
bei “Ūkininkui”. Ką čia, manau 
sau, gana peckotis su tais prū
sais. Dabar savo spaudą turėsi
me! Nuvykęs į Vilnių, radau 
bebaigiant Vilniaus gatv. No. 10 
tvarkyti spaustuvę. Redakcija 
buvo įrengta Antakalnio gatv. 
No. 6. Ir viena ir kita labai 
gražiose vietose. Ypač redakci
ja buvo priešais miesto sodną 
labai ramioje vietoje. Spaustu
vėje radau Martyną Kuktą., 
Aleksandrą Katkų, keletą len
kelių bei ruselių zecerių. Redak
cijoje radau Gabrielių Lands
bergį, Joną Kriaučiūną, Praną 
Klimaitį, Adolfą Vėgėlę, Joną 
Siobą, Jurgį Baltrušaitį (griš- 
kabudiškį), Landsbergaitę ir 
dar kai ką —, gerai pavardžių 
nebepamenu. Prie redakcijos 
priklausė, bet ne redakcijoje 
darbavosi Povilas Višinskis, Jo
nas Jablonskis, Lazdynų Pelė
da, Šatrijos Ragana, Jonas Vi-t 
leišis ir dar kai kas; kai kurie 
jų netrukus, dėl man tuomet 
nesuprantamų priežasčių, iš re
dakcijos pasitraukė.

Įspūdingiausia diena, tikriau 
pasakius — naktis buvo ketvir
tadienio naktis (iš gruodžio 9 j 
10 d. 1904 m.), kai išėjo pirma
sis “Vilniaus Žinių” dienraščio 
No. Į spaustuvę (Vilniaus gatv. 
No. 10) susirinko drauge su 
Petru Vileišiu visi čia paminėti 
bendradarbiai laukti pirmojo 
numerio. Naujas šriftas, nauja 
mašina, nauji lietuvių kalbos 
nemokantys zeceriai, nepriprasti 
rankraščiai, korektų korektos — 
ilgų ilgiausias užtrukimas prie 
mašinos. Galų gale, gal jau po 
12 vai. nakties, atneša mašinis
tas į spaustuvės kontorą 1-mo 
“Vilniaus žinių” No. pirmą ek- 
zempliorių. Visi susirinkusieji 
džiaugsmingomis akimis sužiu
ro, pilnomis krūtinėmis leng
viau atsiduso ir lyg iš snaudu
lio atgijo. Prasidėjo nepapras
ta scena: sveikinimasis, glėbia- 
vimasis, bučiavimasis, trumpi, 
nuoširdus sakiniai, džiaugsmo 
ašarų šluostymasis... Ir kas be
įstengs šiandien išreikšti žmo
gaus dvasios virpėjimus toj va
landoj ten nebuvęs, to džiaugs
mo nepergyvenęs. Visi kuogi- 
liausiai tuo Įvykiu susijaudinę, 
išvaikščiojo, išsinešdami po vie
na “Vilniaus žinių” No.

(Bus daugiau)

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo

Knygų Mėgėjai
Ras čia dėl savęs gražų knygynėlį kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanu, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jaunų mer
gelę patekusių į klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
R-yvenimo. Šios knygos tekstas yra paremtas oficia.1 itiis-t doku
mentais, bet sudaro vieniu iš žinKCidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina ......................................................................................................... .75

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, Įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi !>, Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo lik 

ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaitra ................................75
No. 32. Darbas. Garsaus frapeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 

Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 

. darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pust. Kaina ..............$1.00

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų ? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ii’ atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................75

m

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausių rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šių knygų parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėti ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbįninkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina .................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirti ir prisikėlimą iš numirusiu. Labai 

gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

Poezija-Eiles
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu cilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda, iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši; 
mo. 164 pusi. Kaina .... ........................................................ 75

69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpa garsioji Edgar l’oe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ........................................... 35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ra
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip paisai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktų paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina ...............................Z.............................................50

No. 71. Gyvybe, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

No. 73. Keptos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimų žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ................................20

N.

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Ghicagos
Liatuvių

Joniškiečių kliubo 
susirinkimas

statė jas Valerija ir Stanislovas 
Oibulskiai. Atvažiavęs ausčiau, 
idant svetainės duris atidaryti, 
sutikau prie svetainęs moteriš
kę. Ji paklausė manęs, ar dar 
susirinkimas neprasidėjo. Susi
pažinau. Tai buvo p-nia Šu
kienė. Pasisakė, kad matyda
ma laikraščiuose aprašymus a- 
pie gražų Joniškiečių kliubo 
veikimą, senai norėjusi atsilan
kyti ir pažiūrėti, kaip viskas 
veikiama. P-nia Šukienė pasi
sakė esanti iš paties Joniškio. 
Paprašiau ar nemalonėtų prisi
rašyti prie Joniškiečių kliubo. 
Sutiko mielu noru ir tapo Jo
niškiečių kliubo narė. P-inia 
Šukienė yra apsišvietusi inteli
gentiška moteris. P-nią E. Vir- 
bickienę prirašė M. Miravich, o 
Krcnčius prirašė p. P. Gricių.

vals-

susi- 
die-

Pereitą sekmadienį (i. Kren- 
čiaus svetainėje įvyko Joniškie
čių kliubo susirinkimas. J. Bu
tą utis, kliubo pirmininkas, a- 
tidarė susirinkimą 2 valandą 
po pietų. Jisai pareiškė, kad 
k H ube tvarka esanti gera. Kliu
bas taip finansiškai, kaip na
riais auga. Narių tarpe pasi
reiškia draugiškumas. Kliubo 
parengimai visuomet sėkmingi, i t ( .................
lietuvių visuomenė kliubui sim-i nauji nariai priimti vienu

balsu ir pilnai užsimokėjo nari
nes mokestis.

Joniuk iečių kliubo narys K. 
Laucius (ne joniškietis, bet ža- 
garietis) gegužės 16 dieną aplei
džia Chicagą. Jisai vyksta Lie
tuvon. Ten p. Laucius tikisi 
linksmas atostogas turėti. Kar
tu vežasi du Joniškiečių kliubo 
paveikslus. Vienas paveikslas 
bus įteiktas Kaune joniškiečių 
universiteto studentų rateliui, 
o antras bus įduotas Joniškio

miesto savivaldybes anba 
čiaus įstaigai.

Nutarta vasaros laiku 
rinkimus laikyti 'paprastų
nų vakarais. Prie to, ir nepa
prastas susirilikimas dar bus 
šauktas, kada susirinks daug 
svaPbių reikalų. Tuo rūpintis 
pavesta valdybai.

Buvo pakeltai klausimas, ar 
neauikaus Joniškiečių kliubas 
Lietuvos, keliauninkams — Na- 
tanui ir Zundeliui Bubeliams. 
Bet tai liko pavesta valdybos 
nuožiūrai. Nutarta dar, kad be 
piknikų ir išvažiavimų, Joniš
kiečių kliubas atlankytų gra
žias gamtos ir kai kurias istori
nes vietas, o visų pirma Oak 
Eorest prieglaudą.

Narių susirinkime dalyvavo 
nemažai. Kai kurie buvo atvy
kę net iš įMelrose Parko — tai 
pp. Empoliai. Tik iš Burnsidčs 
ir Nortlisidiės šį kartą kažin ko
dėl nariai neatvyk®. Ne labai

už padėtus pini- 
Visa tai sudaro 
Be to, surinkta 
Pinigai įteikti

P-lė Anėiutė perskaitė proto
kolą pereito susirinkimo, kuris 
buvo priimtas vienu balsu. B. 
Simukas raportavo apie finan
sinį kliul)o stovi. Jo paaiškini
mu, pas iždininką Gasparaitį 
randasi rankose $76.33; iš bu
vusio kliubo bankieto liko $71.- 
12; narių duoklių įplaukė. $19. 
Vienam kliubo nariui pasko
linta be nuošimčių šimtas do
lerių. Banke padėta (ir nuo
šimčiai eina 
gus) $372.88. 
sumą $639-33. 
iš narių $60.
našlei Boguslavai Stan i Rimienei 
kaip pomirtinės duoklės! $52 
randasi paą iždininką. Bapor- 
tas vienu balsu priimtas.

Iždininkas Gasparaitis, dėlei 
lo, kad dirbo, negalėjo atsilan
kyti į susirinkimą narių mokės-Į 
čiams priimti. Jo vietoj priėmė 
mokestis kasos globėjų komi
sijos narys Viktoras Kazimie
raitis.

Kliuban įstojo šeši nauji na-j 
riai: V. Brazinskienė, O. Bra-i 
zinskaitė (motina su dukteri
mi) ir Ant. Zigmanlaitė. Per-!

BARBORA
’ WAITKEWIČIUT£

PADĖKAVONĖ
A. A. SOPHIE ZIGMONTAITĖ 

kuri mirė balandžio 30 dieną 
ir palaidota tapo gegužės 3 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ją i 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškiems tėvams, 
Kun. Pralotui Krušui ir 
Šaulinskiui, kurie atlaikė 
dingas pamaldas už jos sielą 
ir gražius pamokslus; 
kavojame graboriui S. P. Ma
žeikai, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją j amžinastj, o 
mums palengvino perkošti nu
budimą ir rūpesčius, dėkavo- 
jame visiems draugams ir pa
galios dekavojame visiems da
lyvavusiems 
nėms; o 
dukrele ir 
sėkis šaltoj

Liekamos

Kun. 
ispu-

de

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisiį užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet j keletą 
dienų busime priversti pa-' 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie' 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis; 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po

UIEKIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, 111.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novoje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip Įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? 
dangaus? 
ir dreba? 
poti tapo
o kiti nųt iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugeli kitų šioje knygoje rasi' 

nepa-

se-

Kodėl ugnys krinta iš 
Kodėl kalnai dejuoja 

Kaip akli, raiši ir rau- 
stebuklingai išgydyti,

sau atsakymą. Tai yra 
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, 111.

geras dalykas, kad Joniškiečių 
kliubo korespondentas jau ke
lis susirinkimus

Susirinkimą
pirmininkas J.
vai. po pietų.

nepasirodė.
uždarė kliubo
B u ta utis 4:30

Naryš.

PRANEŠIMAI

West l’ullinan Lietuvių Paš. Kliu
bo men. susirinkimas įvyks neda
lioj, geg. 5 d., kaip 2 vai. po pietų, 
toj pačioj svetainėj. Nariai skaitlin
gai atsilankykite į susirinkimą ir 
kurie dar neturite — atsiimkito 
kliubo išvažiavimo serijas.

K. Statkus, sckr.

Burnside. 63 kp. S’. L. A. per
mainė susirinkimus iš pirmo ketvir
tadienio i pirmą utarninką. Se
kantis susirinkimas bus geg. 7 d., 
7 vai. vak., Tuley Park svet., 90th 
St. ir St. Lawrence Avė. / Nariai 
neužmirškite ateiti.

P. Pivorunas, sekr.

Piliečių Brolybes 
susirinkimas jvyks 
8 vai. vak., Mark

Kliubo 
gegu- 
White

Lietuvių
Amerikoj 
žčs 7 d., 
Sųuare Parko svet., ant 29 St. ir 
So. Halsted St. Visiems nariams 
pranešam, kad kliubo pirmininkas 
K. Laucius ir protokolų rast. A. Za- 
lagėnes išvažiuoja Lietuvon gegužės
18 dieną. Malonėkite visi 
kyti, nes turim laikinai

atsilan- 
išrinkti 

naujus ir svarbius reikalus aptarti 
dėl Kliubo labb. Kviečia Valdyba

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Muši, patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.po vyru

LEŠK()WCKIEN£

PHYLLIS KING

Gegužės 6tą, sueina jau 2 
motai kaip mano brangi mo
tinėlė po dideliu kančių atsi
skyrė 
miai

su mumis ir ilsis ra- 
Tautiškose kapinėse.
žentas, Duktė ir anūke 
Zabelai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
egužės 4 dieną, 10 valanda 

,, sulaukus 7 me
timus spalio 18, 

Paliko 
motina 

Stripeikailę, 
Robert D. 
pašarvoats 
Avė., Mel-

-ryte, .1929 m 
tų amžiaus, 
1922, Bellwood, III. 
dideliame nubudime 
Mary po tėvais 
tėvą Phillip, brolį 
ir gimines. Kūnas 
randasi 122 — 23rd 
rose Park, III.

Laidotuvės ivyks. _ utarninke, gegužės 7 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į Mt. Carmel parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Mt. Carmel kapines.

Visi A. A. Phylbs King gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

%

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliukas ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

KAROLINA TOLASH, 
po tėvais Ulanauskaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po trumpos ir sunkios ligos 
gegužės 3 dieną. 9:30 valan
da vak., 1929 m., sulaukus 18 
metų amžiaus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Stepo
ną, tėvą Juozapą, motiną Te
odorą, uošvius Antaną ir Mor
tą Sandrow.sk i seseris Wale- 
)ia Specht, Marijoną ir Gert
rūdą Uląnauskaitcs ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 4311 S. Spaulding Avė.

Laidotuvės j vyks utarninke, 
gegužės 7 dieną, 9:30 vai. ry- 
tė iš namų i Marijos Panos 
Nepasiliaujančios Pagalbos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atši
ltus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i Prisikėlimo kapines.

Visi A. A. Karolinos Tolash 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
ly vauit laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Tėvai, Uuošviai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Pomierski, Tel. Boule- 
vard 4421.

laidotuvėse žmo- 
tau musų mylima 
sesuo sakome: 
žemėje, 
nuliūdę,

Tėvas, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

J. Lulevich
A Lietuvis graborias 
w ir baisa m uoto j aa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

* veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO<
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš. pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
----- o-----

----- o-----
Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5918

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės) DR. A. J. BERTASH
3464 Soath Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
■X—• —O--------------------------

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytėn 

valgius
A. A. NORKUS.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

D

Tel. Victory 6?7»

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

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

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 6222

DR.'S. BIEŽIS
GYDYT'

220H
1AS IR CHIRURGAS

ėst 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Avė

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

VIRIUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS*

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

•Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 200 1570 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos: panedėliais. aeredomia
čiomie 2—9 vak. Ncdėlioj pasai

Auburn 1‘ark Iloapltal. 451 W.
Tel. Radcliffo J 000

Utaminkais, kotvcrgala ii* Bubatomia 
v. ryto iki 9 v. vak.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

ir pStny- 
sutarimą. 
78th PI.

Rcz. 6600 South Arteuian Avenue 
Phone Proapect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir iventad 10—12 diena

Advokatai

ANTANAS SIMAŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 diena, 7:30 valandą 
vak., 1929 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskrr, Žvingių parap., Lapka- 
siu kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metų. Paliko dideliame 
nubudime dukterį Domicėlę, 
žentą Antaną Rudminą, broli 
Aleksandrą, dvi pusseseres 
Rozaliją ir Emilija ir gimines, 
o Lietuvoj moteli Barborą, 
dvi dukteris Oną ir Barbora, 
sunij Antaną ir sesers Veroni
ką . Kūnas pašarvotas randa
si 7118 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
gegužės 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. •

Visi A. A. Antano Sima- 
šiaus giminės, draugai ii' pa
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse, ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Žentas, Brolis, 
Pusserės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
lius Eudeikis, Tel. Yards 

1741.

TAMOŠIUS KUISIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 3 dieną, 1:40 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainutu parap., Plikan
čių kaimas. Amerikoj išgyve
no 30 metu. Paliko dideliame 
nubudime moterį Marijona, 2 
podukres Antaniną Sorakienę, 
Lime, Ohio ir Auna Jasinskie
nę, posūni Juozapas Dimaitis 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1936 
Gary, Ind.

Laidotuvės 
nyj, Gėgužio 
ryte, iš namų 
parapijos bažnyčią, Gary, Ind., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines. Chicagoj.

Visi A. A. Tamošius Kuisis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Podukres. Posūnis 
ir Gimines.

W. 15th Avė.,

i vyks Pirmadic- 
6 diena, 9 vai. 
j šv. Kazimiero

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua Ir 

BaUamuotojaa
2314 W. 23rd PI. 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

' nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 

rie grabų išdir- 
ystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: '

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: I

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

- --------- -  - - - -L, — - - - ■ -■ -

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomjc ruo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-033$ 

' Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos
1 kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metą kaip 

praktikuoja ant
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei- 

> kainose. *
Valandos nuo 8 iki
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

JARUSH-KAUS'HILLAS 
AKUŠERE A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massagei eleetric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt Moterim ir 
merginom natai!• 
uiai dovanai,

L , ■’
Phone 

Hemlock 9262

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

Vai.: 1 iki 8 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunawick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOSi

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwhukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

. Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

įvairus ffydytoj^

DU HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams šinomas per 2i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 680C
..■■■ III ■ ---.I ........ ■ •’ • '* w . t

Phone Boulevard 8483 * elephone 5 ards 0994

DR. MARGERIS DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 4#J1 South Ashland Avenu.

3421 So. Halsted St. Ofiso valandos:
Valandos: nuo 10 iki 3 pu pietų, j Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ’ki 8 po uiet. 

ouo 6 iki 8 vakare. 17 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12. Rcz. Telephone Plaza 8200

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pu 11 man 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wc8t Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9690

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman An 
TeL Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street

Sandrow.sk


NAUJIENOS, Chicago, III.
■     '■ ■ “4**. >■**»■

Pirmadienis, geg. 6, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

*•

Išleistuvių vakaras

Lietuva. Jo kalba palydėta gau
siais aplodismentais.

.Mes, vargdieniai, negalėdami 
jums atidėkoti jūsų miela- 
širdystę ir jūsų aukas kitaip, 
tariame nors ačiū, velydami 
jums didžiausio turto ir laimės 
ateičiai. .L Lapinskas, VVard 

Instilution, Oak Forest, III.H)

turiu.

—Aš jau suskaičiau, mamyt 
— penkiolika dolerių... tiek pat, 
kiek metų

—Gerai, vaikei, uždirbom. O
kas tokios tos viešnios buvo?

Nagi kolektorkos — siup- 
raiz parei rinko... Vaje, pape 
pareina. Mortutė.

Į CLASSIFIED
Business Service

Bi znio Patarna y imas

K. KANTENIS

t Financial
Finansai-Paskolos

DVERTISEMENTS

Ateinantį ketvirtadienį, ge
gužės devintą dieną, svetainėje 
prie 18-tos gatvės ir Union Av., 
įvyks' gražus parengimas iš
leistuvėms Kasto Sabonio. Pe-

Town of Lake

čių bute, 1637 So. Washtena\v 
Avė., Joniškiečių kliubo valdy
ba turėjo posėdį. Buvd ir dau
giau narių. P-lė Aneiutė vi
siems išdalino bilelus p. Sabo
nio išleistuvių vakarui. Vadi
nasi, sulaukę ketvirtadienio va
karo, 
sime
dainininką, 
m i ilgos 
praleisti laiką Lietuvoje. P-nas 
Sabonis,
10 dieną apleidžia Chicagą ir 
vyksta į Pitlsburgą aplankyti 
savo žmonos tėvus, o 18 dieną 
gegužės sėda laivam

Joniškietis.

apielinkėjc-

pagy-
sun*

ar ne
atva-

visi joniškiečiai susirink- 
,i musų gcrbiariią 
palinkėsim jam lai- 

keliones ir linksmai

jei neklystu, gegužes

Bridgeportas
Balandžio 25 dieną, prakti

kai užsibaigus, Lietuva Benas 
turėjo pasitarimą, kaip pagel
bėti Lietuvos nukentčj usiems 
žmonėms. Kadangi kasoje pi
nigų nėra, lai buvo nutarta su
rengti tam tikslui vakarą ir ba
lių. Koncertinei daliai išpildy
ti yra gerokai prasilavinusių 
Beno narių. Manoma pakviesti 
vieną kitą dainininką-kę. Prie 
to, šiuo laiku Chicagoje randa
si Aldona Grušaitė, kuri groja 
kornetą ir smuiką ir mielai su
liko dalyvauti renkiamam kon
certe veltui. Kaip daug kam 
yra žinoma, p-lė Grušaite jau 
ketvirti metai groja merginų 
orkestre įvairiuose Suv. Valsti- v
jų ir Kanados miestų teatruose. 
Apie 15 dieną gegužes ji išva
žiuoja vėl i Kanadą koncertuo
ti, nes yra padariusi kontraktą.

Kalbamas labdaringas vaka
ras įvyks gegužės 10 dieną šv. 
Jurgio parapijos salėje. Prasi
dės‘jis <S valandą vakare. Visas 
pelnas, kuris liks iš vakaro, 
bus skiriamas šiaurės Lietuvos 
n u kentė j usiems. Programo da
lyviai apsiėmė išpildyti savo nu
merius veltui. Lietuva Beno 
rengimo komitetas.

Oak Forest, III
Balandžio 28 dieną, L y. pe

reitą sekmadieni šią prieglaudą 
atlankė Teatrališkas Kliubas 
Lietuva. Lankytojai parengė 
prieglaudoje esantiems vargdie
niams, ligoniams ir senialiams 
iškilmingus pietus ir davė pro
gramą. Stalai buvo apdėti val
giais ir dovanomis. Komitetas 
padalino pinigų-

Kliubiečiai taip jau aplankė 
ligonius ir juos apdovanojo. Vi
sų dalyvių ir rengėjų pavardžių 
neteko sužinoti, liet šiuo paren
gimu daug rūpinosi i^p. Wm. 
Kareivai ir kiti.

Programas susidėjo iš muzi
kos, klasiškų šokių, dainų ir 
prakalbų. Programą išpildė 
kliubiečiai ir kliubietės: S. 
Slkinderis, Norkus, A. Kushlei- 
ko, L. Česnaitė ir kiti. Progra
mo gedėjas buvo A. J. Kareiva, 
kurįs perstatydamas, gražiai pa
kalbėjo. Programą atidarė Lie
tuvos himnu, o po to, tarp ki
tų programo numerių sudaina
vo keletą lietuviškų dainų, kas 
prieglaudos įnamiams primine 
Lietuvą ir suteikė daug malo
numo.

Kalbėjo taipjau* šios įstaigos 
vedėjas, generalis superinten
dentas F. Venecek, 'kuris pagy
rė lietuvius už jų labdaringus 
darbus ir atjautimą vargdienių, 
.lis prižadėjo lietuviams visuo
met duoti leidimą parengimams 
Įstaigos svetainėje. Jo graži pa
dėka vonės kalba pasitikta gau
siais plojimais. Po to kalbėjo 
kunigas Linkus. Jisai išreiškė 
pa<lūką Teatrališkam Kliubui

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

Plurnbing, Heating, Gas Fitling and 
General Repairlng

Darbų atlieku kaip prie senų, taip 
ir prie naujų namų pagal miesto 
patvarkymus ir inspektorių priežiū
ros. Kožną darbą garantuoju.

3314 So. Union Avė.
Tel. Yards 6338

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

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

Help Wanted-—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS dženitorius prie 
didelio budinko; turi būt atsakan
tis ir pasiturintis. Atsišaukite per 
laiškus i Naujienos, Box 1085.

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000

mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

REIKAJJNGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt unijistas arba 
kuris norės įstoti i unija, 2940 
Filmore St., Jonas šaulaitis.

Business Chances
Pardavimai Bi

.BARGENAS.* Parsiduoda gro- 
sernė ir bučernė, 12 metų kaip biz
nis uždėtas. Rantuosiu arba mai
nysiu ant automobiliaus. Kas pir
mesnis, tas laimes. Priežastis liga. 
2908 W. 59th St.

PARSIDUODA Barbei- Shop, 
greitu laiku, priežastis, važiuoju i 
Lietuva, 3344 S. Halsted St.

ant PATYRĘ pasažierių karų valito- 
jai kreipkitės Pennsylvania Railroad 
323 W. 12 St. Forman Doyle.

Pasisukau pereitą penktadie
nį Town of Lake 
Eipu Wood gatve, štai kampas 
16-tos. šalygatviu ateina 
venusi moteris. Eina ji 
kiai: matyti ar pavargusi, 
visai sveika. Paskui ją
žiuoja dviračiu vaikėzas kokios 
15 ar 16 metų. Diktas, suau
gęs/ Važiuoja jisai 
kiai. Dviratis korta i 

Vėliau girdėjau, kad 
sirguliavo. Vaikėzas 
moterį. Tatai, žinoma, 
mo moteriškei nepridavė. 
galėjo ir dar blogiau atsitikti.

Rodosi, vaikai dviračiais ne
privalėtų važinėti šalygatviais. 
Jiems yra vietos gatvėse. Ir 
kad koks piemuo butų, tai sa
kytum, kad 'nežino ką daro. O 
dabar — jau pilnas bernas. 
Vietos gyventojai turėtų nelei
sti vaikams važinėti .šalygat
viais dvyračiu. Vietinis.

[cLflSSIFIED APS Generalinis Kontrak- 
torius

.Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA 3 krėslų barber- 
nė, nuošaliai Chicagos, seniai iš- 
niai išdirbtas biznis. Rašykite 
Naujienos, Box 1086.

Diktas, 
gan smar- 

moteri. 
moteris 
užgavo 
smagu- 

Ret

Mokyklos 
Educational

PAGERINK SĄVO ANGLIŠKA KALBA. Pa 
tobulink savo iškalbuma. Ifieimokink gra
žiai rašyti ir kalbfitl angliškai teisingai; per 
.3 arba 4 niSnosius galenito vartoti kaip sa
vo kalba. Tokiu bildu ralšsite paderinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiAkos va 
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISU, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo U iki 9-tos. Užsiralykit dabar t

Mamos pasikalbeji 
mas su Mortele

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
31,06 So. Ifalsted St., Chicago, III.

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

Duodu paskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63 rd Street

Phone Republic 7869

5y2% ir nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komisd ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

. PATEŠKAU moteries arba mer
ginos vidutinio amžiaus prie užžiu- 
rėjimo 5 kambarių namą ir 3 me
tų vaiką. J. P., 75 N. Broadvvay, 
Aurora, UI. Tel. Aurora 5077. ant North

For Reni

HELBERG BROS

PASIRENDUOJA tinkama vieta 
dėl groserio, ice cream narlor arba 
cigarų storo biznio. Galiu , parcn- 
duoti su fikčeriais arba be fikčerių. 
Vieta- randasi 6529 So. Ručine Avė. 
Atsikreipkite J. V1ČAS, 6801 So. 
Ručine Avė.

Room 607

2

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos ir 

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

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

192 N. Clark St

PASIRENDUOJA Karužas. ce- 
montuotas floras ir elektros šviesa, 
tik $6 j mėnesj, čia pat 2 kamba
riai elektra ir gesas, tik $5 j mė
nesį, 1813 String St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui____

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk
Shore — gražiausiame
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. 'tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
•gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Bašykite arba 
telefonuokite. Bašykite dėl mu
sų

Radios

—iMamyt, o kur tu buvai 
taip ilgai? Dvi viešnios buvo 
atėjusios, tavęs laukė, laukė ir 
nesulaukė. Gi tie tavo žente
liai nusigėrė, tik pinigus mė
to — aš tai net sarmatijaus 
rinkti.

<Na, na, Mortul, ar gi tu 
jau nebesuaugsi į protą: žmo
nės pinigus mėto, o tu sarmati- 
jiesi rinkti juos!

—Ale, miimyt, jie pinigus 
mėto, bet kažin ko ka'binėjas.

—Ogi ko jie kabinėjus, vai
kei?

—-Pažiūrėk, mamyt, net vi
są mano dresę sudraskė. Ką 
pape pasakys, kai pareis namo 
Tegu pape nueis pas tuos vai
kinus, kad jie užmokėtų.

Mortel, vaikei, nieko nesa
kyk papei, ba mudviem abiem 
teks už parę. Ale pasakyk, kad 
daugiau jie tau darė?

—Gi tas našlys mėgino mane 
j bedruimi Įtempti, 
trukau.

—Mortul, 
surinkai?

rIeIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATQ

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.

Business Service
BiznioPatamavimas

Bes. Phone Midway 221G
Office Normai 4400

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

sicitiR
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

sąrašo farmų.
H. SCHAEFER & Co

803 Bidge Avė.
Wilmette, III.
Telcphone 364

bet aš iš-

o kur pinigai ką

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

—Kiek tu 
kia suskaityti.

kur.
čia jų gavai? Bei-

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mjslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mjslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

VLADISLOVAS
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas
Visokios rūšies medžio 

baigimas

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1821

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Lackavvana 6461

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, II.L.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTĖLfi LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

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

Drexel 2696.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

MODERN CONSTRUCTION
COMPANY

Generališki kontraktoriai .ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, 
muro 
karų 
pilnai

padlagas, 
darbas visokios rūšies, 2 
mūrinis garažas už $595 
užbaigtas.

Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

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

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, nialevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS.

3336 So. Halsted St

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 ^Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midway 9733

ATSAKOMINGA šeimina gali įsi
gyti šią pastebėtiną 5 kambarių 
murinę bungalow prie Luna Avė., 
tarp Diversey ir Belmont Avė.; 
įrengta su ugnaviete, riešuto bufe
tu, gaso pečiu, ledaune, uždarytais 
užpakaliniais porčiais, visi gatvės 
assesmentai užmokėti; tik su $500 
(mokėjimu ir mėnesiniais išmokėji
mais po $60, įskaitant visus nuošim
čius, 
kitę

Del smulkesnių žinių Sau-

Merimac 3843 
po 6 vdl. vak. Mr. Kersting

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU parduoti savo $800.00 
grojikli pianą už $110.00 cash. 
Suolelis, roliai ir kabinetas. M r. 
Covvin, 6136 S. Halsted St., Ist fl.

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

2 šmotu seklyčios setai 
$59.00

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

Personai
Asmenų leSkc

IŠMOKINSIU groti tenor gitara 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobSsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry
to "iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
VYRAI su trokais ar trokai ir 

traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
360 E. Austin Avė.

REIKALINGI molderiai. Kreipki
tės

2599 Blue Island Avenue

REIKALINGAS mašinistas su ma- 
žiu investmcntu lengvam išdirbinio 
darbui. Gera mokestis, senai įsistei
gęs biznis. 2138 W. Van Burėm St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas; turi būti pavienis, dar
bas ant visados, užmokesnis pagal 
sutarimo. Turi būt unijistas arba 
kuris nori įstoti į uniją. 3335 
Douglas Blvd. 1 fl, front*

Automobiles

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

B. M. EDWARDS, 
Gakland 5664
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HudAon Broutfham—custora ouilt 
Chandler coach ------- ---------------
lat<; llmlson foach ................. ..................
StcnrnH-KniKlit Brouffham, nau

ji Dtiial ------------ .............. ..........
Hudson Brougrham, Ferara stovy 
E«sex ............................... -....................
Dodgo Sodan ............... ....................
Pontiac Coupe .......   1
MeDEKMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trlanirle 9330

PRANEŠIMAS

$795
$305
$305 
$405 
$050 
$176 
$460

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokūjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 į mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi į pietus. Labai lengvios są
lygos.

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai -

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, j-eigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

šauk

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repair šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englewood 2000

PARSIDUODA grosernė, nėra kom- 
peticijos. 3602 So. California Avė. 
Agentai nereikalingi.

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galovv, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. luotas 3lkxl25. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. M. B. Caldwell, 5117 Mil- 
vvaukee avė.

TIKTAI $350 įmokėt, likusius po 
$50.00 į mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalow vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely/ arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

PAVYZDINGI NAMAI

rinė 
sios 
kas

2248 W. 72nd St., 5 kambarių mu- 
bungalovv; visos moderniškiau- 
ypatybės. $1,000 įmokėti, $75 
mėnesj. Pamatykite patys.

THOMAS M. RYAN, 
Central 2384

67 BULVARAS, arti VVestern Avė. 
—2 flatų mūrinis, naujas, 6—<> kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
kieto medžio trinias, lotas 30><125;

PARDAVIMUI Latviškos duonos 
duonkepykla per daugelį mėty iš- nivtu I1IC„ZIU 
dirbtas biznis Greitam pardavimui. gatv6 ir elė ištaisytos. Kaina $13,500, 
George Scheuberg, 1909 So. Jeffer- cash $3>000. JOHN PAULIUS, 2433 
son. St. Tel. Roosevelt 8891. w G9th St> Hemlock 5967.

PARSIDUODA barber shop 3 
krėslų ir beauty shop. Viskas naci
jos mados. Renda pigi.

DIDELIS BARGENAS. 5 kambarių 
murino nauja bungalow, fursaso ši- 

Bęauty juma uždaryti porčiai. gatvė ir elė shop yra išrenduota Priežastį ant ištaisvtos Kaina $G 5(K) $50(| jm0. 
vietos patirsit. 369 E. 75 St.

PARSIDUODA groserio fixčeriai. 
Gražus barai ir lentynos. Pasisku
bink, laimėsi pigiai.

JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockvvell Street 

Virginia 2054

JOHN PAULIUS, 
2433 W. 69th St. 

Hemlock 5967

PARDUOSIU ar mainysiu 2 flatų 
mūrinį namų, 11 metų biznyje, iš 
priežasties senatvės išmainysiu ant 
mažesnio namo. Del informacijų 
kreipkitės kas dien vakarais. 1949 
W. 19th St., beismente prieky.PARSIDUODA čeverykų taisymo______________________________

šapa, su visomis mašinomis. Šapą j n..... ......... ,
ir 5 kamb. flatai $35 rendos. ' PAKDAVIMUI penkių kambarių 

459 W. 81st Street , bungalow, kampinė, kieto medžio
_____________ ._____ _ trimingai ir grindys visame name, 

- • furnasas, du blokai iki parapijinės
PARDAVIMUI groserne geroje ar viešosios mokyklos; elevatorius, 

biznio vietoje. Priežastis pardavimo, gatvekariai ir bosai. $1,000 įmokėti. 
—moteries mirtis, važiuoju į Lie-1 
tuvą. 4634 So. Wallace St. 5958 Loomis Blvd.




