
' ................... ...................... *>■ 'O'* ' ■» ' *
The First and Groatcst Lithuafiian Daily in America

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
iinder the Act of March 3, 1879

. ............... ...........- ................................................... ................... .... ....... ......................
The First and Greatest Lithtianian Daily in America

NAUJIENOS
THK LITHUANIAN DAILY NEW8

PUBtISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinoia

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVI Kaina 3c Chicago, III., Pirmadienis, Birželis-June 17 d., 1929 •&K&437 No. 142

Vokiečių komunistų 
seimo deputatė pasi
traukė iš partijos

20 Meksikos maištinin 
kij sušaudyti

Frau Aschenbrenner pasmer
kia fantastiškus komunistų 
“netikėtos revoliucijos 
jojimus

sva

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
i. — PaMnroj tapo sušaudyti 

20 Meksikos maištininkų, jų 
taip: maištininkų bandos va
das Candclario Romero, suimti 
kautynėse su federalinės kariuo- 
nes buriu.

Vokiečių komunistų partijos i 
pasitraukė žymi jos darbuotoja, i 
Frau Aschenbrenner, parlamen-■ 
to atstovė. Ji pareiškia, kad ko
munistų politika vedanti prie 
katastrofos, ir ji nebegalinti ii-' 
giau pritarti fantastiškiems ko-, 
munislų metodams, kuriais jie 
norį netikėtai Įvykinti revoliu-! 
ei jų Vokietijoje. Ji taip pat pa-, 
smerkianti komunistų politiką 
darbo sąjungose, jų pastinga

Nušovė katalikų ku 
nigą, kuris buvo pa 

si viliojęs jo pačią
Senas Gira sako, kad kunigas 

gyvenęs jų namuose penke
rius metus ir ilgiau tos isto
rijos jis nebegalėjęs pakęsti

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Paveiksle parodoma, kaip nuo munšaino pakvaišęs karo veteranas Ferdinand Preuss 
sužeidė šešis žmones. Joseph Chorą ;ak tapo nušautas ant vietos.

AVINONA, Minn., birž. 16.— 
s IPenktadienio nakli čia buvo nu- 

suskaldyti dai-biniukŲ organizu- .aĮ||as kataIikl/ kiuligas 
tas Brommen-Scbenkel. Nušo
vė jį John Gira, 65 melų am
žiaus, kurio namuose kunig.is 
jau ilgokų laikų gyveno.

Suimtas Gira pasipasakojo i 
šitokią istoriją.

. Jo, Giros, žmona kuri buvo 
'apie 20 metų jaunesnė už jį, 
laikiusi kunigą namie, kaip 
kvalierantą, jau penkeri metai, j 
nors apie lai maža kas težino- j Norjnia 
jęs. Ji nešiodavus valgį į jo i 
kambarį ir pasakodavus, kad 
kunigas sergąs, nors jis buvęs 

ridikas. Du kar
tu kunigas jį, Girų, sumušęs už 
tai, kad jis jam pasakęs į akis, 
ką jis apie jį manąs.

Per pastarus šešis mėnesius 
jis, Gira, kentęs, bet pagaliau 
nebegalėjęs ilgiau pakęsti. Penk
tadienio naktį jis apsiginklavęs 
revolveriu ir bėizbolės pliektu- 
vu, palindęs po lova ir laukęs. 
Kai žmona nuėjus į kunigo 
kambarį, po valandžiukės jis dviejose rinkimų apskrityse 
išlindęs iš po lovos ir pro rak- fajp paj aprėžti išlaidas pol

rijas, nebojant, kad tuo daro
ma baisi žala pačių darbininkų 
interesams.

Savo pareiškimą Aschenbren
ner baigia šitokiais žodžiais:

“Aš esu priešinga tam, kad 
partijos vadai priklausytų nuo 
vykdomojo komiteto politikos,! 
kuri nuolat kaitaliojas. Ką par
tija sako, buk partijos narių' 
nuomonių skirtumai galį bul iš
lyginti pačioj partijoj, yra ne
liesa. Šimtai narių buvo išmes
ti iš partijos tik dėl to, kad jie 
kritikavo partijos ir jos vadų I -iC vnin 
laktik.,. Man todėl beliko dvie-Į’ P
jų vienas 
Ii iš partijos, 
busiu išmesta, 
išmetimo,

irba pačiai pasitrauk- ! 
arba laukti, kol 
Nelaukdama tad 

pati pasitraukiu.“

Turtingų Amerikos 
turistų sovietų Ru

sija nevilioja
Pravda“ skundžiasi, kad atvyk
stu tik bepinigiai amerikie
čiai, kurie nieko brangesnio 
neperka

Lietuvos Naujienos
Laivų judėjimo padidė-1 Skundžias dėl strime- 
jimas Klaipėdos uoste liii prekybos užmuši-

K L Al Pi":D A. Pas k u 1 i n ėm i s
dienomis vėl žymiai padidėjo 
laivų judėjimas Klaipėdos uos- rašo: 
te. Laivų įkrovimas ir iškrovi- • 
mas eina smarkiu lempu, nes|ras dalykas 
uoste stinga vielų naujai at-; bet kariais per brangiai kainuo- 
vykstanliems laivams ir lodei 
vienas laivas skuba užleisti vie
tą kitam. Prekės iškraunamos 
tiesiog į vagonus, arba į uosto 
sandėlius. Darbo uosle dabar 
liek (laug^jeg^Tlarbininkai dir
ba net vakarais.

Kauno “Lietuvos Žinioms

Kaž kas piktai išsitarė: ge- 
nepriklausomyhė,

T. Sąjungos Tarybos} 
mitingas pasibaigė

l'ačiau
Bet 

niekų, 
stri-

ja. Tikrai, kai kurie dalykai 
dėl 'baisių musių visai tapo ne- 
prilausomi, kaip šiltų kraštų 
vaisiai, riešutai ir I. I.
be jų dar galima apsieiti, 
ką pasakysi dėl lokių 
rodos, kaip Baltijos juros 
mėlių (žuvelių).

“Dar 3 I metai atgal 
;mėlių Šiauliuose galima 
įgauti 100 už 2 litus, dabar jų

ini vo

Anglijos darbiečiai 'Ak£t^ imigrantų
kvotos įeina galion 

liepos 1 dieną
vo planuoja reformuof

rinkimų įstatymą
panaikint universitetų 
bė ir teise asmenų 

aisti ti dviejose vietose

LONDONAS, birž. 16. — Su
žinota, kad naujasis užsienių 

Art h u ras 
pa n ai - I Senatas atsisakė tautinių kilmių 

provizijų. dar atidėti.—Uctu- 
tuvos kvota padidinta

naujasis 
ministeris

Henderson projektuoja 
kinti vizas Jungtinių Valstybių

I turistams, už kurias dabar rei- 
kia mokėt .$10.

KII.SYTI I, Škotija, birž. 16.— 1 
Kalbėdamas čia Tom Johnson, ( 
darbiečių viet ministeris Škoti
jai, pasakė, kad dabartinė dar
biečių valdžia projektuoja re
formuoti rinkimų įstatymą. Esą 
proponuojama panaikint! uni-l 
versiletų atstovybė, daugerio-1 
pas balsavimas, kur asmens, tu
rį tam tikrų rezidencijos ir biz
nio kvalilikacijų, gali balsuoti 

•. o

Prohibicijos devyne- 
rių metų ‘laimėjimai’
Per 9 Volstealiznvi viešpatavi 

mo metus prohibicijos agen 
tai nugalabijo 263 žmones

to skylutę matęs, kas ten de-J nej kampani jai.
. dasi. Pagaliau, kai pati išėjus 
iš kunigo kambario ir jis ją su
šėręs, kunigas puolęs jį 

Įmct jis šovęs.
RYGA, birž. 16. — Leningra-i Girienė, kurių policija taip 

do laikraštis “Pravda“ skun-lpM suėmė, sako, kad tų vaka- 
džiasi, kad turtingi Amerikos Į kunigas nesijautos gerai, dėl 
turistai vengią sovietų Rusijos.! to ji nuėjus pas jį i kambarį 
Dabar alvykslantieji 
“žemesnioji buržuazija ir 
turtinga inteligentija.’’ 
rūšies turistai, kaip bepinigiai, 
maža ką teperkų. Suvenirais 
jie nusi|>crką tik tokių mažmo
žių, kaip pigių medinių šaukš
tų, papirosų dėžių, skepetaičių 
su Lenino atvaizdu etc., o bran
gių ikonų, paveikslų ir kitokių ' LOFldOIlO į N. Y

Tuo-

WASH.INiGrrONAS, birž.
I K o n g r e smanas La Guardia 
i rep., N. Y.] vakar ________
kavo prohibicijos vyriausybę

i dėl nepaliaujamų 
šaudymų i|agentų

esą lik įtrinti alkoholiu. Kai po va- Į 
n)?_ ‘landos ji išėjus iš kambario, vy

Šitos smogęs pliektuvu jai per į 
galvą. Ji ėmus rėkli pagalbos, ir 
kai pasirodęs kunigas, vyras ji

meno kurinių nė nežiurį. ir 
dar tie amerikiečiai, nusiskun
džia, kad iš jų begalo brangiai 
plėšia, tiek viešbučiuose, tiek 
krautuvėse. Mieste už trumpą i 
pavežimą “izvošcikai“ lupa du 
doleriu ir daugiau.

 Ine lokių, bet senų, sulamdytų, 
MADRIDAS, Ispanija, birž. ^ažų. Kodėl? O todėl, kad at- 

16. — Penkiasdešimt penktoji 1^1° negailestingas muitininkas, 
Tanių Sąjungos Tatybos sesija 
vakar pasibaigė ir delegatai iš
sisklaidė, kili tiesiai namo, kiti 
išvyko aplankyti dideles Sevi
lijos ir Barcelonos parodas.

WAI>JIHNGrrONAS, birž. 16.
— Senatas 13 balsais prieš 37 
atmetė pasiulymų, kad naujų 
imigracijos kvotų p‘national 
origin”] įvedimas butų dar ati
dėtas. Tuo budu, i 
židi nio lloover’io paskelbta pro
klamacija imigracijos įstatymo 
“tautinių kvotų“ provizija at-! 
einančio liepos mėnesio 1 die- 

Kj nų įeina galion.

uždraudė žuveles tiesiai vežti iš 
Latvijos rūkyklų vežimais į Lie
tuvą, liepė jas perdėlioti i dėžes, 
sulamdė, sutraškė, uždėjo sun
kų mokesnį nuo kilogramo ir 
štai ta žuvelė, kadaise po silkės 
prieinamiausiu kiekvienam bėd- 
nuoliui, lapo dabar prabangos 
dalyku ir menkos vertės skonio 
ir sveikatos atžvilgiu.

“Tuo budu, kas mest nai buvo 
visiems prieinama, Kinų sieno- 

agentura TASSimįs ,r muitais tapo padaryta 
lillise, Gruzijoj, vjsa,į neprieinama. Nederliaus 

konsulatu įvykus jr badmečio melu, ypač šiauri- 
1O,(K)O žmonių de- Lietuvos daly, valdžiai bu- 

Demonstrantai1 tinai reiktų nuimti muitą nuo

Bolševikų demonstra
cija prieš Lenkus 

Tiflise

MASKVA, 
tų telegrafo 
skelbia, kad 
ties Lenkų 
“savaiminga 
monstracija.’

einant pre- protestavę, kam Lenkų vyriau-;strimelių, kad po silkės jie pri- 
sybė glostanti (iruzijos sep.ara- einamiausi taptų bėdnuoliui.“ 
tistus.

Pasak 'TASS, Lenkų konsulą- Į 
tų dabar sauganti stipri polici- Į 
jos sargyba.

Einant “tautinių kilmių“ pro- 
, įsileidžiamų kas metai i

Trockis šaukia pa- I žmonių ryšy su prohibicijos įs-js^"
La Guardia

- aštriai ata- vi«'ja- įsileidžiamų kas metai i; 
vyriausybę lJun^lines Valstybes imigrantų: 

prohibici jos i sk:'ičius sumažėja nuo 164,667} 
ir žudymų'iki 153,714. Vietoj 2 nuoš. nuo 
imu/.;;,.’ (skaičiaus kiekvienos tautos žmo-

Suėmė degtindarius
KRAŽIAI.

'iš 12 Į 13 naktį Skaudvilės nuo
vados policija ir vietos šauliai

Gegužes mėn.

Automobilių ‘ reisiniu- padarė kratų Padvarninkų, Sod-
kas Kay Keech 

užsimušė
už-

galbos ištremtiems | 
komunistams

tatvmoI * 
: Įspėjo,
iii Ii učių
mo vardu nebusią padarytas ga

ilias, kraštas galįs susilaukti pi
lietinio karo.

Kongresmanas La 
parodė, kad per devynerius 
prohibicijos metus federaliniai 
ir valstijų prohibicijos agentai 
trisdešimt septyniose valstijose 
nukovė 263 asmenis. Per ta

vykdymu.
kad jeigu beprotiškam

skerdimui Volsleatiz-

kalnio, Tisaičių ir Užpelkių 
kaimuose, ir surado septynis 
slaptus degtinės bravorėlius ir 

j penkias slaptas “cukrinės“ par- 
įduotuves. Iš viso suėmė 6 apa
ratus degtinei varyti, 7 didžiu
lius katilus, po 20 30 kibirų 
laipumo, h statinės užraugtos 
brogos, apie 90 litrų jau paga
mintos “cukrinės“ ir daug įvai
rių įrankių. Visą tų degtinda
rių “inventorių“ vos išvežė su 

|penkiais vežimais. Suimti 8 as- 
im-enys.

, gyvenusių Jungtinėse Val
stybėse 1890 metais, dabar kvo
tos yra nustatytos nuo skai
čiaus Įvairių tautų, gyvenusių 
krašte 1920 melais. Metinė imi
grantų iš Lietuvos kvota dabar 

Guardia I padidėja nuo buvusių 344 iki .
1386, vadinas keturiasdešimt! as* 
į dviem imigrantais daugiau. ~

it). -
vaka r

AlLTOONA, Pa., birž.
Automobilių reisuose čia 
jo (automobiliui susikalus, užsi
mušė žymus reisininkas Ray 
Keech. Cliff Woodbury, cbic.a- 

jgietis, buvo pavojingai sužalo- 
. Nelaimė atsiliko lekiant

i greitumu 120 mylių per valan-

•_ Į lino išguitas i Konstantinopolį 
buvęs Lenino draugas ir rau- 

t donosios armijos vadas, Leonas 
'rTrockis, išleido atsišaukimų, ku
riuo jis graudena visus pasau
lio revoliucininkus ateitį į pa
galba opoziciniams bolševikams, j

laiką viename tik Ne\v Yorke 
ištremtiems į Sibirą. Atsišauki-1 buvo nukauti 24 piliečiai, Vir
ine Trockis sako, kad tie iš- 'ginijoj 23, Kenlucky 23, 
tremtieji esą baisiai slaliniečių J Wesl Virginijoj — 20, Floridoj

Oru per 5 valandas dabartinio Maskvos diktatoriaus •

Anglų išradėjas dirba lėktuvų, biurokratu
kuris skristas greitumu 600 
mylių per valandų

LONDONAĮS, birž. 16.—Bri-

terorizuojami; iš
tremtųjų komunistų ir jų šėl

imų vargas ir kentėjimai pasie
kę aukščiausią laipsnį. Sovie- 
tijoje gi kiekvienas daibinin-

j— 14, Georgijuj 16. Kitose 
valstijose po mažiau.

AmbasadoriusDawes 'š Kalkutos, 

išvyko pas premje 
rą MacDonaldą

_______ j mer.
LONIDONlAS, birž. 16.—Char

ites G. Da\ves, naujasis Ameri
kos ambasadorius Anglijai, va- uis knygininkų kongresas, 

ikar prisistatė VVinsor rūmuose1----------------------------------

praneša, kad Himalajų kalnuo
se, lipant į vieną viršūnę, žuvo ■ rusevičius ir dailininkas š. Zel- 
jaunas amerikietis J'.E. Far- manavičius šiomis dienomis iš

važiuoja kelionėn po Europą su 
dviejų ratų vežimu “bėda“ pa
sikinkę arklį žemaitukų. Kelio
nėj išbus apie 4 mėnesius.

ROMOJ prasidėjo tarptauti-

KAUNAS. — Stud. P. And-

Verschoyle sakosi išradęs oro 
Prusai ir Vatikanas pa-Į lėktuvų, kuris galėsiąs skristi 

po 600 mylių per valandą, taip 
kad per penkias valandas lai
ko busią galima nuskristi iš 

; Londono per Atlanto vandeny
ną į Ne\v Yorka. Lėktuvas ga
lėsiąs stačiai — vertikaliai — 

Lpakilti nuo žemės į orų, ir taip 
pat stačiai nusileisti. Dar dau
giau: jis neturėsiąs nei papras
tų aeroplanų sparnų, nei diri- 

ižablių dujų pūslės.
Verschoyle savo lėktuvą va

dina “aeromotoru.” Pirmų lo
kių mašinų jis tikisi baigti dir
bti per metus laiko.

sirašė konkordatų
BERLYNAS, birž. 16. — Ber

lyne tapo pasirašytas konkor
datas tarp Prūsų valstybes ir 
Vatikano.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

N'enusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; nedidelė 

dau- 
vė-

temperaturos atmaina;
giausia vidutiniai pietų rytų
jai.,

Vakar temperatūra buvo
dutiinškai 69° F.

Šiandie saule teka 5:15,

tų išradėjas inžinierius W. 1). j<as> kuris drįsta rinkti kapei-
kas tremtiniams šelpti, atsidu- 
riųs pavojuje netekti darbo ir 
duonos kąsnio, arba dagi pats 
būti ištremtas.

Savo atsišaukimų Trockis bai
gia prašymu organizuoti plačiai 
naują 
tiems 
moms

pinigų rinkimų ištrem- 
komunistams ir jų šei- 
šelpli.

Kas parodo, kad moky
tis niekados nevėlu

Vokietija priėmė tarp
tautinę opiumo sutartį

TEBRE HAUTE, Ind., birž. 
16. — Miss Nance Shenvood 
baigė Indiana State Teachers 
Kolegiją su mokslų bakalauro 
laipsniu, o jos molina, Mrs. 
Auna Shenvood, gavo tuo pa
čiu kartu mokslų magistro 
laipsnį.

BERLYNAS, birž. 16. — Reich- 
įstagas vakar patvirtino tarp- 

lei- tautinę opiumo konvencijų, pri- 
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi 2:33 imtą Genevoje 1925 m. 
ryto.

VI

vasa
rio 19 dienų.

NEW YORKAS, birž. 16. — 
Dviem automobiliam susidūrus, 
ties 1-ma Avė. ir 61 gatve, du 
asmens buvo užmušti, keturi ki
ti sužaloti.

P runCUZtli Afrikoj nu-karaliui Jurgiui, kuriam Įteikė! 
kove 35 maištininkus savo kredencialus. Į rumus jį 

—--------- palydėjo darbiečių užsienių rei-,
RABATAS, Morokia, 'birž. 16. įkalu ministeris Arthuras Hen- 

|— Francuzų kolonijos karino- ' 
menės dalis puolė maištingų 
maurų Tounfit miestelį. Susi
kirtime 35 maurai buvo nukau-

derson.
Tą pačių dieną Daaves trau

kiniu išvyko j tLossiemoulhą, 
Škotijoj, matytis su premjeru 
Bamsay MacDonaldu.

Badas

Lietuva sumokėjo Dė
dei Šernui $84,732.55

Proponuoja oro liniją 
tarp J. V. ir Venezuelos

KARAKASAS, Ven e z u e 1 a, 
birž. 16. — Dvi amerikiečių av

VVASlUNGTONAiS, birž. 16.
— Vienuolika svetimų valsty
bių sumokėjo J. V. iždui $80,• roplanų kompanijos siūlosi Ve- 
109,385.95 savo paprastų pus
metinių karo skolų ir nuošim
čių atmokoj imu. Lietuva už 
praeitų pusmetinį sumokėjo 
$84,732.55.

Prez. Hoover pasirašė 
farmerių bilip

WASHJNGiTONAS, birž. 16. 
— Prezidentas Hoover vakar 
pasirašė kongreso priimtą vai
dinamų farmorių rėmimo bilių.

nezuelos vyriausybei įsteigti 
reguleria oro susisiekimo tarny
bų tarp Venezuelos ir Jungtinių 
Valstybių.

Aeroplano katastrofa
MEMPHIS, Tcnn., birž. 16. ■ 

— Jų aeroplanui nukritus neto
li nuo čia ir užsidegus, Ilubert 
South, pasažierius, mirtinai su
degė, o pilotas Franklin Ste- 
phenson pavojingai apdegė.

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
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

____
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Pirmadienis, birž. 17, 1929

Iš vienos savo tetos aš gavau • tuos puikius kurinius, kurių nu- 
palikimo Angoms katinų, pui- garėlū yra taip nepaprastai 
kiaušių gyvulį, kokį aš kuomet lanksti.
esu žinojęs. Štai kų papasakojo Visi mes, aš ir trejetas bi- 
man mano katinas vienų žiemos, čiulių, puolėme tų naujai atvy-
vakarų tupėdamas pas degantį 
atidarą pečių.

I.
Man tebuvo tuomet dveji me

tai, ir aš buvau riebiausias ir 
naiviškiausias katinas, kuris ga
lima įsivaizduoti. Tuo švelnumo 
kupinu amžių aš buvau kupinas 
priešingų nusistatymų namų ži
dinio gražumams. Ir vis dėlto 
kaip aš turiu būti dėkingas Ap
vaizdai, kad Ji paskyrė man vie
tų pas tamstos tetų. Ak, ta ge
ra moteris be galo mane mylė
jo. Vienoje spintoje aš turėjau 
puikų miegamąjį su puikiu po- 
galviu ir šilta užklode. Maistas 
nebuvo blogesnis už miegamąjį; 
niekuomet aš nevalgiau nei sru- 
bos, nei duonos — nieko, be mė
sos, geros šviežios mėsos.

Rodos gerai! O tuo tarpu visų 
tų gražumų tarpe aš teturėjau 
viena svajonę: išsprukti pro 
atvirų langą ir pabėgti į stogus. 
Sustingusi malonė, minkštas pa
talas iššaukdavo man norų vem
ti. Aš buvau toks storas, jog 
man pačiam buvo šlykštu. Aš 
ištisas dienas vargindavausi sa
vo ilgesiška laime.

Reikia tamstai pasakyti, kad, 
ištiesęs kaklų, aš matydavau iš 
lango namų stogus kitoje gat
vės pusėje. Kartą ten kovėsi ke
turi katinai, pašiaušę vilnas, iš
pūtę uodegas, su laukiniu 
džiaugsmu kabinėdamiesi rau

donomis malksnomis ryškiuose, 
•saulės spinduliuose. Aš niekuo-į 
met dar nebuvau matęs tokio 
nepaprasto reginio. Nuo to lai-’ 
ko mano pasaulėžvalga visai 
nusistojo. Laimė buvo pabūti 
ant ano stogo, už to lango, kurį 
taip atsidėję uždarinėdavo. Tą 
norą padidino man dar ta ap-j 
linkybė, kad spinta, kurioje bu-{ 
vo laikoma mėsa, būdavo visuo
met uždaryta.

Aš nutariau pabėgti. Gyveni-, 
me turi būti kažkas kita, be 
šviežios mėsos. Ten, už lango, i 
buvo tai, ko nežinojau, idea-' 
las. Karta virtuvėje pamiršo 
uždaryti langą. Aš nušokau ant 
mažo stogo, kuris buvo po lan
gu.

II.
Kokie puikus buvo stogai!1 

Platus kraštai vandeniui nu-| 
bėgti buvo aplink juos, puikiai, 
kvepėdami. Aš su pasigerėjimu1 
vaikštinėjau tais kraštais, kur 
mano kojos lindo į limpantį 
purvų, šilta ir minkštų. Man 
atrodė, kad aš vaikštinėju ma- 
šastu.

Saulėje buvo karšta, taip 
karšta, kad tirpo mano taukai. 
Nenuslėpsiu nuo tamstos, kad 
aš drebėjau visu kunu. Buvo! 
baisu, nežiūrint mano džiaugs-! 
mo. Ypatingai prisimena man 
vienas baisus įspūdis, nuo ku
rio aš vos nenudribau į gatvės 
grindinį. Trys katinai nušliau-j 
žė nuo vieno namo stogo ir pri-! 
ėjo prie manęs, baisiai kniauk
dami. Kadangi aš baisiai išsi
gandau, tai jie išvadino mane, 
kvailiu, ir paaiškino, kad jie 
kniaukia žaisdami. Ir aš kniau
kiau drauge su jais. Tat buvo 
puiku. Tie linksmuoliai nebuvo 
apsisunkinę gėdų teikiančiais i 
taukais. Jie kvatojo dėl manęs, 
kai aš, kaip kamuolys riedėjau 
cinkuotu stogu, įšildytu ryškios: 
saulės.

Vienas senas katinas iš to' 
būrio ėmė su manim ypatingai' 
bičiuliauti. Jis pasisiūlė naujai ■ 
išauklėsiąs mane ir aš tat prie-! 
miau dėkodamas.

Ak, kaip toli nuėjo tamstos į 
tetos lopnuolis. Aš atsigėriau iš! 
vandens dūdos, ir niekuomet pa-

kusią pasitikti. Aš aplenkiau vi
sus ir buvau jau besiruošiąs 
kreiptis su pasisveikinimu į ža
vinčią nepažįstamų, kai staiga 
vienas iš bičiulių kuo skaudžiau
siai įkando ma į kaklą. Aš sušu
kau iš skausmo.

—Įsidėmėk, — tarė man se- 
! nas katinas, vėsdamas mane į 
šalį:—tamsta tokių dar daug 

' pamatysi.
j III.

Po valandos trukusio vaikšti
nėjimo aš pajutau didelį norų 
valgyti.

—Ką paprastai valgo ant 
stogų, pasiteiravau aš pas pa- 
vo bičiulį.

—Kas pakliūva... —pamoko
mai atsakė jis. Tas atsakymas 
davė man progos nusiminti, nes 
nežiūrint visų mano ieškojimų, 
aš nieko neradau.

Galų gale, aš pamačiau vieno
je mansardoje tarnaitę, ruošti- 

i šių pusryčius. Ant stalo prie 
lango, buvo padėtas puikus mė-i 
sos kapotinis.

—štai man tinkantis daiktas’! 
pamaniau aš naiviai.
Aš šokau i skobnį ir pagrie

biau kapotinį. Bet tarnaitė pa- 
i stebėjo mane ir kuo skaudžiau
siai smogė šluota. Aš pame- 

: čiau mėsą ir pasileidau bėgti, 
baisiausiai keikdamas.

Tamsta, turi būti iš kaimo? 
—tarė man katinas. — Mėsa 
kur padėta ant stalo, yra tiktai 
tam, kad mes laižytumės, žiū
rėdami į ja. Mes turime jos 
ieškotis tik stogų kraštuose.

Aš niekaip negalėjau supras
ti to, kad mėsa virtuvėje ski
riama ne katinams. Mano skil
vis pradėjo rimtai kelti maištą. 
Senas katinas privertė mane vi
siškai nusiminti, sakydamas, j 
kad reikia laukti nakties. Tuo-: 
met mes nusileismie į gatvę ir 
pasirausime šiukšlių krūvose. 
Sulauksim nakties! Jis sakė tat 
ramiai, filosofiškai įsitikinęs.

IV.
Naktis atėjo palengva, uka-j 

nota naktis. Aš sustingau nuo 
šalčio. Greitai ėmė lyti lietus, 
smulkus, žvarbus, su staigiais! 
vėjo pūtimais. Mes nusileidome į 
žemyn dengtais laiptais. Kaip' 
negražiai atrodė gatvė! Nebebu
vo to malonaus karščio, tos ryš
kios saulės, ant kurių buvo ga
lima taip puikiai raititis. Mano 
kojos čiuožė purvinu gatves 
grindiniu. Aš liūdnai atsimi
niau savo šilta užklodę ir pūki
nį pogalvį.

Nesuspėjome atsidurti gatvė
je, kai .mano bičiulis 'pradėjo 
drebėti. Jis visas susitraukė ir 
ėmė bailiai sėlinti išilgai namų, 
įsakęs man, kiek galint grei
čiau jį sekti. Lig tiktai mes 
priėjome vartus, jis spruko pro 
juos, patenkinamai kniaukda
mas.

Aš pasiteiravau dėl tos pa
skubos priežasčių.

—Ar pastebėjai tamsta tų 
žmogų su krepšiu ir kabliuku? 
—paklausė jis mane.
- Tai štai, jeigu jis butų pa

matęs mus, jis butų užmušęs 
ir suvalgęs, išsikepęs ant pa
gaikščio.

—Butų iškepęs mus ant pa
gaikščio!—ištruko man.— Reiš
kia, gatvė nepriklauso mums? 
Mums čia nėra kas valgyti, ir 
net mus pačius čia valgo.

V.
Tuo laiku prieš vartus išpylė 

pamazgas. Aš ėmiau nusiminęs 
draskyti krūva ir radau vienų 
ar du apgraužtu kaulu. Dabar 
tiktai man pasidarė supranta
ma, kokie gardus švieži plau
čiai. Mano bičiulis menininkiš- 
kai krapštinėjo šiukšles. Jis 
privertė mane išbėgti iki ryto, 
žiūrint atsidėjus iš be paskubos 
kiekviena gatvės grindinio luitą. 
Beveik dešimtį valandų aš mir
kau lietuje ir drebėjau visu 
kunu. Prakeikta gatvė, pra
keikta laisve! Kaip aš gailės 
jaus savo kalėjimo.

Dienų, pastebėjęs, kad aš 
bastausi, katinas paklausė ma
ne:

—Ar tamsta patenkintas?
Taip, taip! —atsakiau aš.

—Ar tamsta nori grįžti na
mo?

—Be abejonės, bet kaip man 
rasti mano namus?

- Eikš, tamsta! šiandie rytų, 
kai aš tamstą pamačiau, aš su
pratau, kad toks riebus katinas, 
kaip tamsta, nėra leistas lais
vės džiaugsmams. Aš žinau 
tamstos butų ir palydėsiu tams
tą.

Tas pagarbos vertas katinas 
kalbėjo visa tai visiškai papras
tu budu.

Lik tamsta sveikas! —ta
rė jis man be mažiausio šešėlio 
susijaudinimo.

—Ne!—sušukau aš: mes
taip nepersiskirsime. Tamsta 
busi su manim. Mes pasidalin
sime savo tarpe ir patalą ir 
maistą. Mano šeimininkė geras 
žmogus...

Jis pertraukė mano kalbą:
Tylėk tamsta! — atkirto 

jis:—tamsta paikas! Aš visai 
sudžiučiau tamstos šilumoje. 
Tamstos sotus gyvenimas tinka 
tiktai naminėms katėms. Lais
vas katinas niekuomet nenusi- 
pirks kalėjimo kaina tamtos 
plaučių ir tamstos pūkinio po- 
galvio... Lik sveiks, tamsta...

Ir jis vėl užsikorė ant stogo. 
Aš mačiau kaip jo lieknas silue
tas sudrebėdavo nuo malonu
mo, beglostant užtekančiai sau
lei

Kai aš sugrįžau, tamstos te
tulė paėmė botagėlį ir mane 
nubaudė, ir aš tat perkenčiau 
su gilaus džiaugsmo jausmu. 
Aš baisiai džiaugiaus dėl to, 
kad man šilta ir kad mane 
baudžia. Tuo laiku, kaip manę

plake, aš su pasigėrėjimu sva
jojau apie mėsą, kurių aš gau
siu. /

VI.
Dabar tamsta įsitikinai, — 

pabaigė mano katinas, išsities
damas prieš degančius anglis:

—tikra laimė, dausa, mano 
brangus šeimininke, —tai gy
venti kalėjime, kuriame plaka 
ir duoda mėsos.

Aš kalbu tiktai apie katinus.
Išvertė Leonas Vitkauskas, 

(“Iliustruotoji Lietuva”).

8pMalinta« gydyme chroniiku ir nauju U 
e. Jei kiti negalėjo J u tūla lirydytl, atBilao- 

klt pas mano. Mano pilnas Isegzamlnatl- 
tuas atidengs Jūsų tikrą liga ir jei ai apsi* 
Imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
<alutino Itėgsaminavirao—kas Jums yra.

Radios, Pianai

saldintas pienas neatrodė man 
toks gardus. Man pro šalį pra
bėgo katytė, puiki katytė, ku
rios pamatymas pripildė mane

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
nežinomo susijaudinimo. Tiktai Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
canr.fi man hiivn tpka inatvti I nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedalioj! sapne man buvo tekę matyu 10 erti? ’k« 1 po pietų.

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 kų 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
ra 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 mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimų 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

IfEBŪKLAlT-

PASLAPTYS
Kas yra stebuklas? Kodėl se

novėje būdavo labai daug ste-j 
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja'? Kaip vėl-' 
nįas žmogų apsėdžia ir kunigo: 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš! 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja! 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau-l 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti ?| 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

R.C.A. 28, su 104 Dynamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtą. $98.00 

tūbų, su viskuo, 

$74.00
7 tūbų, gražus ka-

$48.00
' tūbos, su viskuo,

$59.00
A.C. su tūbomis,

$58.00
,$49.00
Kent, Model 37, 7

$59.00
Brunswick 
hetro- 
dine.
Victor 7-11. Vertės $250.00,

$110.00
Victor 7-26. Vertės $425.00,

u $179.00

Philco 7 
už

Freshman 
bilietas.

Graybar. 7 
už

Brunsvvick 
už

7 tūbos, 
Atwater 
tūbos.

Badiola, Super-

$54.00

$ 195.00
G.rojiklis Pianas, 

$700, demonstrhto-

$195.00

Grojiklis Pianas, naujas, ver
tės 
$500, už 
K i m bąli 
vertės 
rius, 
už
Gulbransen Registering Pia
nas, d e m o n s t r a t o r i u s

$195.00
Parduodame tiktai įmokant 
$5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

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

Tel. Boulevard 4705

Liepos Pirmoji
yra laikas

Taupymo Nuošimčiams Gauti
* ir

Pirmų Morgičių Auksiniam Bonam
ir

Pirmiem Morgičiam Pirkti
Pasirinkit dabar iš musų parinktų 6% pasiū

lymų, o mes juos palaikysime jum. Jūsų žodis per 
telefoną arba atvirutę atsiųs musų atstovą pas jus.

Depositai, , 
padėti taupymui 
pirm 15-tos 
arba 15-tą 
dieną liepos, 
neš jum 
nuošimtį nuo 
liepos 1-mos 
dienos.

CENTRAL BANK
TRUST1NĖ KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
Telefonas Boulevard 4600

Vaistijinis Bankas Clearing House Bankas

PASAKOS-APYSAKOS--PASAKAITES
Parašytos geriausių rašytojų ilgos ir trumpos apysakos ir 

pasakaitės, kuriose skaitytojas ras ka nors įdomaus, kų nors 
naujo ir pamokinančio, o apart visko naudingai ir smagiai pra
leis laikų.

Sunaudokit išmintingai gražias 
vasaros liuosas dienas, pusdienius ir

No. 25. Barbora Ubrika. Kaina ...........  .75
Jėzuitų ir niinyŠkų darbai klioštoriuje.

No. 26. Pagal įstatymus. Kaina ..............  .75
Nuolatos pasikartojanti musų gyveni
mo apysaka.

No. 27. Pasaka apie Adomą ir Jievą. Kaina .20 
Ka mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomų ir Jievą

No. 28. Laikrodininko Atminimai. Kaina .20 
Paskutinis Napoleono Pirmojo karas.

No. 55.Včliavos Akyvaizdoje.. Kaina $1.00 
Misteringa kelionė jūrėse ir pirmas, iš
svajotas submarinas.

No. 30. Karės Laukuose. Kaina .....................35
Kareivis pasakoja apie keistus prieti
kius karo laukuose.

No. 31. Pasaka apie Kantrią Aleną. Kaina .35 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos ka
ralaitės.

No. 32. Darbas. Kaina $1.0
Bomanas iš darbininkų gyvenimo, be
sitveriančio kapitalizmo laikuose.

No. 33. Revoliucijos žmonės. Kaina ............. 30
Aštuoni įdomus pasakojimai iš rusų 
revoliucijos.

No.. 34 Kaistas. Kaina ................... -...... ... . $1.50
Jurgio Butkaus ir kitu chicagięčių, 
Town of Lake gyventojų, prietikiai.

vakarus prie knygų, parkuose ar 
laukuose tyrame ore!

No. 35. Robinsonas Kruzius. Kaina ..............45
įdomus žmogaus prietikiai ant neap
gyventos salos.

No. 35. Makaro Sapnas. Kaina ........................20
Kaip Makaras numirė, kų malė ir pri
tyrė.

No. 37. Sapnai. Kaina ....................................35
Vienuolika įdomių pasakojimų.

No. 38. Pragaro Atgijimas. Kaina .15
Tolstojaus dabartinio surėdymo alego
riška kritika.

No. 40. žemaitės Rastai Karo Metu. Kaina .75 
Keliolika žemaitės apysakaičių ir užra
šų iš Didžiojo karo.

No. 43. Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai. Kaina .................................... $1.25
Kokius laiškus rašė minyška Alca- 
fordos iš klioštoriaus savo mylimajam.

No. 44. Gyvenimo Vaizdeliai. Kaina ............. 50
Devynios gyvenimo apysakaitės, musų 
kaimynų ir draugų.

No. 45. Nakvynė. Kaina....................................20
Vaizdas balamutų gyvenimo, nepasise
kimų ir vargų.

No. 46. Pasakojimas apie Jėzų. Kaina .25 
Įdomus ir arčiausia prie tiesos .lesaus gy

venimo apsakymas.

Perkantiems už $5.00 ar daugiau nuleidžiame 25%.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

canr.fi


Pirmadienis, birž. 17, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
A. . . . . ■ J t Jm; • ft_į

PUPOS IR KORNAI

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

KEPTA SILKĖ

Perskelk silkę pusiau išilgai 
pagal nugarą, įmerk ant 10 mi
nutų į šaltą vandenį. Nulupk, 
kepk ant skaurados arba ant 
žarijų. Padėjus ant torielio api
pilk gera alyva, apiberk papri
ka ir citrinų sunka, arba jeigu 
kam tinka, apdėk riekutėm vir
tu buroku ir kietai išvirtų kiau
šinių, ir apipilk rūgščia Smeto
na. Iš viršaus apiberk smulkiai 
supjaustytais žalių 
lakštais ir paprika.

sekamą mišinį iš baltos duonos 
trupinių, tarkuotų svogūnų ir 
kiaušinio. Apdėk mišiniu vieną 
pusę mėsos, o antrą pusę už
lenk, apdengus mišinį. Surišk 
siūlu, kepk ant karštų taukų 
pakol gerai parus, paskui sudėk 
puodan, užpilk truputį karšto 
vandens, 3 šaukštus sviesto ir 
kepk pečiuje apdengus pakol 
mėsa bus minkšta. Jeigu kam 
tinka, gali pridėti daržovių.

Jeigu dažalas bus skystas, ga-
svogunų ]jnia pridėti miltų, taipgi trupu

tį citrinų sunkos. Prie mėsos 
paduok virtos obuolių košės ir Į 

i bulvių.

2 puoduku šviežių, didelių, 
baltų pupų.

6 kornus, išknibinėk grūdus.
Virk pupas d rusk uotam e van

deny 30 minutų. Sudėk žalius, 
išknibinėtus kornus ir virk dar 
20 minutų. Maišyk, kad nepiri- 
sviltų. Pridėk 2 šaukštu sviesto, 
druskos ir pipirų pagal skonio,
išmaišyk, tegul pabūna ant ma- darysi 2 tuzinu mažų muffins. 
žos ugnies 10 minutų, paskui 
paduok karštą stalan. Gera prie | 
mėsos.

114 puoduko pieno
1/2 puoduko molases
1 kiaušinis, gerai išplak
% puoduko sutrtupinto 

sutarkuoto pineapple.
Persijok kartu miltus, 

ir druską. Pridėk ‘‘‘bran’
tus, pieną, molasses ir gerai 
išplaktą kiaušinį. Pridėk piene- 
apple, nusunkus jį. Kepk 25 
minutes karštame pečiuje. Pa-

arba

sodą
mil-

SALDAINIAI Iš VAISIŲ 
RIEŠUTŲ

IR

KORNŲ DUONA

AVIENOS K0TLETĖLIA1
1

Paimk avienos nuo šonkaulio. 
Nupiauk kaulus ir riebumus. 
Padaryk gerą lygų šmotuką 
apiberk druska ir pipirais, te-, 
gul pastovi keletą minutų. Pa
skui įmerk į išplaktą kiaušinį, 
ir baltos duonos trupinius ir, 
kepk karštuose giliuose laukuo
se.

Paduok stalan karštus, uždė
jus ant kiekvieno šmotuko 
sos po šmotuką citrinos.

MARINAVO 1OS KIAULIŲ 
KOJOS,

puodukai kornų miltų 
kvietinių miltų 

kiaušiniai
šaukštas taukų
puoduku pieno
šaukštuku baking powder 

cukraus
druskos

mė-

PRIKIMšTA KEPTA 
KIAULIENA

Paimk geros, minkštos kiau- 
lėnos, taip vadinamos “pork 
tendęrloin”. Su mediniu plaktu
ku išplak mėsų, paskui padaryk

Nupirk kiek nors kiaulių ko
jų, nuvalyk ir virk kartu su 
daržovėm 4 valandas. Paskui 
nusunk, sudėk i molinį indą ir 
apipilk karštu actu, sumaišytu j 
su trupučiu vandenio ir pipirų 
mišiniu. Acto mišinį kartu siu 
pipirais virk kokius 15 minutų. 
Tampriai apdengk ir paduok 
stalan šaltą. Jeigu norėsi, gali 
tas pačias marinavotas kiaulių 
kojas, išėmus kailiukus, aptepti 
kiaušiniu ir apibarstyti duonos 
trupiniais ir pakepinti ant tau
kų.

2 
2 
1 
Persijok miltus, druskų, sodą

ir baking powderį. Pašildyk pie
ną, sudėk taukus idant ištirptų; 
duok atšalti, bet neturėtų visai 
atšalti. Sudėk išplaktus trynius, 
persijotus miltus, o ant galo su
dėk išplaktus baltymus. Maišyk 
lengvai. Ištaukuok paplokštą 

1 blėtį, supilk tešlą ir kepk karš
tame pečiuje 30 minutų.

IMBIERO RIEŠUTAI

1

3445
3415 — Praktiškas ir gražus žiurstas. 36 mierai reikia llz yardo 

36 colių materijos, ir kiek reikia stugelių apsiuvinėjimui.
2685 — Platesnis ir praktiškesnis žiurstas. 36 mierai reikia 2% 

yardo 36 colių materijos ir % yardo 27 colių pagražinimai.

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, pražome >&kir~pt.i 
paduotą blankutę arba priduoti pa- I 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškia; parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzilžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. LaiSkus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dbpt
1789 S. HalHte<l ®t., Chi<-a*fo, TU.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No .......... ........
Mieros .......................per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

TUBBY
A AMGEL’.

CM, HO

Vh

cukraus 
pieno 
molasses 
sviesto

2 puoduku miltų, persijok
!4 puoduko pieno
2i/o šaukštuko baking paude- 

rio
šaukštuko druskos 

1/2 šaukštuko cinamonų.

Sutarkuok šokoliadą, sumai-! 
syk su sviestų ir padėk bliudą! 
su šokoliadu ir sviestu ant karš
to vandens, kad ištirptų. Per- i 
sijok sausu pridečkus, pridėk 
prie šokoliado, supilk pieną; iš
plaktus kiaušinius. Sumaišyki 
gerai; padėk į ledaunę ant 2 va-1 
landų. Iškočiok. Išpiauk pyra
gaičius kokio didžio ir formos1 
nori ir kepk nekarštame pe
čiuje 10 minutų.

2 puodukai 
puoduko 
puoduko 
puoduko 
plytelės šokoliado
puoduko smulkiai sukapo

tų riešutų.
puoduko sukapotų, džio

vintų cukruotų vaisių arba ra- 
zinkų \

1 šaukšjjikas vanillijos.
Sudėk vienan puodan cukrų, 

pieną ir molasse. Padėk ant 
ugnies ir maišyk pakol ištirps. 
Virk tol iki su t irstės taip, kad 
kuomet su šaukštu lašinsi puo- 
dukan su šaltu vandeniu, miši
nys sutirštės. Sudėk tuomet1 
sviesta ir šokoladą. Duok at-1 

I šalti. Plak pakol pasidarys 
kaip tiršta smetona; pridėk rie- 

' šučius, vaisius ir vanilliją. Su- 
pilk į išsviestuotas

į kuomet atšals supiaustyk

CONTRACTORS

REAL estate
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Tėmykite
1) APDRAUDA (ln>urancei 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir teriausias kompa
nija*.
2) REAL ĖST ATE: Turiu geri 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. M1SZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted Si.
Tel. Rooiw,.,elt 85IM)

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ......  $12.98

-- ------------J___

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50
Pure boiled Linseed Oil. 
Galionas ................. 98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Pjaunant galandas. Tik 
už .......................... 5.98

Nuo
Gy-

Taipgi ant visko nuže- - 
mintos kainos.

PRI STATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

Phonę Virpiinia 2054 .

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo . .

o kontraktorius

MAS 
MADE GOOD uilth 

mittions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Econotnical 

EfHcient
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

LARVEX
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

molasses
kiaušinis

ištarpyto sviesto

puodukai miltų
puodukas sukapotų razinkų virtainius šmotukus, 
šaukštukas cinamonu
šaukštuko gvazdikų 
šaukštuko imbiero 
šaukštuko druskos 
puoduko cukraus 
šaukštuko sodos 
puoduko 
išplaktas 
puoduko

bei tauku. 
Išmaišyk ir 

pridėčkus. 
kiaušini ir sviestą arba taukus. 
Gerai išmaišyk ir išminkyk. Pa
daryk apskritą % colio diamet
re ritulį, supiaustyk riešuto di
dumo šmotukus, truputį apiberk 

i miltais ir cukru. Kepk nekarš- 
Į tame pečiuje.

persijok sausus
Pridėk molasses,

KVIETINIŲ MILTŲ MUFFINS 
SU PINE APPLE

1 puodukas baltų, kvietinių 
miltų

1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas druskos
2 puoduku rupių “bran” mil

tų

blokines;
į ket-

VALPOLENTA SU SAUSAIS 
ISIAIS SKANUS PUSRYČIAMS 

VALAIS

Užvirk !/2 kvortos pieno ir 1/2 
kvortos vandens, pridėk trupu
tį druskos. Išmaišyk i/2 kvor
tos kornų miltų su trupučiu 
šalto vandens taip, kad miltai 
butų truputį drungni. Dėk po 
truputį prie verdančio pieno 
taip, kad pienas neperstotų vir
ti. Sudėk į dvigubą puodą, pri
dėk sukapotų slyvų, figų arba 
kitokių sausų vaisių ir virk 2 
valandas ant mažos ugnies. Ar
ba gali sudėti į “fireless cook- 
er” iš vakaro, taip kad iš ry
to kaip atsikelsi bus išviręs. 
Paduok su pienu arba saldžia 
Smetona.

NAUJŲ METŲ PYRAGAIČIAI

2 plyteles šokoliado
</2 puoduko sviesto
1 puodukų rausvaus cukraus
1 kiaušinis

Kas sugalvos

PIETUS UŽ VIENĄ DOLERI KETURIEMS?
Kartas nuo karto gerai pasisakyti ir sugalvojus laikytis taupumo. 

Tegul vieną sykį savaitei! kiekviena moteris sugalvoja tinkamus pietus 
už dolerj. Sugalvojusios prašomos prisiųsti juos “Musų Moterims” 
skyriui, tuo budu paraginus prie taupumo kitas moteris. Iš to bus nauda, 
galvosūkis ir smagumas.

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujainiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

GĖLĖS
Specialis Parinkimas Dailių Rožių, Bijūnų 

ir kitokių Gėlių
Mokyklų Užbaigimui
Prieinamos Kainos

Patogumui Musų Krautuvė Randas
Šioj Apiclinkėj

Remkit Savo Kaimynus
Nedėlioj nuo 8:30 iki 5 vai. po piet.

Gėlės Šviežiai Nuskintos.

Halsted Florist
18th St. Kampas Halsted

Telefonas Canal 6559

.Jusų

Atdara

805 W

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.

MOKYKLOS NMRSS. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ilTA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

UUBNK,

mTEnS
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’•
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygatė *‘Eye Care” arba Eye
Beauty” Dykai

KALBĖDAMA eukHteenfie mo 
kykloe merginome apie ae me
ninę higieną, patyriai diatrik- 
to nurU naaakč:

“Viena pagrindinių t*!*yk- 
lių dej merginų sveikata*, rei
kia nelaikyti sistem* norma
liame stovyje. Normalia mank- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėt* būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek- 

«. vien* vakar*. Jo* nepadarys 
nesmagumo.**

Nujol galit vartoti neno
rint kaip jųa jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turit! 
buteli namie. 

» u» (

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik. $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon

• $1.50 metams).
Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Chicago, III.

There Might Not Be a Circus in Heaven
J Ves site, i’m

I GOK)K)A H AVĖ 
VOINGS AK)' PlAY
\ A UAQ,P» >

Do Vč?V K MOVŲ 
U)HAT l'M GOMMA 
BE? - A AMGBLl 
M'? MUTHER SA1D

— yra tinkama 
kaina mokėti

< už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

17311 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
08.00 per year in Cauada
07.00 i>er year outside of Chicago
08.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Clasi Matter 
March 7lh, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekinadieenius. Leidžia “Naujienų* 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Iii, Telefonas Roosevelt 8500.

SLAPTAS KOMUNISTŲ APLINKRAŠTIS

Šiandie “Naujienose” telpa ištisai tas slaptas komu
nistų Centro Biuro cirkuliorius, iš kurio ištrauka buvo 
paduota šeštadienį. Patartina, kad kiekvienas skaityto
jas jį ne tik perskaitytų , bet ir atidžiai pastudijuotų. 
Išdėstytos Centro Biuro cirkulioriuje instrukcijos lie
tuvių komunistų “frakcijoms” puikiai parodo, kokią 
taktiką komunistai vartoja, “gręždami iš vidaus” tas 
organizacijas, kurias jie nori pasigrobti į savo nagus. 
Kiekvienas organizacijos narys privalo pažinti šitų pa
sai i ngų priešų veikimo budus.

Svarbiausias įspūdis, kurį įgiji, skaitydamas tą įdo
mų dokumentą, yra tas, kad komunistai yra didžiausi 
veidmainiai, kokių yra kada nors matęs pasaulis. Šituo 
atžvilgiu jie pralenkia ir garsiuosius veidmainybės mei
sterius, jėzuitus.

Agitacijai Susivienijime Lietuvių Amerikoje komu
nistai yra sudarę “Progresyvių Komitetą”, kuris dedasi 
esąs bepartyviška įstaiga. Bet iš “draugo” Siurbęs ap
linkraščio mes patiriame, kad tai yra grynas komunis
tų partijos padaras. “Progresyviais” komunistų klika 
pasivadino tiktai tam, kad butų lengviaus dumti akis 
publikai.

Tikslu diskredituoti SLA. viršininkus Centro Biu
ras įsako komunistų “frakcijoms” vesti prieš juos “ata
tinkamą politinę kovą”. Dabar bus kiekvienam SLA. na
riui suprantama, kodėl komunistų laikraščiuose nuola
tos yra atakuojamas prezidentas St. Gegužis už tai, kad 
jisai esąs “Lewiso mašinos pakalikas”, ir kodėl “Tėvy
nės” redaktoriui Vitaičiui ir Pildomajai Tarybai žiop
lai prikaišiojama “fašizmas”. Tai vis yra “atatinkama 
politinė kova”, kurią komunistų Centro Biuras supla
navo SLA. užkariavimui.

Sulig Siurbos įsakymu, komunistiški SLA. “gręži- 
kai” privalo elgtis taip, kad išrodytų, jogei jie esą 
“džentelmenai” ir kad jiems rupi Susivienijimas. Jie 
turi būt “taktiški”, “vengti bereikalingų išsišokimų”, 
“vengti koliojamų žodžių”, “stengtis įgauti įtaką nepar
tiniuose nariuose”. Kuomet jie rašo polemiškus straips
nius prieš SLA. viršininkus arba “Tėvynės” redakciją, 
tai jie turi tuos straipsnius pasiųsti peržiūrėt “Progre
syvių Komitetui”; ir kai “Progresyvių Komitetas”, pa
taisęs straipsnius, sugrąžins juos jų autoriams, tai šie 
privalo tuos percenzuruotus rašinius siųsti pirma SLA. 
organui, ir tik kai organas atsisakys juos dėti, tai tal
pinti juos “musų spaudoje”. Šitokia taktika esanti rei
kalinga tam, “kad nedavus progos sakyti, jog pirma 
nuėjo į svetimą spaudą”.

Ir taip kiekvienas tos Centro Biuro padiktuotos 
taktikos žinksnis yra sugalvotas tuo sumetimu, kad bu
tų paslėpti tikrieji komunistų tikslai. Užsidėkite maskas 
ant savo veidų; elgkitės taip, kad “pašaliniai” nepatirtų, 
kas jus esate per vieni; veidmainiaukite ir apgaudinėki- 
te narius organizacijos, kurią norite paimti j savo ran
kas; ir niekam neišduokite savo partijos paslapčių, nes 
kitaip busite “sudisciplinuoti”!

Šitokius įsakymus duoda pasislėpusi “Laisvės” pa
stogėje komunistų klika savo pasekėjams. Šitokiais že
mos veidmainybės keliais komunistų lyderiai tikisi su 
savo aklų pakalikų pagelba pasigrobti savo kontrolėn 
didžiausią Amerikos lietuvių organizaciją!

Ką gailina pasakyti apie partiją, kuri tokią taktiką 
rekomenduoja savo nariams?

Aišku, kad Siurba ir jo sėbrai, diriguojantys šitai 
šlykščiai “progresyvių” kampanijai Susivienijime, ne
turi nė krislo gėdos arba doros. Jie yra sudemoralizuoti 
iki kaulų smegenų, ir jų, kaipo gangrenos, turi saugo
tis musų visuomenė, o ypatingai tos organizacijos, j ku
rias jie skverbiasi.

-

Apžvalga
Į VIENĄ DŪDĄ.

Komunistiška “Laisvė” ir fa- 
šistuojanti “Vienybė” eina lenk
tyn, tarkuodamos Anglijos dar- 
biečius. Jiedvi abi stengiasi,! 
kiek drūtos. įtikinti savo skai
tytojus, kad Darbo Partijos į

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. $8.00
Pusei metų _______ _______  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam........ ..... .... 1.50
Vienam mėnesiui......... ....._ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ...... 18c
Mėnesiui_____ -...... , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštg:

Metams_____________ r ■ $7.00
Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams_________  1.75
Dviems mėnesiams_____ __ 1.25
Vienam mėnesiui________ „ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

[valdžia busianti nei kiek ne ge
resnė, bet gal būt dar bloges
nė už buvusią konservatorių 
valdžią.

“Laisvė”, išpeizojus paeiliui 
kiekvieną ministerį MacDonal- 
do kabinete, baigia savo lita
niją taip:

“Pats Anglijos karalius 
vargu butų begalėjęs surast 
ištikimesnius Anglijos impe
rializmui ministerius. kaip 
tie, kuriuos paskyrė Sociali

stų Internacionalo adminis- 
tracijos narys Ramsay Mac- 
Donaldas.”
“Vienybė” gi rašo, kad Dar

bo Partijos valdžia atsisakanti 
pritarti liberalų “teisėtiems rei
kalavimams”,, idant butų įves
ta proporcionalė rinkimų siste
ma Anglijoje, — nors, viena, 
dabartinę nedemokratišką rin
kimų sistemą yra įvedę patys 
liberalai, kurie šiandie prieš ją 
protestuoja; antra, apie Dar
bo Partijos atsisakymą pakei
sti rinkimų sistemą dar per-
anksti kalbėt, kadangi parla
mentas dar nėra susirinkęs ir 
naujosios valdžios programas 
dar nėra paskelbtas. Į šituos 
faktus neatsižvelgdamas, Brook- 
lyno f asistuojančių “liberalų” 
organas drožia:

“Darbiečiai niekuo nesiski
ria nuo kitų politikierių, ar
ba, meška su lokiu, abudu 
tokiu. Principus politikieriai 
tik tada prisimena, kai jiems 
kailį skauda. O jei kur ne
teisybė veikia jų naudai,, tai 
ta neteisybė tampa jiems 
teisybe, kurią jie gina vi
soms keturioms. Darbiečiai 
tik tada gintų demokratiš
kesnių rinkimų būdą, kai jis 
eitų jų naudai, bet jei jis 
eina liberalų (taip pat, poli
tikierių) naudai, tada dar- 
biečiams ir taip gerai, kaip 
yra.”
Šitaip šmeižti Anglijos socia

listus gali tiktai tas, kuris yra 
pats žemiausios rūšies politi
kierius. Visoje Anglijos istori
joje Darbo Partija yra vald
žioje tik dešimtas mėnesis (de
vynis mėnesius prieš penketą 
metų ir apie savaitė laiko da
bar), tuo tarpu kad liberalai 
tą kraštą valdė per keletą gent- 
karčių, tečiaus “Vienybe” ne
sidrovi daryti priekaištus dėl 
netobulumo rinkimų .sistemos 
darbiečiams!

Sulig jos “logika” išeina taip, 
kad Darbo Partija, vos tik pa
tekusi į valdžią, turi pirmiau
sia pasiskubint pravesti tokias 
reformas, kurios butų naudin
gos liberalų partijai, nors pa
tys liberalai, turėdami galią sa
vo rankose, niekuomet nesirū
pino pašalinti tą neteisingumą, 
dėl kurio jie dabar kenčia.

Kada liberalų Lloyd George 
prieš dešimtį metų buvo An
glijos valdžios priešakyje, tai 
jisai ne tik negalvojo apie pro- 
porcionalės rinkimų sistemos 
įvedimą, idant davus progos so
cialistams išrinkti daugiaus at
stovų į parlamentą, bet skelb
davo, kad socialistai neturį 
“valstybinio gabumo” ir nepri
valą būt prileisti prie valsty
bės vairo. Dabar, kai ta ne
teisinga rinkimų sistemą, ku
rią palaikė liberalai, kenkia 
jiems patiems, tai jie rauda ir 
prašo, kad Darbo Partija juos 
išgelbėtų.

Mes manome, kad darbiečių 
valdžia, jei tik ji išbus pakan
kamai ilgą laiką valdžioje, pa
taisys rinkimų sistemą. Bet 
jeigu ji ta p padarytų tuoj aus, 
negaudama jokių užtikrinimų 
iš liberalų pusės, tai rezulta
tas butų tiktai tas, kad libe
ralai, tikėdamiesi sulig propor- 
cionale rinkimų sistema pra
vesti daugiaus atstovų į par
lamentą, tuojaus susiuostytų 
su konservatoriais (kaip 1923 
m.) ir nuverstų dabartinę val
džią.

TROCKIS IR SOVIETŲ 
“ROJUS”.

“Garsas” įdėjo tokią pasta
bą:

“Trockis prašosi leidimo 
apsigyvent Anglijoj. Tai tas 
pats Trockis, kurs nesenai 
skelbė, kad pasauly yra tik 
viena laisva šalis, būtent, 
Rusija. Visos kitos šalys yra 
kapitalistinės sistemos ver
gės, kurių vienintelė viltis 
yra kruvinoj raudonoj revo
liucijoj, kaip kad Rusijoj. 
Komunistai Anglijoj yra ap
saugoti, nors šalis ir neko
munistiška. Daug komunistų 
dreba dėl savo kailio Rusi
joj, nors ši šalis yra komu-

nistiška. Trockis yra vienas 
‘egzempliorius’ tokiam pavyz
džiui. Visa tai labai daug pa
sako.”

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
AMERIKAI

Ieško
Mrs. George Tobel (gimusi Au
gusta Kletškus), kuri, turimo

Slaptas Centro Biuro Prane
šimas Komunistu Frakcijoms

Pereitą šeštadienį “Naujieno
se” tilpo dalis Centro Biuro 
slapto pranešimo lietuvių ko
munistų frakcijoms (kuopoms). 
Čia paduodame tą pranešimą iš
tisai.

ADPLF CENTRO BIURO 
PRANEŠIMAS

Visoms Lietuvių Frakcijoms
Pratinkime Frakciją

ADPLF Centro Biuras nese
nai atsibuvusiam posėdy pla
čiai kalbėjo apie sudrutinimą 
musų Frakcijos. Be tvirtos 
Frakcijos mes negalime veikti 
kaip reikia, negalime kovot su 
priešais, negalime užkariauti 
pozicijas lietuvių darbininkų 
judėjime. Ant toliaus negalima 
toleruoti pakrikimą musų frak
cijose.

Musų visos frakcijos turi bū
ti veiklios; turi laikyti regulia
rius susirinkimus, mažiausia 
vieną susirinkimą į mėnesį. Su
sirinkimuose turi svarstyti vie
tos veikimą tarp lietuvių: kaip 
skleisti komunistinę propagan
dą, kaip tinkamai pravesti Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
kampanijas ir iškeltus obalsius. 
Biuras nutarė, kad frakcijos 
turi rašinėti į musų spaudą 
apie savo darbuotę, o ko nega
lima viešai pranešti, tai turi 
pranešti Biurui laiškais, lau
ras, turėdamas artimesnius ry
šius su frakcijomis, žinos jų 
stovį, žinos kokią pagelbą bei 
patarimą suteikti kuriai frak
cijai; taipgi Biuras turės gerą 
supratimą apie musų komunis
tinį judėjimą abelnai.

Kiekvienas frakcijos sekreto
rius turi būtinai pranešti, kiek 
jo frakcijoj randasi narių, kiek 
gauta naujų narių, kaip nariai 
veikia, ko frakcija reikalauja 
nuo Biuro. Iki šiol Biuras tik 
iš trijų ar keturių frakcijų ga
vo pranešimus apie jų stovį. 
Del to mes tikrai nežinome, 
kiek mes frakcijoj turime na
rių.

Nuo šio laiko Biuras dės pa
stangas reguliariai kiekvieną 
mėnesį siuntinėt savo praneši
mus. Bet taipgi ^.Biuras reika
lauja, kad ir jam frakcijos pri
siųstų pranešimus.

Lapeliai — Kampanijos 
Klausimas

Greitu laiku Biuras išleis la
pelius rinkimų kampanijos klau
sime. Tie lapeliai turės būt pa
skleisti kuoplačiausia tarp lie
tuvių darbininkų. Lapeliai bus 
siuntinėjami ne tik frakcijoms, 
bet ir ALDLD ir LDSA kuo
poms. Frakcijų nariai turi su
mobilizuoti ir simpatikus išda
linimui lapelių.

Partija deda visas pastangas, 
kad šiuose rinkimuose kuopla
čiausia paskleisti komunistinę 
propagandą, kad išaiškinti dar
bininkams ir biedniesiems far- 
meriams, kodėl jie turi balsuo
ti už komunistų kandidatus, ko
dėl jie turi remti Darbininkų 
(Komunistų) Partiją ir rašytis 
į ją. Dabar tokis laikas, kad 
nesunku užinteresuoti darbinin
kus komunistiniu judėjimu. 
Streikai, bedarbe, rinkimų kam
panija išjudina žmones daugiau 
interesuotis politika, daugiau 
kalbėti apie partijas, apie val
džią, apie šalies padėtį.

Taigi visos frakcijos turi kel
ti visose organizacijos, kur tik 
galima, Darbininkų (Komunis
tų) Partijos rinkimų kampani
jos klausimą; turi kalbėti apie

mis žiniomis, yra kilusi iš Klai
pėdos Krašto, ir ligi 1924 me
tų gyveno Amerikoje, 162 
Spring Valley Avenue, Uacken- 
sack, N. J. Ieškomoji arba ži
ną apie ją asmens prašomi at
siliepti šiuo adresu:

Lithuanian Legation, 
2622—16th St., N. W.» 

Washington, D. C.

kampanijos rėmimą finansiniai; 
turi raginti kitas organizacijas 
uoliai darbuotis rinkimų kam
panijoj ir paaukoti i Partijos 
kampanijos fondą kiek pinigų.

Taipgi reikia nepamiršti ra
ginti sąmoningus darbininkus 
stoti į musų Partiją. Ypatingai 
geras laikas mobilizuoti naujas 
spėkas į Partiją laike rinkimų 
vajaus.

S. klausimas
Visi Partijos nariai, kuriems 

tik nėra kliūčių, būtinai turi 
rašytis į S. (Susivienijimą. Lie
tuvių Amerikoje. — “N.” Red.). 
Tai yra Centro Biuro griežtas 
įsakymas. Jus, draugai, žinote, 
kaip yra svarbu darbuotis S. 
Jeigu centras nepriimtų, tuo
jaus apie tai praneškite Prog
resyvių Komitetui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Jis duos 
patarimą ką tokiam atsitikime 
daryti. Taipgi visais S. reika
lais kreipkitės prie to komite
to. Frakcijos turi prižiūrėti, kad 
jų kolonijose gerai veiktų S. 
komitetai. Svarbesnius, polemi- 
kinio turinio raštus S. reikale 
pirmiausia reikia pasiųsti Pro
gresyvių Komitetui peržiūrėti. 
Peržiūrėjęs ir pertaisęs komite
tas prisius juos atgal, ir tuo
met juos bus galima siųsti į 
organą. Jei organas netalpintų, 
tuomet juos talpinti musų spau
doj. Tas reikalinga dėl to, kad 
nedavus progos sakyti, jog pir
ma nuėjo į svetimą spaudą. Tas 
nepaliečia paprastas korespon
dencijas, bet kurios korespon
dencijos butų polemikinio pobū
džio, tokias patartina pirma pa
siųsti Prog. Komitetui.

Biuras pataria: atsargiai, 
taktiškai veikti S. Vengti be
reikalingų išsišokimų, vengti 
koliojimų žodžių. Stengtis įgau
ti įtaką nepartyviniuose nariuo
se. Kritikuojant remtis faktais. 
Negali būt nei kalbos apie S. 
skaldymą. Draustina tą mintį 
skleisti. Negali būt nei kalbos 
apie veikimo sumažinimą S. Ra
šyti savo pritarėjus, organizuo
ti naujas kuopas. Vesti atatin
kamą politinę kovą prieš S. vir
šininkus.

Kur S. komitetų dar nėra, 
ten reikia tuojaus juos suorga
nizuoti.

Pinigų klausimas
Jau nuo dabar reikia būtinai 

pradėti rinkti S. reikalui pini
gus. Biuras nutarė neturėt at
skiro fondo. Visos kolonijos tu
ri S. reikalams surinktus pini
gus siųsti dabartiniam Biuro 
fondui. Reikia siųsti visus pini
gus į Centrą, pasiliekant tik 
kiek svarbesniems reikalams 
ant vietos. Frakcijos neturi ap
leisti pinigų rinkimo darbo; pri
valo išnaudoti visus galimus bu
dus sukėlimui pinigų tam tiks
lui, nes pinigai yra (ir bus) la
bai reikalingi-; reikalingi dabar
tiniam veikimui, leidimui lape
lių, ir bus reikalingi suvažiavi
mui (SLA. Seimui. — “N-nų” 
Red.). Jeigu gerai prisirengsi
me, tai galėsime laimėt. Dar 
bar nelaimėjome dėl to, kad ne
buvome gerai prisirengę — tik 
už kelių savaičių prieš suvažia
vimą pradėjome ištikrųjų reng
tis. žinokite, draugai, kad be 
darbo nieko negalima atsiekti.

Frakcijos turi pasidarbuoti 
gavime kuodaugiausia S. antra
šų. Siųskite juos Prog. Komite
tui. Tasai komitetas rengiasi 
išleisti lapelius.

Agitacijos fondas

Reikia visada minty turėti 
Agitacijos Fondą. Frakcijų na
riai turi savo susirinkimuose 
pagalvoti apie suradimą šalti
nių gavimui pinigų į tą fondą. 
Galima tam tikslui paprašyti 
aukų nuo vieno kito biznieriaus, 
musų simpatiko. Kurios tik 
kuopos bei chorai neblogai sto
vi finansiniai, paraginti paau
koti į Agitacijos Fondą. Garsin
kite Agitacijos Fondą.

Palaikymas disciplinos
Musų frakcijos yra tokių pa

laidų narių, kurie nepalaiko ko
munistinės disciplinos, kurie 
bile kur išplepa svarbius Parti
jos bei frakcijų apkalbėjimus ir 
nutarimus, apie kuriuos nereik
tų viešai kalbėti. Frakcijos to
kius narius turi sudisciplinuoti. 
Turime kelti Frakcijos ir Parti
jos autoritetą. Kiekvienas na
rys privalo pildyti frakcijų nu
tarimus,^ kuomet tokie nutari
mai būna didžiumos užgirti, ne
paisant, kad kuriam gal ir ne
patiktų tarimas. Pašalinių orga
nizacijų susirinkimuose Parti
jos nariai neprivalo išeiti vie
nas prieš kitą. Svarbesniais 
klausimais išanksto turi frakci
jų nariai pasitarti ir susitaiky
ti. Kiekvienas narys privalo lan
kyti frakcijos susirinkimus.

ADP LF CENTRO BIURAS 
Sekretorius J. Siurba.

Sveikatos Dalykai
Labdariai, o ne dak

tarai kalti
Rašo Dr. A. Montvidas

Nesenai Chicagos Medikalū 
Draugija prašalino iš savo tar
po Dr. L. E. Schmidtą,' kas su
kūlė didelio triukšmo laikraš
čiuose. Iš Draugijos pasiskubi
no rezignuoti koroneris Bunde- 
sen, Dr. R. Garros ir Joseph 
Miller, nes jie suprato, kad dėl 
tos pačios priežasties ir jiems 
teks pasekti Dr. Schmidtą. Visi 
čia suminėti daktarai yra pasi
turinti žmonės, į kuriuos ligo
nis, turintis tik kelis dolėrius, 
nedrįs kreiptis sveikatos reika
lais. Tiesa, tūli jų gerais ar blo
gais išrokavimais buvo įsteigę 
socialūs hygienos lygą, kuri 
ėmėsi beturčius gydyti dovanai, 
bet ta lyga jau gaudavo po 
$1000 mėnesyj nuo Public 
Health Instituto. Kokios jos 
įplaukos buvo iš kitur, žinios 
nėra, vienok ir $1000 pasidaly
ti keliems daktarams mėnesyj 
nebuvo bloga labdaringiems 
daktarams. Be to, nereikia už
miršti, kad tulus labdarybės 
ieškančius ligonius galima ir į 
savo ofisą bei ligoninę nureko- 
menduoti. Ir pasigarsinimas nė
ra blogas visokiose sveikatos 
lygose bedirbant. Taigi nū 
Schmidtas, nė jo draugai nebu
vo ir nėra kankiniai. Visi jie 
gerokai pralobo iš medicinos. 
Jau ne vienas jų nevažinėtų 
nakties laike pas ligonius už 3 
ar 5 dolerius.

Ir stebėtis reikia, kad jie pa
kele klausimą apie nupigintą 
gydymą, kuomet jie turėjo 
trauktis iš Medikalės Draugijos, 
tartum Draugija verstų dakta
rus brangiai imti. Jos nariai 
dirba visai dovanai įvairiose 
miesto, apskrities ir labdarybės 
Įstaigose ir Draugija niekad ne
kalba apie jų prašalinimų. 
Schmidtas ir jo šalininkai tik 
durnų paleido per spaudą, kad 
publika nematytų tikro nusikal
timo. Jis tapo iš etiškų daktarų 
tarpo prašalintas už bičiulystę 
su Public Health Institutu, ku
ris čielais puslapiais garsinasi 
laikraščiuose ir bizniškom, o ne 
moksliškom metodom tvarko li
gonių gydymą. Daktarų Drau
gija žino, kokis gydytojo elgę
sis profesijoj yra padorus ir 
kokis ne. Schmidto visai nebuvo 
klausta? ar jis už dyką dirba 
ar perdaug ima už savo darbą. 
Jis peržengė padorumo dėsnius 
profesijoj. Bet kad tai prideng
ti, jis ir jo draugai ėmė rėk
ti apie brangumą sveikatos prie

žiūros, lyg1 čia daktarai butų 
kalti.

Gydymąsi buvo pigesnis, kuo
met medicinos mokslas stovėjo 
ant žemesnio laipsnio ir ligoniai 
pasitenkino gydytojo spėlioji
mais ir bile kokiu darbu. Dabar 
pats daktaras turi išleisti tarp 
20 ir 30 tūkstančių dolerių, kol 
pasiekia reikalaujamo mokslo. 
Be X-spindulių, be įvairių labo
ratorinių tyrinėjimų jau gydy
mas retai galimas. Pabrango li
goninės, nursūs, vaistai, įvairus 
aparatai ii\ instrumentai. Pa
prastai ligonis išmoka kur kas 
daugiau už viską kitą, negu 
daktarui. Aplamai pastarasis 
gauna tik apie 25% visų ligonio 
išlaidų, ir tai neretai negali iš- 
kolektuoti.

Už ligoninės brangumą dak
taro nereikia kaltinti, nes neto
li visos jos yra paprastų biznie
rių ar sektų įsteigtos ir valdo
mos, o daktaras nieko negauna 
iš jų.

Ne daktarai pabrangino mais
tą, statybos medžiagą, aprėda- 
lą, įvairius aparatus, instrumen
tus, vaistus ir kitką.

Kaltininkų reikia ieškoti ki
tur.

Ir šitie kaltininkai nekviečia
mi iškišo savo galvas Chicagos 
daktarų ginče. Chicagos komer
cijos asociacija, kuri susideda 
iš fabrikantų, komersantų ir 
kitų turtingi žmonių, šoko gin
ti Dr. Schmidtą ir jo draugus. 
Lyg tai asociacijai rūpėtų būd- 
nuomenčs reikalai. Jeigu ponai 
milionieriai nori matyti darbi
ninkų sveikatą aprūpintą, lai 
jie moka darbininkams žmoniš
kas algas, lai nepažeidžia jų 
sveikatos darbe. Tuomet darbi
ninkas susiras ir sau patinkamą 
daktarą ir turės iš ko jam už
simokėti. Tuomet jam nereikės 
nusižeminti ir tykoti gydymo 
pas jam nežinomus daktarus 
labdaringose įstaigose.

Pirma ponai kapitalistai, ku
rie sudaro komercijos asociaci
jas, išspaudžia iš vargšo svei
katą, nemoka jam už darbą 
žmoniško pragyvenimo algos, 
todėl susikrauja didelius turtus, 
kurių trupučius laiks nuo laiko 
numeta labdarybei. Darbininkų 
vaikai ir žmonos neretai ir ligas 
gauna ir mirti be laiko turi, 
kad šeimynos maitintojas turi 
dirbti už pusdykį. Darbo žmo
gus labdarybės negeidžia. Kiek
vienas ją imantis jaučia savęs 
pažeminimą. Mokėkit ponai ko- 
merciantai žmonėms tinkamai 
už jų darbų, tuomet nesusikrau- 
site milionų taip greitai. Tuo
met neturėsite iš ko ir labdary
bei mėtyti dėl pasigarsinimo 
laikraščiuose ir bažnyčiose.

Labdariai!
Pirma susikrauja milionus iš 

darbo žmonių prakaito, ašarų, 
vargo ir kraujo, o paskui gar
būs ir pagirimo ieškodami nu
meta trupinius tai prieglaudai, 
tai ligoninei,g^ai mokyklai. Ačiū 
tokiems labdariams, daktarai 
turi teikti pagelbą. dovanai apie 
trečdaliui visos Amerikos gy
ventojų. Ne ligoniai kalti, kad 
jie neturi iš ko daktarui žmo
niškai už patarnavimą užmokė
ti, o ponai labdariai. Ne gydy
tojai pabrangino visas gyveni
mo reikmenes ir patį gydymą, 
o ponai labdariai.

ATĖJO žurnalas “Kultuvą” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8%X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

Suėmė policisto už
mušėją

Pa t riek Joyce, 26 metų gang
steris, kuris nušovė policistų 
EarJ Lronard, tapo suimtas vie
nuose namuose West Sidėj. 
Joyce su 4 kitais savo drau
gais ir t merginomis važiavo 
automobiliu, kuris nesustojo 
prie raudonų šviesų. Policistas 
Leonard areštavo automobilio 
šoferi ir vedėsi jį prie polici
jos telefono. Joyee tuo tarpti 
pastvėrė savo revolverį iš auto
mobilio ir policist^ ant vietos 
nušovė. Po to Joyce ir šofe
ris Bartelli pabėgo. Bartelli ir 
ikišiol tebėra nesugautas.

Trys likę vyrukai ir keturios 
merginos liko suimti, bet išku
rnanti nėjus visi liko paliuosuo- 
ti. Dabar prapuolė ir viena 
mergina, Katherine Pat ten, vie
na iš svarbiausių liudytojų. Ji 
prapuolė gryšdama iš darbo 
dirbtuvėje. Spėjama, kad jų 
galėjo išvogti Bartelli tikslu 
pašalinti svarbia liudininkę. Jo
sios sesers vyras, Jos. Sullivan, 
kuris taipjau buvo automobily, 
irgi susilaukė daugelio grūmo
jimų telefonu, nes jis irgi išda
vė Joyce kaipo užmušėjų.

[Atlantic and Pacific Photo!

Chicago. — Ferdinand Preuss, kuris pakvaišęs nuo mun-. 
šaino pašovė šešis žmones ir pabėgo. Vėliau išsipagiriojęs jis 
pats nusižudė.

22752—Feliksui Laucevičiui 
23606 -Barborai Šatienei 
15391—Mataušui žaguniui 
15406 Emilijai Neverienei 
15405—Albinui Navikui 
25128 Paulinai Poviloniui 
15411—Kazimierui Bračui 
24992—Jurgiui Norkaičiui 
25137—Olasei Albut
15414 Jerominui šveiščiui 
15415—Petronėlei šveistienei 
15428—Kazimierui Grimžui 
15437—Elzbietos Kupstienei 
25133—Barborai Jasenienei 
15435 Ignacui Gedrimui 
23612—Marijonai Rubežaitei

PRANEŠIMAI
Šerno paminklo statymo komite

tas kviečia Draugijų ir S. L. A. 
kuopų valdybas, arba jų išrinktus 
atstovus dalyvauti paminklo staty
mo bendrame susirinkime, kuris 
įvyks 21-ma d. birželio, 8 v. v., 
Mildos svetainėje, 3140 So. Halsted 
St. Šerno Fondo Komitetas.

JOE SMILGIS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 6107 
VALANDOS t

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, (>dos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Atidarys vakarines 
mokyklas

Nekurtos ankštesnes mokyk
los bus atdaros per visų vasa
ra. Jų tarpe ir Ilarrison High 
School. Pamokos bus duoda
mos per visą vasarą tiems mo
kinių, kurie nori greičiau baig
ti mokyklą, arba kurie yra at
silikę ir per vasarą nori pasi
vyti kitus, kurie jau baigia mo
kykla ir yra reikalingi dar vie
no, kito kredito, arba kurie y- 
ra baigę pradinę mokyklų ir 
nori tuojaus pradėt lankyt 
aukštesnę mokyklų.

Vasarinės mokyklos prasidės 
liepos 1 d. Užsirašyti galima 
birželio 29 d. Pamokos tęsis 
nuo X vai. ryto iki 1 vai. po 
piet.

Sudaužė aeroplaną
llarry Gartley iš VVaukega- 

no, mechanikas, pradėjo mokin
tis skraidyti ir jau vieną kartą 
yra pats skridęs. Penktadieny 
jis vėl pasiėmė aeroplanų ir iš
skrido, nors jo pati prašė jį 
vienų neskristi ir nors aeropla
no savininkas irgi buvo už
draudęs liesti jo aeroplaną. 
Skridimas betgi baigėsi nelai
mingai. Iškilus oran ar kas 
nors sugedo, ar veikiausia jis 
modamas savo draugams žemė
je, paleido iš rankų kontroles 
ir daugiau nebegalėjo suvaldy
ti, lik aeroplanas urnai nukri
to, susidaužydamas į šipulius. 
Pats Gartley gal mirtinai liko 
sužeistas.

Aeroplano savininkas yra Jo- 
seph Andrules, Waukegano val
gomų daiktų sankrovininkas. 
Gartley buvo užėjęs į jo bučer- 
nę ir išrodė stipriai įsigėręs. 
Audrutes tad uždraudė jam lie
sti jo aeroplanų, ar bandyti juo 
skristi. Bet Bartley nepaklauso 
ir dabar gal ir gyvastį praras.

Į 24975b Petron. Rašinskienei
24979—Vladui Jakovičiui

i 24980—Onai Vaivadukei
24981 Viktor. Borusevičionei
24985—Jonui Diliui
24986—Antanui Paberžiui
56585—Juozapui Gudui
56587 Antaninai Gužaičiutei
56589—Antanui čebatui
56590—Saliom. Proscevičienei
56591—Leonui Varpiskui
96054—Lucijui Grigoravičienei
22751 Antanui Liaugaudui

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotoįai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piety

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

• -------o-------

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 Iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Lietuvos Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U t E R K A 
Naujoj vietoj ,

6109 South Albany Avenue

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

t

Ofiso ir Rcz. TeL Boulevard 5918
/

DR. A. J. BERTASHN

Naujas Gyvumas
Atnikrutykl t to JitutimoHi 
niiHlkuiniiviiKlu. Nugulėk 
nervlftkuiną ar neturėjimą 
apetito nu Severą’H Esorka 
laxatyviu tonika, kuris pa
gelbėti jums geriau valgyti, 
geriau miegoti, geriau jau
stis. Gaukit lionką nuo sa
vo aptiekininko šiandie.

Sevęra’s
ESORKA

i

--------- ................ —1------------- STMI.trj.U.UUV.B
Universal Restaurant

Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė! 

valgius
A. A. NORKUS, iav

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maiaage, eleetrie 
treatmont ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

3464 Soeth Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vaL vakare
Res. 8201 South Wallace Street

-------O>—

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; N c d. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mapleirood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
•L

ViniUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4i3t ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 matai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

oteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi
OFISO VALANDOS:

Nuo .10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th S t.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Apkaltino diplomų par
davinėtojus

Grand jury, kuris tyrinėjo 
diplomų pardavinėjimą, išnešė 
apkaltinimus prieš 7 pardavinė
tojus, kurių penki jau yra su
imti.

Jie veikdavo gana plačiai ir 
pasiekdavo gana daug valstijų. 
Turėjo ir savo agentus, kurių 
pareiga buvo surasti baigusius 
nepripažintų medikalę mokyk
lų, ar neišlaikiusius kvotimų, 
kurie norėtų mokėti $3,000 už 
leidimų praktikuoti mediciną, 
ar dentisteriją. Pinigus priim
davo tūlas “Dr.” Barron, kuris 
nusiveždavo kandidatų į dakta
rus į Springfieldų, kur sumo
kėjus $1,000 Golsteinui, pasta
rasis išduodavo laisnį ir tam 
tikrą laiškų kitų valstijų regis
tracijos departamentams, kad 
tasis neva gydytojas, ar dentįs
tas turi laisnį praktikuoti Illi
nois valstijoj ir kad todėl kitos 
valstijos irgi tekių pat teisę 
tam “daktarui” suteiktų.

Spėjama, kad ta šaika yra j 
pardavusi nemažų skaičių tokių j 
laisnių.

Vieton maniako rado
pašautą žmogų

Trys tvirtai apsiginklavę po
licijos skvadai atlėkė prie na
mų 2124 West 46th PI., gavę 
žinių, kad per langą šaudo ma
niakas. Skvadais vadovavo pats i 
driekti vų viršininkas Egans.

Pečiaus atvykusi policija vie
ton maniako rado Daniel Smith, j 
kuris gyvena beisniente ir ku
ris buvo pašautas barnyje su 
savo broliu Charles Smith. Pa- • 
šautasis yra tik lengvai sužeis
tas. šoviką policijai dar nepa-1 
sisekė suimti, nors ilgai jo ieš- j 
kojo visoje apielinkėje. 1

Iškrito per langą
Balistine Kirk, 72, iš Ina, III., 

atvyko pas savo sūnų Knox 
Kirk, 1155 W. 83 St., paviešėti. 
Bežiūrėdama per trečio aukšto 
langų į gatvės judėjimų, ji iš
krito ir liek susižeidė, kad ne
užilgo pasimirė Au'burn Park 
ligoninėj.

Apiplėšė sankrovą
Uždarant Sacks Fifth Avė. 

Shop, S10 N. Miehigan Avė., 
sankrovon įsigavo plėšikas, nu
ėjo ant trečio aukšto, kur rado 
kasierę besirengiančią eiti na
mo, privertė ją atidaryti seifą 
ir pasiėmęs $5,000 pinigais ir 
$15,000 brangmenimis, nubėgo 
laiptais žemyn ir išbėgo gatvėn, 
kur ir dingo minioj.

Rado nužudytą žmogų
La Grange policija rado nu

žudyto žmogaus lavonų srutų 
nuovadoj prie 26 gatvės, La 
Grange Parke.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

24936—Ruzai. Morkauskienei 
24950 Onai Butienei 
24951—Frančiškui Lavickui 
56575—Viktorijai Blaževičienei 
56576 Barborai Gonaitei 
56581—Juozap. Masiliauskui 
56582—Petrui Dirsiui 
96053 Konstan. Beleckaitei 
15339—15340—Bar. Blauzdienei 
24959—Uršulei Montvidienei 
24961—Anastazijai Dovidienei 
24963—Jonui Kasmauskiui 
24965—Jonui Kibortui 
24967—Viktorijai Deveikienei 
24968—Palionijai Lauksedienei 
24976—Jonui Laužokui 
24972—‘Marei LukoŠiunieneį* 
24975a—Rozalijai Stumbrinei

ANTANAS BAB1SH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 16 dieną, 1:30 valan
da. iš ryto, 1929 m„ sulaukęs 
53 metu amžiaus, gimęs Su
valkų rėd., Garliavos parapi
jos, Žagariškiu kaime. Ameri- 
rikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Petronėlę. 1 sūnų Fran- 
ciškų, 2 dukteris — Marijoną 
ir Antanina, 1 podukrę Kazi
mierą, bru'lį Juozapa, žentą 
Willima Slaviški. Priklausė 
prie S. L. A. Kūnas pašar
votas randasi 3935 S, Camp
bell Avė.

Laidotuvės i vyks birželio 18 
diena, 1:30 vai. po pietų bus 
nulydėtas j Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Antano Babisho 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simus, Dukterys, 
Podukra, Brolis ir 
Giminės.

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

PETRON ELĖ VA L ENTĖJU S
po tėvais Nausėdaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15 diena, 2:45 valanda 
po pietų, 1929 m., sulaukus 45 
metų amžiaus, gimus Kauno 
rėd., Tauragės apskr., Skau
dvilės parapijos. Paliko dide
liame nubudime vyra Mykolą 
dvi dukteris — Elzbietą ir Jo
haną, vieną sūnų Mykolą, dvi 
seseris — Uršule Polai mene 
ir Oną Sadomenę ir 1 brolį 
Jokūbą Nausėdą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
8836 So. Houston Avė., So. 
Chicago, III.

Laidotuvės įvyks birželio 18 
dieną, 8 vai. iŠ ryto iš namų 
j Imaculate Conception para
pijos bažnyčią 88 ir Commer- 
cial Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Va- 
lantėjus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Seserys ir Giminės.

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

Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kofldfr 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborias 

ir balsameotojas 
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3113 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriiig Ir 

BaUnmaotoju
>814 W. 23rd PI.

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

A. PETKUS ;
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam 
mandagų, drau
gišką patarnavi
mą. Patarnavi
mas visose Chi- 
cagos dalyse ir 

priemiesčiuose.
Grabai pigiai — 

net už $25.
OFISAS 

3238 S. Halsted 
Street

Victory 4088-89
4443 So. Talman Avė.

Vriginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

1 GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to- 

• dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

1238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedšlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Streei 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedeliomis ir ėvantad, 10—12 diena

Advokatai

Tel. Victory 6279 •

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

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 i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cahimet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

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

Namų telefonas Brunsvnck 0597 
Ulti'avioletinė šviesa ir diathermia

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki fi 

Nedalioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliom’c r.’io 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SLMKUS

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.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

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

'telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avcnse 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams iinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaiku pagal naujau
sius metodus X-R*y ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1625 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pieta ii 
nuo G iki 7:80 vai. vakare 

Tet Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 88*0

Telephone Yards 0994

DR. MAIJRICE KAI1N
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
: Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po niet
i 7 iki 8 vai. NedėJ. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
3241 S. Halsted Street

Tel. Victory 0562 
Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St, 
Room 928 

Tek Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Miehigan 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 vidurmiestyjų 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst VVashincton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKABADVOKATAS
29 So. I>a Šalie St. Room 780 
TeL Central 6390. Vai. 9 -4.

Kezidencija 6158 S. Talman A v, 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salto Street
Vakarais nuo 6 iki 9 V!d.

Phone Etoulevard 3697
B315 So. Halsted Street JF



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Atlankė .Naujienas
Julius Kazimeskis ir Ma 

rijona Kazimers k i e n ė iš 
Pichville, Pa., apsistojo Chiciar 
goj kelyje į South Dakotą. Jie 
nori pamatyti garsiąsias Chica
gos skerdyklas 

Kazimerskiai 
goms pas broli 
paskiau j Šaut 
ten į Panama 
keliaus laiyu į 
Les.

ir kitas vietas, 
keliauja atosto- 
į South Dakotą, 
Francisco, o iš 
Canal,, iš kur 
rytines valsty-

Town of Lake
Laimėjo bylą.

Charles Plasanka-Plasauski 
iš (’iary, Ind., ilgą laiką meili-

P iulina SI., kalbindamas ją ve
sti. Bet kai mergaitė, pagalios, 
sutiko ir viskų prisiruo.še vestu- 
vėins, lai Plasauskis pradėjo at
šalti ir ilgainiui visai ją pame
tė. Delei tokio suviliojimo ir 
sulaužymo savo prižado, Stella 
Liekis savo vaikiną Plasauski 
patrauėk teisman.

Šiomis dienomis įvyko tos by
los nagrinėjimas. Byla nagrinė
jama buvo Lake County Supe
rior teisme, Indiana Harbor, 
Ind.,prieš teisėją Crites. Na
grinėjimas prasidėjo birželio 
10 d. ir baigėsi birž. 14 d Jury 
po virš trijų valandų tarimosi 
rado Plasauskį kaltą ir nuspren
dė, kad jis, Charles Plasanka- 
Plasauski turi užmokėti $5,000

Stelių Liekis advokatais 
1/uvo Meads, Havvron ir Charles 
Delnicki iš Indiana llarbor.

Cicero

NAUJIENOS, Chicago, III. ------------ ——--- —-------- ---------u. ... / ,. ---------
C. H. Sholz prieš Thomas Ga- 

lariotis. Byla dėl $25,000. Su
perior crt. Bylos nr. 499673.

Martha Zilisky prieš G. Earl 
Grindie. Bill for acctg. Superior 
crt. Bylos nr. 499822.

M. Baron et ai prieš Frau k 
Baldiga & Kathryn Brazis. Bill 
for acctg. and establish. title. 
Superior crt. Bylos nr. 499825.

(Atlantic and Pacific Pliolol

Los Angeles, Cal. — Maria Montez, kuri už prohibicijos 
įstatymo laužymą turės sėdėti 10 dienų kalėjime. Kartu su ja 
kalėjime randasi ir jos kūdikis.

Juozapata Mani kas prieš Vin
centas Manikas. Byla dėl atski
ro užlaikymo. Superior crt. By
los nr. 499856.

Naujas Paneša
mas Gramofonas

Galima grajiti viduje, išsi
vežti į laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajina labai garsiai 
ir aiškiai visokius rekordus.
Kaina tiktai

$12.00

Pirmadienis, birž. 17, 1929 . '■r*4v.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Help Wanted—Malė
___ Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Lietuvių bylos 
teismuose

Mary Eckert prieš Peter Bu- 
Cir- 

Bylos nr. B182303. 
Kotas prieš Filomena! 
Conf. judgt. $522.50.!

James
Vancura.

Galima pirkti įmokant $1.00 
į savaitę.

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Zelvis Building Co
GENERALIS

Statom naujus 
porčius, 
kaina.
2506 W. 69 St

Tel. Prospect 9856

mus, 
m a

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Raliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialia Pasiūlymas 

Nutekina vaivos, brekius pataiso ir 
klutčius pertaiso; 2 ratų brekiai pri
taikoma veltui.

TIK UŽ $20
Kiekviena pataisa atskirai 
5,000 mylių garantija.

HAYES AUTO REPAI R 
6241 So. Peoria Tel. Normai 2635

$7.—

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
renda. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

Financial
Finansai-Paskolos

kaip 
mus

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.. “upsfalrs 

Tel. Armitafire 1199

iimo-
i 24

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1G18 West 18tb Street 

I. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dimkowski, ižd.

Co.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi) trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Alichigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengta, karštu vandeniu Šil
doma, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-
dienų nuo 10 

pietų.

Vertelgų

Personai
Asmenų Ieško

iš

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. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė.

Wilmette, 111.
Telephone 364

PAIESKAU pusseserės Karusės 
Jankuniutės. Dabar ženota. Paeina 
iš Liepkalnio kaimo, Šidlavos para
pijos. Ji pati ar kas kitas meldžiu . 
pranešti. .1. Jankūnas^ 
port Avė.

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudyne kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė- 

1X92 r.i'nnL i jimais jei norima; parenduota; 48th 
Place arti Union. Jos. W. Hough & 

_____ Son, 4213 So. Halsted St.
For Kent Tikras Bargenas

RENDAI 3 kambariai ir kibinė
tas ir 4 kambariai. Ekstra dideli. 
Naujas apartmentų trobėsis. 7251 
Washtenaw Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Jau melai laiko, kaip Cicero 
namų savininkai kovoja su ge
ležinkelių kompanija, kuri turi 
savo bėgius 16-toj gatvėj. Da
bar su ta kompanija eina teis
mas. Namų savininkai nenori 
leisti kompanijai pravesti ant
rus bėgius ir tuo liksiu neku- 
rie savininkų darbuojasi viso
mis savo išgalėmis.

Dabar yra šaukiamas didelis 
namu savininku susirinkimas, 
kuriame šis klausimas bus nuo
dugniai išnagrinėtas. Susirin
kimas įvyks antradieny, birželio 
18 d., 8 vai. vakare, 'Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, prie 49th 
Ct. ir 14 gt. Yra lail>ai svarbių 
dalvku iš teismo ir nuo advo
katų. Tad kiekvienam namų 
savininkui reikėtų būti šiame 
susirinkime. —Savininkas.

Be-j Circuit crt. Bylos nr. B182308. 
ki

negirdi prįeš Julius ir Edward Kaorow- 
ski. Bill for inj. Circuit crt. By
los n r. B182328.

People, III. Commerce Com.

18-ta Gatvė
šeštadienio, birželio 

kaip 3 vai. imi pietų, Įvyko ves
tuvės. Gerbiamas Juozas Vai
čaitis (Joseph VVhite), 1339 
49th Avė., Cicero, apsivedė su 
p-le Martha Markis, 1601 So. 
Halsted St. Jaunieji atvažiavo 
i namus kun. A. J. Giliais, 1959 
Canalport Avė., kuris tenai da
vė jiems sankciją moterystės 
tyšio. Gentys, draugai ir pažįs
tami linkėjo jaunavedžiams pa
sisekimo ir linksmo gyvenimo.

d

Lietuviai ar Luganai
Didžiausioj lietuvių naujoki- 

nėj, Chicagoj, kur lietuviai 
skaitomi ir turtu, ir apšvietoj 
gerėliau už kitų miestų, kuriuo
se lietuviai gyvena, pakilę, turi 
vieną ryškią ydą. Tai apsileidi
mą ir da.vimąsi save niekinti. 
Nuo savo vardų keitimo, jie pri
ėjo iki to, kad net jų kaipo lie
tuvių tautybė pakeičiama luga- 
nais.

Tai ryški savygarbos pas chi- 
cagiečius lietuvius stoka- Kas 
save negerbia, tą kiti niekina.

nebo- 
toliau

tokių

Nors lietuviai niekuo nėra že-, 
mesni, nė prastesni už paliokus, j 
ar rusus, o tečiau ačiū lokiam 
lietuvių apsileidimui lietuviam 
duota lugano vardas. Ir dėl to
kio pavadinimo, kiek man teko.
chicagiečiams prisižiurėt, jie kowski. Byla dėl $1,000. 
netik nieko nesako, nesiprieši-: cuit crt. 
na, bet girdėti, dar patys save į 
tokiu vardu tituluoja!

Iš kur ir kas tokį vardą 
tuviams davė — nežinau; 
tų miestų lietuviai jo
ir nežino, net iš apielinkių Chi- 
cagos miestelių tokio pavadini
mo nesupranta ir tik Chicagoj 
apsibuvę dažino, kad tai lietu
viam laikomas paniekos vardas.

Kuomet kas mus pramanytu 
vardu vadina, save už tai kaltint 
galima tiek, kad mes delei to
kio pramanimo tylime ir 
janre, tuo akstindami ir 
mus niekinti.

Blogiausia, kad randasi
lietuvių, kurie netik tokiam pa
vadinimui nesipriešina, bei dar 
sveri ndamiesi, su “ameriko
nais” palys save vadina: “1 am 
lugan.” Ko tad benorėt, kad 
kitos tautos į mus kitaip žiūrė
tų? Tokius išglebėlius lietuvius 
patys lietuviai turėtų kur tik 
galima persergėt ir pašiept, 
kaipo nesubrendėlius, nes tokiu 
budu savo nesupratimu visiems 
lietuviams užtraukia 
vardą.

iSykj man girdint 
gimusi čeką minint 
ipakkuisiau ką reiškia 
kodėl jis tik lietuvius 
dina, lig nusigandęs 
pęs atsakė, kad lugan 
niekos vardas, 
vien lietuviam 
visiems, kurie 
(apsiklidoliiai).

rint to čeko mandagumo, toki 
paniekos vardą vien lietuviai 
turi ir tai tik Chicagos.

Aš esu linkęs manyt, kad to
ki pavadinimą patys čia gy
miai lietuviai nusikalė, nes man 
teko patirt iš poros asmenų tū
lų Chicagos vietų (kur lietuviai 
negyvena), kad jie tokio 
nežinojo iki nepradėjo su 
vinis dirbti.

Lietuviai, nesiduokime 
tautybės pravardžiuot,
na mus kokiais ištikrųjų esa
me — 
ir toks 
kokios 
tokiais 
teisėta.

Kiekvienas savę. gerbiąs ne
lik nepakeis savo pavardės, bet 
nedaleis nė kitam jos keist. Ly
giai su tautybės pavadinimu, 
te sau luganais vadina žioplius, 
kurie ištikrųjų to verti, tik ne- 
visiems lietuviams toks pravar
džiavimas tinka. 

Bukime 
nians.

paniekos

tūla čia v

lugan ir 
taip va- 
prasišie- 
esąs pa-

ir kad girdi, ne
taikomas, bet ir 
yra “slowenly” 
'Pečiau nežiu-

vardo 
lietu-

savo 
tevadi-

iLithuanians . Nors gal 
pavadinimas mums kaž- 
garbės nedaro, bet mes 
esame, tai ir tinka ir

Lietuviai—Lithua-
—Anis Rūkas.

Peticija Algert Pukes permai
nyti savo vardą ir pavardę i 
Allen Down, Circuit crt. Bylos 
n r. B182365.

People of State of III. prieš 
Alex., AIexander ir Anna Sa
dauskas. Dėbt $12,500. Supe- 
rior crt. Bylos nr. 499427.

People of State of III. prieš 
Abe Portnoy ir Isadore Tubu- 
tis. Dėbt $10,000. Superior crt. 
Bylos nr. 499429.

People of State of III. prieš 
Alex ir Ursula Sadauskas. Dėbt 
$7,500. Superior crt. Bylos nr. 
499430.

Mary Sirus prieš Leon V. Si- 
rus. Divorsas. Superior crt. By
los nr. 499478.

John Warekois prieš Charles 
& Elizabeth Jankouskis.- Byla 
uždaryti mech. lien sumoj $300. 
Circuit crt. Bylos nr. B182408.

Elizabeth Norvell prieš Willie 
Norvell. Divorsas. Circuit 
Bylos nr. B182413.

Frances Povilaitis prieš 
zimir Povilaitis. Divorsas.
perior crt. Bylos nr. 499617.

D. Bonikas prieš Yellow Cab 
Co. Byla dėl $2,900. Superior 
crt. Bylos nr. 499626.

F. C. Pilgrim prieš Joseph ir 
Sophia Aksamiti ir Emil Goede 
et ai. Byla uždaryti trust deed 
sumoj $3,000. Superior crt. By
los nr. 499642.

Eva Rodzewicz prieš Jerry ir 
Sophia Marcinkiewicz. Conf. 
judgt. $2,833. Superior crt. By
los nr. 499670.

jfrr-------

ICLASSIFIED ADS.
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Mokyklos 
Educdtional

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitagei Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

crt.

Ka-

PopuUariSkiaualaB pa
ilsiu# pasauly. Pasali
na purvu#. Sutaupius 
laiką. Ilgiau ištenka. 
Gaukit Ji savo sankro
voj.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitv 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauji 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradini mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą i vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ii 
jums padėsime įsigyti abelną moks 
lą. Savo buvj žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose moksk 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

DNTERNATI1ONAL 
INVESTMENT 
CORPORATBON

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

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ATI.TEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė,

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware .Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Republic 7869

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

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
inio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 10 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v.

PARSIDUODA namų rakandai 5 
kambariu, gerame stovyje. Parduo
siu pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos. Galima matyti po 6 vai. va
kare. 4125 So. Sacramento Avė., tel. 
Virginia 1087.

♦ Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris padušku 
(cushion) siuvėja; trumpos valandos, 
gera mokestis, šaukit Victory 1657.

10 FABRIKUI merginų, nereika
lingas patyrimas $17.00.

50 prie elektros mašinų operator- 
ku, užmokesnio klausimas atdaras.

10 merginų prie maudyklų $18.
Sudynų plovėjų patyrusių $18.00. 

ACCURATE EMPLOYMENT 
6311 So. Halsted St., 

2-ros lubos

REIKALINGA veiterka j restora
ną, dienomis. Atsišaukit: Universal 
Restaurant. 750 West 31st Street.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS stako selsmanas. 
7534 West Madison Street. Forest 
Park, III.

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių Lotas 50 per 125 pė

das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390.

6

krūmai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesį — mažiau

PARDUOSIU savo $2,000 Repro- 
dueing Grand piana už $850. A. J. $5_į mėnesį. 
Kuhn, 125 East 80th St.

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera

0-nnn T»1 TV V • vieta dėl gasolino stoties.$900 1 layer Pianas su rokais, šuo- Nepamiršk tomistą pamatyt šiuos
lenu ir kabinetu uz $115. Cash arba ! pnus 
išmokėjimais. Julius Bohace, 6136.
so.-Halsted st. Stankus

134 N. La Šalie St. Room 610 
State 5048 arba 7275Automobiles

'2H 
"Z'f
'28
*27
'29 
'25 
'28

HuJpon Broiigham—custoui oullt
Cbandler eoach ____ 1___________
late Hudaon coach _____ ________  '
Pontiae eoach ................ -..............
Hudson lirouffham, ireram atovy
Ehhox ________________ ________ ______ :
Dodsre Sndan______ I
Pontiae sodan - .....
McDEKMOTT MOTOJI SALES CO. 

7190 So. Halsted St.. Triana-le 9330

PRANEŠIMAS

J7B5 I

arba parduosiu atskirai 
$495 pirkti vieną namą arba vieną bu-

černę. Parduosiu viską prieinamą 
$45o kainą. 4530 So. Wood St.

O---------

PARDAVIMUI namas ir bučernė 
i — galima

aukštu

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

PARDUODA savininkas 2 
medinį narna. 6-6 kambarių, naujai 
dekoruota, pečium šildoma, 2 
garažas. 7431 Engleside Avė. 

------ O------
karam

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayettė 2082

PARDUOSIU Sterling Knight au
tomobilį, 1926, geriausiam stovy. 5 
mėnesiai kaip darytas pilnas over- 
hauling. Savininkas išvažiavo Lie
tuvon. 1512 Eik Grove Avė. arti 
Girard Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELIKATESSEN. saldainiu ir 
smulkmenų krautuvė. Parduosiu už 
prieinama kainų, turiu išvažiuoti 
ant farmos. 3820 So. VVallace St. 
Tel. Boulevard 6993.

PARDAVIMUI soft drinks par- 
lor, Chile ir sendvičių. 2125 West 
63 rd St., Republic 1711.

PARDAVIMUI hemstitching (pri- 
adytos), kvartukų siuvimo šapa, taip
gi kitų įvairių dalykėlių, getais ly- 
sas, garu apšildoma vieta.

4440 Archer Avenue

PARSIDUODA Barber Shop tri
jų baltų krėslų už pusę kainos. 
4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir Meat Market ant South 
Ashland Avenue. Tel. Hemlock 3130

PARDAVIMUI kendžių, cigarų ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 614 
W. 18th St.

HARDWARE ir Paint Storas 
pardavimui, su namu ar be namo. 
Reikalinga tik $5000 įnešti, 7216 So. 
Ashland Avė.

Ėxchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marpuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant mažesnės, Marųuette Manor 4 
flatų mūrinis namas. šauk savi
ninkų Hemlock 4443.

PARDAVIMUI kampinis biznia
vus lotas priešais busiančia nauja 
bažnyčia Brighton Parke. Del toli
mesnių informacijų kreipkitės i sa
vininką C. J. PANCIRNĄ, 1901 So. 
Halsted St.

SEPTYNIŲ kambarių medžio re
zidencija. Galima lengvai padaryti 
dviejų flatų. Arti North Westem 
Jefferson stotis ir Milwaukee Avė. 
karai. Naujai dekoruota. Elekt
ros fikčeriai. Karštu vandeniu šil- 

I doma. Visi pagerinimai. Gatvės 
ir alėjos išgrįstos ir išmokėtos. 
Kaina $8,500; įmokėti $1,000. Liku- 

I sius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Lotas 37’/2xl25 pėdų. • 

——o-------

RETAI PASITAIKO TOKS 
PASIULIMAS

Bungalow 5 kambarių iš priežas
ties ligos parduosiu už $7000, taip- 
pat ir lotą ant kurio randasi 2 ka
rų mūrinis garažas už $1,400. Ran
dasi geroj apylinkėje. Parduosiu sy
kiu arba atskirai. Kas pirmas, tas 

I laimės.
3624 W. 65th Place

MAINAI
5 kambarių muro bungalow, mie

gamas porčius, furnace šilima, 2 ka
ram medinis garažas. Morgičių $6.- 
300, mokėti po $60 mėnesiui kartu 
su nuošimčiais. 2 metų senumo. Gra
ži vieta. 6311 West Bradley PI., 
North Side. Atlyginimui paimsiu lo
tų, automobilių, morgičių ar mažų 
bizni. Matykit ar pašaukit savinin
ka—John Pakel, 2621 West 71 St., 
tel. Hemlock 0369.

PARDAVIMUI
Puikus bungalow, 5 dideli kamba

riai. Dengtas porčius. Furnace ap
šildymas. Gasas ir elektra. Didelės 
viškos. Dailiai aptvertas kiemas. 2 
karam garažas. Turi būti parduo
tas, kadangi esu perkeliamas į ry
tus. Kaina $6,500. Tai reiškia pa- 
aukavima $2,200. Mažas įmokėįimas. 
Kreipkitės pas savininka 3620 No. 
77th Avė., 5 blokai į vakarus nuo 
Harlem Avė.

3 FLATŲ MŪRAS, $19,900
1 metų senumo, arti Stony Island 

ir I. C., 5-5-6 kambariai, elektriki- 
' nė ledaunė, 35 pėdų lotas, grįsta 
1 alėja; mainu nepriims. Savininkas.

Tel. Saginaw 2154

DIDELIS BARGENAS—Marųuette 
Parko kolonijoje. Pardavimui 5-kių 
ruimų naujas mūrinis bungalovv su 
užpakaliniais miegojimui porčiais, 
karštu vandeniu apšildomas, skie
pas plasteruotas, visi naujausios 
mados įrengimai.

Taipgi parduodu 2-jų flatų mūri
nį narna 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininka, namu budavo- 
toja JOHN JONIKAS, 6628 South 
Maplewood Avė.

PARDAVIMUI vasaros resortas, 
Sodus. Michigan. ant St. Joseph upės, 
2 mylios nuo Tabor Farmos. Puiki 
apielinkė. Pilnai įrengti modemiš
ki 24 kambariai. Valgomasis kam
barys ir virtuvė atskirai. 12 akrų 
žemės. Kreipkitės Englevvood Resort, 
Shapiro Bros., Sodus. Mich,




