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Etnos Ugniakalnis Palaidojo 
dar Du Sicilijos Miestu

Tekąs į pakalnę milžiniškas degančios 
lavos srautas gresia užlieti dar ket
virtą miestą.

Trepov, buvęs caro mi
nisteris pirmininkas, 

mirė
NICA, Francija, lapkr. 11.— 

Belaukdamas traukinio į Pary
žių, Nicos geležinkelio stoty va
kar staigiai mirė Aleksandras 
Trepcv, caro laikais, būtent 
pabaigoj 1916 ir pradžioj 1917 
metų, buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkus.

Po revoliucijos pabėgęs j už-
lavosFIl’MEFREDDO, Sicilija, lap

kričio H. — Nepaliaują Etnos 
ugniakalnio išsiveržimai, kurių 
lavos srautas andai' palaidojo 
6,060 gyventojų Maskali miestą, 
vakar sunaikino ir palaidojo 
dar du miestelius, Karabbą ir 
Nunciatą. Pavojus gresiąs ket
virtam miestui, Riposto. Daro
mos visos galimos pastangos iš
gelbėti pastarąjį miestą, nu- datos miestelio, gyventojai ap- 
kreipiant į sali milžinišką a!- leido juos prieš dvejetą dienų.

mieste-

sienj, Trepov veikė rusų monar- 
chislų rateliuose, kurie siekia 
atsleigli carizmą Rusijoje.

plaukiancios degančios 
srautą.

Sunaikintas Karabba 
lis, buvęs netoli nuo Maskali j
pietus, turėjo apie pusantro 
tūkstančio gyventojų. Jame bu
vo keletas spageti fabrikų ir ci
trinų suokimo dirbtuvių 
to miestelio, lygiai kaip ir

Visi
Jun-

Suėmė 60 asmenų, 
pikietavusių karo 

departamentą
WASHINGTONAS, lapkr. 11. 

— Policija Vakar areštavo čia 
apie šešiasdešimt asmenų, New 
Yorko International Labor I)e-

Šaukiama Pan-Ame- 
rikos konferencija

.Tarsis dėl pakto arbitražu, o ne 
ginklu, tarptautinius ginčus 
spręsti

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Federalinė kariuomenė paėmė 
maištininkų tvirtovę Jalisco 
kalnuose

WASHINGTONAS, lapkr. 11. 
— Einant Havanos konferenci
jos praeito vasario menesį pri
imta rezoliucija, valstybės se
kretorius Frank Kellogg, Pan- 
Amerikos unijos valdančiosios 
komisijos pirmininkas, šaukia 
Jungtinių Valstybių ir visų ka
tinų Amerikos respliblikų atsto
vų konferenciją WaNhingtonc 
gruodžio mėnesio 10 dieną.

Konferencijos tikslas bus pri
eiti prie sutarties, kuria visi 
ginčai, kylą tarp Amerikos val
stybių, butų taikingu budu, o 
ne ginklo jėga, sprendžiami.

Kenosha streikinin
kai žada vėl siūlyti 

arbitražą
KENOSHA, Wis., lapkr. 11. 

— Louis Francis Budenz, strei
kuojančių Allen A kompanijos 
mtg*tuvių darbininkų vadas 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais pasakė, kad streiko va
dai žadą dar kartą pasiūlyti 
ginčą su samdytojais pavesti 
trečiųjų teismui spręsti.

EL PASO, Tex„ lapkr. 11. 
Laikraštis Ei Continental pra
neša, kad vakar, po atkaklių 
kautynių, federalinė Meksikos 
kariuomene paėmė Palmarejo 
miestą, Jalisco valstijoje.

Tas miestas, kurs yra beveik 
neprieinamuose kalnuose, buvo 
nuo senai žinomas kaip maišti
ninkų tvirtovė.

Nuveikę maištininkus, fede- 
ralai išvadavo ten ir keturis 
pirklius, kurie nesenai buvo 
banditų sugauti netoli nuo Gu- 
adalajaros.

Federalų vadas taipjau pijo
rų vienuolių ir kunigų. Suimta 
neša užtikęs ten nemažą, sese- 
kai kurie dokumentai, svarbus 
ypačiai tuo, kad juose paduoda
mi vardai žymių asmenų, kurie 
diriguoja klerikalų maištams.

fense, American Anti-Imperia- 
list Lcague ir tolygių organiza
cijų narių, bandžiusių pikietuo- 
ti karo departamentą.

Kai demonstrantai prisiartino 
prk karo departamento rūmų, 
nešini plakatais su reikalavi
mais paleisti iš Leavenworth 
kalėjimo uždarytą ten kariuo
menės dezertirą Johną Porterį, 
atvykęs policijos būrys demon
strantus sulaikė, atėmė iš jų 
plakatus ir visus nusivarė į ar
timiausią policijos stotį.

Suimtieji kaltinami dėl su
laužymo miesto patvarkymo, 
kuriuo visoki paradai toje apie- 
iin\aje, be tam rtkro vyriausy
bės leidimo, yra užginti.

[Atlantic and Pacific Ihctc]
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Griūva III universiteto 
rūmai

Lenkų bruzdėjimas 
pademarklinyj

Pečius Lake Bluff policijos stotyj, kur susidegino Elfri-e- 
da Knaak.

Ištikimas šuo neleido 
šeimininkui pa

siskandinti

Caro portretas ant pro- 
letariško rusų muilo
RYGA, lapkr. 11. — Proleta- 

riškoji Rusija buvo labai nuste
bus pasirodymu caro proletariš- 
kame muile.

Buvo susekta, kad valdžios 
krautuvės Maskvoje pardavinė
ja muilą, kuriame buvo įspau
stas buvusio caro Nikalojaus 
paskutiniojo portretas. Padary
ta tardymas, ir pasirodė, kad 
vieno kooperatinio muilo fab
riko Leningrade darbininkai 
kažin kur rado seną caro ant
spaudą ir, nepažindami, kad tai 
buvo caro paveikslas, pavarto
jo jį kaip muilo žynnę.

VERSAILl.ES, Ind., lapkr. H. 
— Jo ištikimas šuo išgelbėjo 
vietos pilietį, Franką Francisą, 
nuo pasis’kandinimo. Kai Fran
cis šoko šuliniu, prisirišęs prie 
kaklo sunkų geležinį padargą, 
;uo ėmė desperatingai loti, bė
giodamas apie šulinį. Tatai at
kreipė. kaimyno dėmesį, kuris 
atbėgęs Francisą ištraukė iš šu
linio. Jis buvo atgaivintas.

Kaip jie, begėdžiai, nė 
Dievo nepabijojo

VVASHINGTON, Pa., lapkr. 
11. — Mat, esama ir tokių 
akiplėšų vagilių, kur nesigėdi 
nei Dievo namų apkraustyti.

Netolimame nuo čia Way- 
nesburgo miestely antai nežino
mi vagiliai apvogė Pirmą Kri
kščionių bažnyčią, išsigabenda
mi jos vargonų dūdas. O var
gonai buvo naujut nauji ir pa
tys moderniškiausi visoje ap
skrity.

Kelloggas nemanąs 
pasilikti Hoovero 

kabinete
NEW YORKAS, lapkr. 11.- 

Valstybės sekretorius Kellogg, 
kuris atvyko čia dalyvauti Pa
saulio Sąjungos Tarptautiniam 
Draugingumui Kelti kongrese, 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais pasakė, kad jis nesiti
kus ir nenorįs pasilikti kabinete 
po kovo 4 dienas, tai yra kai 
naujai išrinktasis Herbert Hoo- 
ver užims krašto prezidento 
kėdę.

Rumunijos p a r 1 a- 
mentas paleistas

BUCHARESTAS, Rumunija, 
lapkr. 11. — Rumunijos parla
mentas tapo vakar regenturos 
paleistas.

Nauji rinkimai j atstovų bu- 
*ą įvyks gruodžio 12, o į senatą 
- gruodžio 15 dieną. Naujas 
parlamentas susirinks gruodžio 
22 dieną.

Austrai skelbia susi-i 
jungimą su Vokieti

jos respublika .
—ir-------

Smerkia allantus, visą dešimt
metį trukdžiusius įsteigti Au- 
strijos Vokietijos vienybę

Visa Vokietija kenčia 
dėl lokauto geležies 

pramonėje
Ruhro krašte ir Vestfalijoj 

500,000 darbininkų išmesti iš 
darbo; reichstagas žada veikt

Lenkija šventė dešim
ties metų sukaktuves
VARSA VA, lapkr. 11. —Len- 

kija šiandie šventė dešimties 
metų savo nepriklausomybes 
sukaktuves. Varšavoje* įvyko 
dideli kariuomenės paradai.

Premjeras maršalas Pilsuds
kis vakar buvo dekoruotas auk
ščiausiu Italų karo orderiu — 
Savoj oš Kryžiumi.

NUŠOVĖ SAVO JAUNĄ PA
ČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

MAUSTON, Wis., lapkr. 11. 
— Vietos farmerys Pcter Gen- 
nrich, 35 m., nušovė savo jau
nutę, 17 metų amžiaus, pačią, 
kurią vos prieš savaitę buvo 
vedęs, paskui pats nusišovė. 
Tragedija atsitiko kilus tarp 
abiejų barniams, į kuriuos bu
vo įsimaišęs ir Gennricho uoš
vis.

Anglija prašo Kanadą 
priimti jos bedarbius 

be sąlygų
LONDONAS, lapkr. 11. — 

Darbo ministeris Maitland pra
nešė, kad britų vyriausybė ve
danti pertraktacijas su Kanada, 
kad pastaroji priimtų Anglijos 
emigrant us, nereikalaudama, 
-kad jie butų tik žemės ūkio dar
bininkai. (

Dešimt moterų išrink
tos burmistrais Ang

lijoje
LONDONAS, lapkr. 11. - 

Tarp 300 merų (burmistrų), 
kurie užvakar buvo išrinkti į- 
vairiuose Anglijos miestuose, 
deitmty miestų tapo išrinktos 
moterys.

VIENA, Austrija, lapkr. 11.— 
Praslinkus dešimčiai metų nuo 
įaskelbimo Austrijos respubli
kos, daugelis austrų, jų tarpe 
žymiausi diplomatai, politikai, 
ackslininkai, rašytojai, versli- 
linkai ir kiti, atstovaują įvai- 
■cms gyventojų sluogsniams, 
įsirašė pareiškimą, kuriuo 
c aiškiai pasisako už susijun- 

,imą Austrijos su Vokietija.
Laikrašty Anscbluss jie pa

keikė šitokį pareiškimą:
“Austrija yra Vokiečių res- 

niblikos dalis. Tos tezės mes 
ir šiandie, visam dešimtmečiui 
>raėjus, tebesilaikome, nežiū

rint, kad aliantai, kurie Ver
elėj reikalavo, idant Vokieti- 
ą to broliškumo atsižadėtų su- 
rukdė musų tautines, rasines 
r kultūrines aspiracijas.”

To laikraščio kopijos buvo 
■asiųstos Vokietijos preziden- 
ai Hindenburgui, reichskanc- 
eriui Muelleriui, užsienio rei
kalų ministeriui Stresemannui 
ir Austrijos prezidentui Haini- 
schui ir kancleriui Seipeliui.

ESSENAS, Vokietija, lapkr. 
11. k- Milžiniškas geležies ir 
plieno įmonių lokautas- Ruhro 
krašte, nuo lapkričio 1 dienos 
išmetęs iš (kubo visą ketvirtį 
inilicno darbininkų, ėmė atsi
tūpti ir kitoms, susijusioms su 
jomis, pramonėms krašte, kaip 
n lai metalo, tekstilės, kasyklų, 

automobilių, cemento etc., ku
rios priverstos masėmis atleisti 
darbininkus iš darbo.

Del bedarbių armijų augimo 
ir kariu didėjimo bedarbių šei
mynų vargo, padėtis pasidaro 
taip rimta, kad parlamentas su
šaukta susirinkti šį pirmadienį 

dieną anksčiau, nei turėjo 
susirinkti.

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 9. — Zacotlanejo, Guada- 
’ajaroj, kautynėse su federa- 
inės kariuomenės dalim buvo 
lukauti 35 maištininkai.

Chicagai ir apielinkei fede- 
alinis oro biuras šiai dienai 
iranašauja:

Diebesiuota ir kiek šalčiau; 
pusėtini mainąsys vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 41° F.

Šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 4:33. Mėnuo teka 4:49 
ry‘°- s

Del lokauto, bedarbių skai
čius Ruhro krašte ir Vestfali
joj bendrai siekia per 500 tuk
siančių žmonių. Pačiame Ruhro 
krašte 50 nuoš. fabrikų yra už
daryti. Miestai miesteliai or
ganizuoja viešas virtuves be
darbių vaikams maitinti.

Darbo unijos vakar sumokė
jo streiko pašalpas 150,000 me
talo darbininkų, tačiau yra 
daugiau kaip 100,000 metalo 
da rbini nkų, neprik la tįsančių
unijoms, kurie laukia pašalpos 
iš bepinigių miestų miestelių , 
administracijų.

Komunistai bando iš-
naudoti situaciją savo 

tikslams
Komunistų vadai stengiasi 

susidariusių padėtį išnaudoti 
'savo tikslams. Vakar jie buvo 
sušaukę Essene didelį mitingą 
po atviru dangum; ant Kurppo 

! fabrikų buvo iškišę dagi tris 
savo raudonas vėliavas, tačiau 
sukurstyti darbininkų rihušių 

■ jiems, nepavyko. Darbininkai 
pasitiki, kad teismas bylą su 

| samdytojais išspręs jų naudai, 
ir neveizint, kad badas jiems į 
akis žiuri, laikosi geriausios 
disciplinos.

KAUNAS. — šiemet padau
gėjus studentų skaičiui human. 
mokslų fak. auditorijose did
žiausias susigrūdimas. Studen
tai apsėdę katedras, langus. Du
rys per paskaitas neuždaromos, 
nes studentų pilna tarpdury 
stačių. J dekanato pusę linksta 
grindys ir jaučiamas sienų dre
bėjimas studentams grūdantis į 
auditorijas klausyti paskaitų. 
Sako, kad pats u-lo rektorius 
susirūpinęs dėl III-jų rūmų 
stiprumo. Esą ta'jp ilgai jie 
išlaikyti negalės. O nelaimei 
ištikus juk bus vėlu pasirūpin
ti nauja patalpa.

Sveikatos atžvilgiu III rū
mai tur būt pati nesveikiaušia 
įstaiga. Nes jaunimas per 
kampai j priprakaituoja, pridu- 
suoja, o dar koridory išeinamo
sios vietos. Ne be reikalo kur-* 
tais profesorius paprašo duris 
uždaryti, juk menkas malonu
mas atvira burna tokioj “atmo
sferoj” kalbėti.

Studentai rengiasi pakviesti 
fotografus ir žurnalistus, kad 
šie parodytų visuomenei, kaip 
mokosi “tautos žiedas.”

Ministerijoms, bankams, 
spaustuvėms ir kitoms įstai
goms statomi rūmai, o apie uni
versitetą vis klausimas atidė
liojamas.

Truko studentų buma'nitarų 
kantrybė. Spalių men. 17 d. 9 
vai. vakare net susirinkimą tuo 
reikalu šaukė. Bet ar išklau
sys Viešpats jų balso pažiūrė
sime.

KAUNAS.— Iš Ukmergės ba
ro pranešama, kad II, III ir IV 
rajone palei 22 vai. ties Kriva 
laiėių k. musų sargybos paste
bėjo į vakarus nuo kalbamojo 
kaimo belaidant mėlynos spal
vos rakietas. Už 10 minučių bu
vo girdėtis lenkų pusėj į rytus 
nuo Krivalaitės kaimo šeši šau
tuvų šūviai. Praslinkus 15 mi
nučių vėl buvo girdimi šautuvų 
ir revolverių šūviai. Ir taip šau
dymas su mažais protarpiais 
tęsėsi iki 1 valandos. Tuo pačiu 
metu palei visą demarkliniją 
buvo sukurti ugnies laužai, ties 
kuriais buvo matyti po kelis 
lenkų kareivius, kurie laiks nuo 
laiko bėgiojo nuo vieno laužo 
prie kito.

Po pusiaunakties šūviai kiek 
nurimo, tačiau po kurio laiko 
dar buvo girdimi pavieniai šau 
tuvų ir revolverių šūviai.

šaudymo metu buvo girdimas 
kažin koks riksmas, bet žodži 
suprasti negalima buvo.

Iš viso per naktį buvo išleis
ta apie 100 šūvių, kurių zvim
besys buvo girdimas musų pu
sėj.

Auštant rytui lenkų kariu - 
menės judesiai sustojo.

Areštuotas kriminali
nės policijos valdi

ninkas

Gėrimų dirbimo prie
žiūra Lietuvoje

KAUNAS. — Sveikatos de
partamento sanitarijos skyriaus 
žiniomis, šiemet už nesilaikymą 
sanitarijos taisyklių Kaune už
daryta apie 10 įvairių alaus, 
giros ir vaisvandenių daryklų. 
Jų savininkai atiduoti teismui. 
Šiauliuose, ' Zarasuose, Viekš
niuose ir kitur uždaryta iki teis
mo keletas panašių daryklų.

Artimoj ateity sveikatos de
partamentas išleidžia urmo san
dėliams ir darykloms skysčiams 
pilstyti taisykles.

KAUNAS. — Kriminalinės 
policijos direktorius gavo žinių, 
kad Raseinių kriminalinės po 
licijos valdininkas Galatinčius 
tarnyboje atlieka kai kuriuos 
nesąžiningumus. DalyUcui vie
toje ištirti, į Raseinius buvo 
pasiųstas vienas kriminalinės 
policijos valdininkas, kuria 
pasisekė nustatyti Galatinči n 
prasižengimus. Remiantis d v 
niais, kalbamas Galath 
kriminalinės policijos direkl 
riaus įsakymu areštuotas ir pa
dėtas Šiaulių kalėjime, o byla 
perduota Kauno apygardos tei
smo valstybės gynėjui. Sąryšy 
su tuo areštuota dar Galatin- 
čiaus žmona ir žydė Lichterie- 
nė.

Freitas sudarė naują 
Portugalijos kabinetą
LISABONAS, Portugalija, 

lapkr. 11. — Pakviestas prem
jeru, Vincente Freitas sudalė 
naują ministerių kabinetą, ju
damas premjeru, Freitas bus 
kartu ir vidaus reikalų minis- 
teriu.

Kiek žmonių žuvo per 
uraganų Floridoje

JACKSONVILLE, Fla., lapkr. 
11. — Valstijos sveikatos ko
misijos surinktomis galutinė
mis žiniomis, per uraganą, ku
ris siautė praeitą rugsėjo mė
nesį, Floridoje žuvo iš viso 1,- 
833 asmenys.

Pavogė \ brangių pa
veikslų iš Maskvos 

muziejaus
BERLYNAS, lapkr. 11. — 

Iš Maskvos praneša, kad ten iš 
valstybės muziejaus tapę pavo
gti penki labai brangus paveiks
lai, Rembrandtb, Titiano ir Cor- 
regio tapybos.

Art. Kipro Petrausko 
gastrolės užsieniuose
KAUNAS. —• Grįžo iš Tali 

Kipras Petrauskas, kur su didi 
liu pasisekimu dainavo kelio^. 
operose.

Spalių mėnesio gale jis išva
žiuoja į Rygą šešiems operos 
spektakliams. Lakričio 10 d. iš
važiuos į Barceloną, kur išbus 
iki gruodžio 5 d. Iš Barcelonos 
grįš į Lietuvą ir išbus iki sau 
šio 10 d. Paskui važiuos gastr 
įiuoti į Paryžių. Vėliau yra r.u 
matęs gastroles kituose kraš
tuose.

AFERISTAI TEISME

KAUNAS. — Neseniai buvo 
rašyta apie gudrią šelmystę, 
kuria aferistai Movša Videckns, 
Juozo BlinkeviČiaus padedamas, 
prisimetęs specialistu p>n 
padirbėju, išviliojo iš dviejų r i 
liečiu 14,000 litų.

Spalių 15 d., Videckas ir 
Blinkevičius stojo prieš teismą 
Videckas buvo nuteistas 6 me
nesiais sunkiųjų darbų kalėji
mu, o Blinkevičius — 4 mėn^ 
siais.

VERSAILl.ES
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——IMUSŲ MOTERIMS NAUJIENOS, Chicagaį III.
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2 dideles morkvos
1 svogūnas
2 šaukštukai druskos

Pirmadienis, lapkr. 12, 192S

KILLARNEY KĖKSAS

4% puoduko gerųjų miltų
2 šaukštus baking pauderio

(nulygink, o ne dėk su 
peta)

1/2 šaukštuko druskos
% puoduko sviesto

' % puoduko gerųjų taukų
2’4 puoduko cukraus
1 puoduką kiaušinių baltymų
1 puoduką pieno
Vi šaukštuko migdolų 

trakto
’2 šaukštuko citrinų 

trakto.
Persijok

pauderiu ir druska kartu su
maišius du sykiu. Ištrink tau
kus ir sviestą kartu sudėjus iki 
pasidarys baltas, lygus mišinys; ir pridėk šiuo

ku-

eks-

eks-

miltus* su baking

pridėk cukrų ir vėl gerai iš
trink. Pridėk neišplaktus bal
tymus ir plak pakol visas mi
šinys bus panašus į tirštą Sme
toną. Pridėk sausus pridėčkus, 
supilk pieną, paskum ekstrak
tus. Supilk į blėtį, išklotą para- 
finuota poptera ir dėk pečium 
Aptepk su cukrum, nudažytu 
žalia spalva.

SLYVŲ PAJUS

2 puoduku virtų slyvų, smul
kiai sukapotų

Truputį cinamonų
2 šaukštu citrinų sunkos
Meringue
Sukapotas slyvas sumaišyk 

sucinamonais ir citrinų sunka 
mišiniu pajų.

Apdėk niercingue (išplaktais' 
kiaušinio baltymais, cukrum ir 
truputį baking pauderio) ir 
kepk pečiuje pakol viršus ge
rai parus. Pečius turi būt ne
karštas. Jeigu nedėsi merin
gu!, tai turi uždėti kitą eilę 
tokios pat tešlos kaip padėjai ' 
apačioje blėty; o kaip pajus iš
keps ir gatavas bus paduoti kvortos vandens ir virk ant ma 
staran, vietoje mieringue, va r- žos ugnies 45 minutes pakol' 
tok iškeptą, saldžią smetoną ir pupos suminkštės. Po to, kaip 
paduok stalan.

Pipirų
2 puoduku saldžios Smetonos 
arba milko
Mirkyk pupas vandeny kelias 

valandas. Nusunk, užpilk l’/2

pupos virs 20 minutų, pridėk 
morkvas, svogūnus, druską, pi- 

KAKAO IR PIENO GERYMAS pirus. Kuomet viskas gerai su
virs perkošk per tankų sietą; 
turi būt 3 puodukai tirštimų. 
Jeigu ne bus tiek, dapilk karš
to, verdančio vandens. Pripilk 
saldžią smetoną arba milką ir 
paduok stalan su krekėsais, ar 
ba pakepinta, (smulkiais šmo
tukais supiaustyta) svieste bal
ta duona. Gausi 5 puodukus.

SU ŽELATINŲ

% puoduko cukraus
’/* puoduko kakao
1 šaukštukas miltų
l’/2 puoduko verdančio

dens
kiaušinis išplaktas 

šaukštukas želatinos (gela- 
tin)
šaukštas šalto vandens 
šaukštas sviesto 
šaukštukas vanilijos

U kvortos saldžios, tirštos 
Smetonos arba galima dėti 1 
sv. keną milko, gerai išplakto. 
Išmaišyk cukrų, kakao ir pieną 
ir sudėk dviguban puodan,

van-

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI

6 vidutinius svogūnus
’/i puoduko sukapoto kumpio
•/o puoduko baltos duonos tru

pinių
Vi puoduko sukapoto žaliojo 

pipiro
1 šaukštą sviesto
Pipirų pagal skonies
1 puoduką pieno
1 puoduką baltos duonos tru-

• pinių, apipiltų tarpytų 
sviestu.

1

1 MAIŠYTOS DARŽOVES SU 
MĖSA

VAISIŲ SALOTOS

Vieną puoduką 
orandžių

Vieną puoduką
grušių iš kerių

Vieną puoduką 
grape fruit

1/2 puoduko 
nanų

V2 puoduko
’/2 ppoduko

obuolių
Sumaišyk viską kartu, 

pastovėti i/j valandos. Užpilk 
vaisių salotoms dažalu ir pa
duok ant salotų lapų.

supiaustytų

supiaustytų

supjaustytų

subiaustytų ba-

pineapple 
sukapotų žalių

duok

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Sporto suknelėj Tin- 
prie darbo.

nutes, pridėk išplaktą kiaušinį 
ir virk dar 2 minutes •ilgiau.Į 
|merk želatiną į šaltą vandenį 
ir laikyk 5 minutes. Supilk že-j 
latiną ir sudėk sviestą prie 
karšto kakao. Išmaišyk pakol 
želatinas ištirps. Atšaldyk ir 
pridėjus išplaktą saldžią Sme
toną sušildyk ir paduok stalan

Nulupk svogūnus ir nupjauk 
viršų kiekvieno svogūno. Virk 
pakol bus gana minkšti. Nu
sunk vandenį ir su šaukštu iš
imk vidurį taip, kad liktų sie
nos tik kokia dviejų eilučių sto
ros. Sumaišyk viską krūvoj, iš- 
skyriant sviestuotus duonos 
trupinius ir pieną ir prikimšk 
svogūnus šiuo mišiniu* Tas 
svogūno dalis, kurias išėmei iš 
svogūno, sukapok ir irgi pridėk 

' prie mišinio, 
noro.

Sudėk svogūnus į išsviestuotą 
indą, apipilk pienu, apiberk 

i duonos trupiniais su sviestu ir 
i kepk gana karštame pačeuje 
pakol svogūnas bus visai minkš- 

( tas. Paduok karštus su virtom 
bulvėm arba ryžiais.

Tomatų pagal noro 
Kornų (iš kėno) pagal 
Galima dėt 1 puoduką tomatų 
Galima dėti Vį keno kornų 
3 puodukus špinakų 
1 puoduką tarkuoto sūrio 
Svogūnų 
Markvų, žirnių 
Galima daržoves pirmiaūs

virti, supiaustyti ir paskui su
maišyti su vienu puoduku vir- 
tos, smulkiai supiaustytos mė
sos. Arba padėti ant torielio 

| kiekvieną daržovę skyrium ir 
paduoti stalan karštas su ar 
be mėsos, šis daržovių rinki
nys yra labai maistingas silpno 
kraujo žmonėms, kurie vietoj

i didelių, mėsos gali valgyti—vieną min- 
j'kštai virbi kiaušinį.

VAISIŲ SALOTŲ DAŽALAS

1 kiaušinis
2 šaukštu cukraus
1/2 šaukšto muštardos 

Truputį paprikos
2 šaukštai vandens
3 šaukštai acto ‘
1/2 puoduko saldžios Smeto

nos arba milko, išplak gerai pa
kol bus labai tirštas, 
kiaušinį, pridek visus 
pridėčkus ir vandenį 
dvigubame puode pakol 
tės, nuolat maišydama, 
acto ir atšaldyk,
pridėk išplaktą smetona. 
gana dėl 4 didelių salotų.

Red Crottlnk- 
stamtPleiste- 
r i ai Gaunama 
visose aptieko- 
8C. Gaminta 
Johmon ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

Jaučiasi gerai ant nugaros

RecLCross 
Kidney Plašter

Išplak 
sausus 
ir virk 
sutirš- 
Pripilk

kaip atšals 
Bus

i

JOSEPH VILIMAS 
N a m u jįi ta.t y m d 
KON TRAKTORIUS ,J

558 S, VVanlArnfcv, Avė? Chicago. I|l \

PUPŲ SRIUBA

2583

Naujos jnados2583

(Adresas)

Babies Love It

1 puodukas 
baltų pupų

Galima 
Sukirp- 
36, 38,

2530 
Emb730

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

siųsti man pavyzdį No ...... ........

Mieros ........ .................. per krutinę

2550 Isš. 730 
ka namie ar 
siudyti iš byle materijos, 
tos mieros 16 ir 18, taipgi 
40, 42 ir 44 per krutinę.

Del skilvio ir viduriu aeana- 
(■iiię ii prieiastiev danty 
aagimo, nieko nira geresnio 
kaip iia iaaga« K«dild« 
Lautive,

U

•• /.-r;

■ •Uys/.į.:;;

To U (2. FIMGER.

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

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

svečiuosna ei
ti suknelė. Galima siūdinti iš byle 
kokios lengvos materijos. Dabar la
bai madoj tamsiai rusvi materija, 
arba tamsiai raudona. Lengvai pa
siūdinsi ir busi užganėdinta. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę urba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažyinėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
*akvmu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Pasirinkit Sau
Pieną Atsargiai!

Pieno skanumas priklauso išimtinai nuo 
atsargumo ir priežiūros, su kokia jis yra 
atvežtas iš farmos. Tai štai kodėl jūsų pa
sirinkimas pieninės, kuri jums pristatinėtų 
pieną, yra labai svarbus dalykas.

Bovvman Pienas yra po moksline kontro
le nuo karvės pamelžimo iki jis pasiekia 
jūsų stalą. Kiekvienas žingsnis, nuo pat 
melžimo iki pasteurizavimo, pilstymo į bon- 
kas ir galutino pristatymo yra po aštriau
sia priežiūra Bovvman išlavintų inspekto
rių. Nieko nepaliekama netikėtam pasitai- 
kimui.

Delei šios extra priežiūros, jus randate, 
kad Bovvman Pienas yra extra geras. Jis 
visuomet yra pilnai riebus smetona, visuo
met šviežias ir saldus ir visuomet aiškiai 
viršijantis savo skoniu. Užsisakykit bon- 
ką šiandie. Tik paragaudami juš galite pa
jausti kaip GERAS pienas gali būti.

D AI R.Y COM PANY .

MilĄ/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rūšyje

C'
i Vi

Nedėlio j, Lapkričio 25, 1928
5 vai. po pietų

Wicker Park svet., 2040 West North Avė
Kviečia visus NAUJIENOS.

i^'■ o

'u 3’41(Miestas ir valst.)

Mes. WlNSLOW’« i
Syrup

TUBBY Headwork
CARELESS ME EME*
SIMCC VOU’RE SO

SMAfžT l’LL BETGHA
you c apturime a v 
MAIL VJITHOUT HITTIN

T H AT S EASV 
EMOUGK HOLO 

THE
BOTH HAMDS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

parodė tai, ko paprslai nerodo, 
tai juk ne n n vargsti.

lokį spyrių kartą išrėžė man 
vienas mano senas draugas Ta- 
bokius. Bei pereitą trcčiadie- 

Jnj, kai lietus lijo per visą die
ną, jisai, sutikęs mane rytmetį

keletas vyru diskusuoja rinki
mu davinius ir kandidatu tin
kamumą. Vienas palėmija, kad 
šie rinkimai buvę ramiausi iš 
visą, kuriuos jis prisimena.

— Todėl, kad kunigai ir mi- 
nyškos balsavo! - pastebi ki-

Dr. Drangelis atida
rė naują ofisą Mar

ti u ee te Parko 
apielinkėje

Dr. A. 1 Dringelis, dentistas, 
turėjęs seniau ofisą Brighton 
Parko apielinkėje, perkėlė sa
vo ofisą i Marųuette Parką ir 
atidarė j j adresu 2117 West 63 
st. — tuoj prie Westem avė.

Dataro kabinetas, visi kabi
neto įrengimai — nauji ir sulyg 
paskutiniais šios profesijos rei
kalavimais. Patsai kabinetas 
jaukus. Stalčiai, kėdės ir kito
kie įrengimai žalsvos spalvos— 
Neptūne grern. Daug nauju in
strumentu ir prietaisų, kurie 
yra išrasti, kad daktaras denti
stas galėtų juo geresnį patarna
vimą pacientams duoti. Visi ele
ktros aparatai diagnozui pada
ryti/ šiomis dienomis kabinete 
bus dar įtaisytas* t llra-Violet 
aparatas, žodžiu, kabinetas pil
nai moderniškas.

Dr. Draugelio ofisas esti ati
darytas nuo 10 vai. ryto iki 8 
valandos vakaro.

Dr. Drangelis atidarė ofisą 
šioje apielinkėje lodei, kad se
nąjį pardavė kitam daktarui ir 
kad daugelis jo pacientų gyvena 
Manpiette Parke.

Dr. Draugelis yra vienas se
niausių lietuvių dentistų Chica- 
goje. Mokslą jis baigė 1913 me
tais. Nuo to laiko praktikavo 
savo profesiją. Taigi yra paty
ręs dentistas, kurio darbu gali
ma pasitikėti.

Norintieji atsiklausti dakta
ro, kuriuo laiku patogu butų 
su juo pasimatyti, galite tele- 
fonuoti taip: Republic 2266.

— Reporteris.

Bridgeportas
Rinkiniams praėjus

Eli, brolau reporteri, tavo 
darbas lai ir už kunigo geres
nis. Aš, brač, net pavydžiu 
pereini tu skersai ir išilgai 
Bridgeportą ir vėl gali eiti gul
ti. O sukatoj tau peidė jau ki
šeniniu. Na, o jeigu kartais ir 
parašai kaip mamos viena kitai

prie 33-čio pleiso ir Ifalsted 
gatvės, šitaip prabilo:

- -Ar jau tu proto netekai, 
kad tokiame ore valkiojiesi gat
vėmis, ir dar visas šlapias?

—Tai reporterio darbas —- 
paaiškinau jam. Užklausiau p. 
Tabokio, kas girdėti rinkimams 
praėjus, .lis gi sn ko:

—O, ves, mano šeimininkė 
laimėjo betą.

—Ar daug?
Ogi šluota per petis!

—Kaip lai? — nusistebėjau.
-Gi ve kaip. Mano šeimi

ninkė sake, kad laimės repub- 
likonai, o kita kad Smitbas. 
Na, ir subelija iš penkių dole
rių. (ii šį rylą mano šeiminin
kė, pamačiusi, kad jinai laimė
jo penkinę, greitai nubėgo at
siimti betą. Ana antroji neduo
ti. Na, ir žodžis po žodį, anoji 
pakėlė dresę: šia/ girdi, tavo 
betas! O manoji nieko nelauk
dama spirė tiesiog į patį vidu
rį beto. Kaiminiai gi už šluo
tos. Taigi manoji šeimininkė 
vietoj penkinės parsinešė “ba
mbą” ant pečių.

♦ * *

—O kas daugiau? — klau
siu Tabokiaus.

Nieko daugiau. Kad nori 
daugiau, ot užeik pas lietuviš
kus bučerius, gal jie ką žino.

Na, ir patraukiau 33-čiu plei- 
su vakarų link. Paėjęs kiek, 
matau bučernę. Nedidelicr ūgio 
bučeris kapoja balonę ant ka
ladės pasidėjęs, o prie jo kele
tas moterų kažką tarp savęs 
kalba ir juokais* leipsta. Įeinu 
vidun ir laukiu savo kaleinos. 
O tuo tarpu motelis gavo savo 
štofą ir išeina.

Ko lamstai? - užklausė 
bučeris.

Tai beveik nieko — atsa
kiau susimaišęs: kaip jaučia
tės rinkimams praėjus?

—O kas kam galvoje — tai 
man žinoti! — atkerta, kaip 
kirviu, bučeris.

—Matote, aš, kaip reporteris, 
renku įvairias žmonių mintis 
ir paskleidžiu visuomenei.

Hm... tai,x tamsta, reiškia, 
reporteris arba, geriau sakant, 
pletkininkas! Aš pletky neme
siu — užbaigia bučeris.

Išėjęs iš bučernės, įeinu lie
tu viškon užeigom Čia susėdę

tas.
Eik, eik! — Įsimaišinu ir 

aš. >
Taip, taip! — visi kartu 

pradėjo tikinti mane. - Prie 
Morgano ir 32-ros stovėjo lai- 
neįe apie šimtas minykių. ro
dei visi mandagiai užsilaikė*

«Well, tai aš dar negirdė
jau t<> — paaiškinau ir išėjau.

— Raidas.

Roseland
Kada bėsbolo jauktas laimėjo 

čempionatą, tai Roselando ko 
numistams buvo labai nemalo
nu. Apie tą įvykį Pusžemaitis 
nieko neparašė komisarų gazi?- 
tai, nes parašymas apie tai bu 
tu buvę skaitomas kaip pager 
bimas Golden Star kliubo ir jo 
bėsbolo jaukto.

Vieton pagirimo Pusžemaitis 
nusitarė apšmeižti sporto sky
riaus vedėjus. | Po kiek laiko 
Pusžemaitis komisarų gazietoje 
praneša, kad laimėjus čempio
natą, Golden Star Sporto sky
riaus direktorius paskelbęs boi
kotą dviem biznieriam—Yonai- 
čiui ir Požėlai, idant juos “su- 
bostinus”, kam jie skaitantys 
komisarų gazietą.

Vėliau karta aš užklausiau 
Požėlą, ką jisai mano apie neva 
skelbiamą jam boikotą, apie ku
rį kalba komisarų gazieta. Po
žėla atsakė, kad jisai tiems ra
šymams netiki ir kad Sadula 
yra geras jo draugas.

Kiek vėliau pp. Sadulų na
muose įvyksta bankietas (va
karienė). Joje, tarp kitų svečių, 
dalyvauja Karolis Požėla ir p.

KALĖDŲ
4

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims oeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus Jaiai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atailankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zarninavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Pilna Fizinė ir Ana
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pręs. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

litinė Egzaminacija 
$5

Pavelykit D-rui C. C. Singley 
patarti jums. Ji^ yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 VV. Jackson Roulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Yonaitis. O tai liudija, kad jie 
yra geri draugai ir vieni ki
tiems nevelija nieko blogo.

Kartą aš užklausiau p. Su
dalą, ką reiškia tokie nešvarus 
užmetimai, kuriuos daro Pus* 
žemaitis jam, Sudulai? Ogi, sa
ko p. Sadula, Pusžemaitis nori 
supykinti mane su Jonaičiu ir 
Požėla.

Kelioms dienoms vėliau toj e j 
pači,oje komisarų gazietoje tel
pa p. Jonaičio paklausimas Pus- 
žemaičiui, kad jisai pasakytų, 
kur ir kada Sadula sakęs, jogei 
jisai boikotuosiąs jo, Jonaičio, 
biznį. Be to, Yonaitis pastebi, 
kad boikotą vi mas esąs prasi
žengimas, už kurį gali būti bau
džiamas nusikaltėlis. Tolinus 
Yonaitis nurodo, kad komisarų 
gazietoje nepaduodama pavardė, 
bet minimas yra ^direktorius”, 
o juo esą žinoma, kad omenėj 
turima Sadula-

Į Yonaičio paklausimą Pusže
maitis atsako taip: jis, Pusže
maitis, nesąs jokls detektyvas. 
Reiškia, Pusžemaitis neturi jo
kių prirodymų, tik šmeižia ty
čia P. Sadula, kam jisai dar-

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotiku ar opiatu. Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metu.

Visose aptiekose iflc ir 25c 

ORANGEINE

bnojasi Golden Star sporto sky
riui. Pusžemaitis pamatys, kad 
jam lengviau buvo pavylioti 
Adomo kaulą, ne kad supykinti 
Požėlą ir Yonaitį su Sadula.

Man užklausus Sadula, ar ji
sai nemato reikalo atsakyti per 
laikraščius į Pusžemaičio prasi
manymus, gavau atsakymą, kad 
visai ne. Girdi, jeigu jau reik
tų su Pusžemaičiu ką nors to
kio turėti, tai pirma tektų jį 
pasiųsti j stok j ardus, kad įdė
jus jam nors mulo smegenų. 
Pankui, esą, Pusžemaitis turėtų 
gal nors mulo sarmatos, ir jau 
butų ghlima su juo ginčytis.

—Vietinis-

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir saltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priiinnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas nicdika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės, 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras det sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“fhi.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jj taip< kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
Viena minute prie telefono—ar visa diena prie katilo?

NUODUGNUS tyrimai parode, kad skalbimo / diena suvartoja daug daugiau moteries energijom, ne
gu visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Ko to tai yra nemalonus darbas—purvinas 

ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską Į skalbyklą.
-------------------------------- s

WET WASTI

Išplauti minkštame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

------------------------------ --

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

Seredomis, Kctvergais 
ir Pžtnyčiomia

20 svarų $1.00
------------- -------------------- y

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50
l_________ J

“KUR

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c 
___________ J

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67
______ ______________ /

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”
t

Archer Wet WashLaundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

ir

<\«W***>*

Kiekvienas Grojiklis garantuojama 10 
metų. Neužmiršk, kad šitie instrumen

tai yra naujutukai — puikiausis padir
bimas. Vertės iki .............. S800

20 mėnesių išmokėjimui. Įnešk tik ma
žų sumų ir išmokėk likusių dali per 20 
mėnesių. Ateik rytoj anksti pirmas 
pasirinkti. Kiekvienas grojiklis krau
tuvėj tik ...........................  S295

jos. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street Tel. Boulevard 4705

šita žema kaina gali 
nusipirkti vienų į sa
vo namus ir vienų į 
vasarnamį. Didelis 
pasirinkimas.

10 metų garantuoja
mi.

Išdirbystės pagarsėję 
visoj šaly savo bal
sais, veikimo lengvu
mu ir kokybe. Vi
siems viena kaina — 
visi turi būt parduoti 
tik po ... $295
įskaitant 10 grojamų
jų volelių ir suolų.

lekvienas Grojiklis Turi 
Būt Parduotas

Pianų pramonės istorijoj dar nebuvo tokio išpardavimo kaip šitas — tai ne paprastųjų 
grojiklių, o tikrai NAUJŲ NEPAPRASTO GERUMO instrumentų išpardavimas. Pa
matyk juos rytoj — pagalvok — tik $295 kiekvienam grojikliui krautuvėje, be to yra 
kuodidžiausis pasirinkimas.

Pasirink kurį nori grojiklį - visi viena kaina. Vertės iki $800.00

Visoki Dydžiai, Visoki Medžio 
Apibaigimai

Ateik ir pasirink kurį nori grojiklį 
užmokėk tik $295
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10 METŲ PO KARO

Vakar visame pasaulyje buvo minimos dešimtos 
metinės karo paliaubų sukaktuvės. Milionai žmonių vi
sose šalyse atsiminė tuos baisius nuostolius, kuriuos 
jiems padarė kruviniausioji žmonijos istorijoje tautų 
skerdynė. Bet ar žmonija yra užtikrinta, kad daugiaus 
tokių baisenybių nebebus?

Deja, iki tokio užtikrinimo dar labai -toli. Visos val
stybės yra apsiginklavusios ir ginklų gaminimas, armi
jų ir karo laivynų stiprinimas nesustoja. Silpnesniųjų 
tautų išnaudojimas nepasiliovė; diplomatų intrigos te
beveikia. Jei šitokia padėtis tęsis ilgesnį laiką, tai nau
ja katastrofa pasidarys taip pat neišvengiama, kaip 
1914 m.

Karus šiandie gimdo daugiausia stambiojo kapitalo 
varžytinės dėl biznio. Kol kapitalizmas gyvuos, tol karo 
pavojus nebus pašalintas. Pastovi taika užviešpataus 
pasaulyje tiktai tuomet, kai tautų priešakyje atsistos 
tie, kurie gyvena ne plėšiniu ir išnaudojimu, bet teisin
gu darbu.

REVOLIUCIJA BE KRAUJO PRALĖJIMO

Rumunijos valstiečių vadui Juliu Maniu tapo paves-

Apie paukščių išskridimų J. 
Trojanovskis rašo sekamai:

Prieš mus baisus negando re
ginys. Tūkstančiai 
sukasi aplink švyturį, daužosi į I 
jo langų tinklelius ir krinta ap-i 
svaigę į kunkuliuojančias ban
gas. Audra siautėja; dangus 
visas apsiniaukęs; lietus pila 
kaip iš karties; tamsa aptraukė 
banguojančias juras.

Nelaimingieji paukšteliai, 
vargšai keleiviai! Dešimtys, 
šimtai tūkstančių jų žūva to
kiu metu. Pailsę, sušlapę spar
nai paliauja tarnavę. Baisus 
vėjai blaško juos į visas šalis. 
Nelaimingųjų riksmas sklinda 
tamsumoje ties juromis, pryša- 
kyj lyg žvaigždytė žiba švytu
rys. Ten, ten, greičiau! Pas
kutinė viltis! Bet, deja, ten jų 

Maukia ne išganymas, bet pra
dutis. Lig tik priskrenda pul
kelis prie švyturio, įsismaginę 
paukšteliai susiduoda galvytė
mis j jį ir krinta, kaip akme
nėliai į kunkuliuojančias ban
gas. O rytojaus dienų saulė ap
švies daugybę įvairiausių pauk
ščių lavonų. Taip, tokios va
landos yra baisios paukščių 
gyvenime, ir jos kartojasi kas
dien. Jokie 
naikina tiek 
išgaišina tos

J.

tas. Todėl paukšteliai, kurie 
pavasarį gyveno skyrium, tarp 
savęs pešdamiesi, dabar susi
tinka, kaip draugai; susirenka 
tarytum susitarę gyvent ir 
manytis drauge; prie jų prisi
deda daugiau paukščių, ir taip 
susidaro pulkai po tūkstantį ir 
net po dešimtis tūkstančių 
paukščių. Tiesiog stebiesi, iš 
kur atsiranda tokių pulkų.

Kiekviena paukščių veislė su
daro paprastai atskirą būrį, ir 
keliauja jie paliai daržus, lau- 

paukščių . kus, pievas, miškus, kur dau
giau randa sau tinkamo maisto. 

'Manytis būriais lengviau, o kas 
svarbiausia, ne taip pavojinga. 
Prie būrio sunkiau prisigretinti 
priešui: vieniems paukščiams 
lesant, kiti sergsti- Supranta
ma, jog šitaip pasiskirsčius dar
bą lengviau išsisaugoti pavojų.

Bet yra dar kita priežastis 
rinktis paukščiams rudenį į bū
rius. Rudenį, kaip žinote, mais
tas kasdien nyksta. Alkani 
paukščių būriai slankioja nuo 
ryto ilg vakaro, ieškodami lesti. 
Galiausiai jiems tektų badu iš
mirti. Ir štai, nelaukdami* to 
galo, jie susirenka j burius, ap
leidžia gimtinę ir skrenda j 
šiltesnius kraštus.

1 Sveikatos Dalykai

nenaudėliai neiš- 
paukščių, kiek jų 
rudeninės audros, 
skrendančius per

juras paukščių pulkus.
Tad kam gi paukščiai aplei

džia tas vietas, kur jie galėjo 
ramiai ir jaukiai gyventi?

Kasmet, jau rugpiučio mėne
sį, lig tiktai pasirodo pirmieji 

paukščiai lei-

chemikalinė sudėtis, kuri pri
duoda tiek daug nesmagumo, 
bet fizinis oro stovis.

Pirmasis dalykas, -kuris pri
duoda nesmagumą šiltame troš
kiame kambary, yra paties kam
bario temperatūra. Yra faktas, 
kad kuomet uždaryto kambario 
temperatūra pereina 72 laips
nius, tuomet sunku tame kam
bary dirbti, protauti ir valgyti.

Kitas dalykas, kuris priduoda 
daug nesmagumo uždarytame 
kambary, kur tas pats oras iš
buvęs kelias valandas ar dienas, 
butų sujudintas ir vėsiai užlai
komas nė kiek nekenktų ypa- 
toms ten dirbančioms.

Trečias faktorius, kuris pada
ro orą/geru ar blogu, tai drėg
numas. Kas nesijautė užslopin
tu karštoje dienoje, kuomet 
oras buvo pilnas drėgnumo 
Oro drėgnumas priklauso nuo 
jo temperatūros.

Dar vienas oro faktorius, ku
ris labai svarbus, tai atmainiil
gumas. Tas reiškia dažnų mai
nymą visų kitų trijų faktorių 
— temperatūros, drėgnumo ir 
judėjimo. Pavyzdžiui, kamba
rys, kuris visuomet esti vieno
dos temperatūros, judėjimo ir 
drėgnumo, nėra geras kamba
rys gyvenimui ir darbui.

Taigi geriausis oras kiekvie
nam kvėpuoti yra tyras, lauko 
oras, ir nei vienas kambarys nė
ra gerai ventiliuojamas, jei jis 
neturi atdarų langų, kurie pri
leidžia orą iš lauko, žmogus ga
li gyventi be valgio ir be van
dens kelias dienas, bet be oro 
negalėtų išgyventi nei kelių mi
liutų. [FLIS].

Kokiame padėjime ran
dasi tavo arterijos?

“Teisybė pareiškimo, kad vy
ro senumas priguli nuo jo krau
jagyslių, arba kitais žodžiais, 
kad žmogaus amžius priguli nuo 
jo arterijų sistemos padėjimo, 
yra demonstruojama kasdien 
laikraščių pranešimuose apie 
netikėtas ligas arba mirtis ge
rai žinomų žmonių“, sako p. B. 
R. Rickards, direktorius New 
Yorko valstijos Sveikatos De
partamento Viešos Sveikatos 
Apšvietimo.

“Paprastai, kuomet laikraščiai 
praneša apie staigias ligas ar
ba mirtį dar prideda, kad mirė 
nuo apopleksijos arba nuo sme
geninio kraujapludžio, arba nuo 
kitos panašios ligos, kuri aiš
kiai parodė, kad arterijos siste
ma sugedo, kraujas sukrekėjo 
ir žmogus buvo suparaližuotas. 
Laikraštis pažymi, kad nelai
mingas žmogus buvo vidurinio 
amžiaus, gerai žinomas, ir dar 
nepasiekęs savo gyvenime aukš
čiausio laipsnio. Dabartinėmis 
dienomis atsimename net du to
kius atsitikimus. Tuoj prieš 
vieno iš dviejų didžiulių politiš
kų seimų vienos didžiosios par
tijos žmogus, į kurį daugybė 
žmonių žibrėjo kaipo į kandida
tą į prezidentus, numirė. Buvo 
prisirengęs perstatyti dabarti
nį politišką padėjimą, bet ant 
syk krito ir humirė. Prieš ke
lias savaites čionais New Yor
ko mieste gerai žinomas ir la
bai aktyvus vidurinio amžiaus 
žmogus irgi numirė.

“Labai gaila, kad žmonės, ku
rie yra taip naudingi pasauliui, 
greit miršta.

“Šio straipsnio tikslas yra tik 
pranešti, kad daugumoj atsiti
kimų tokios mirtys yra visai 
nereikalingos, jeigu vidurinio 
amžiaus žmonės tik užlaikytų 
paprasčiausias sveikatos tai
sykles.

‘“Patemijame, kad daugumas 
nelaimingų atsitikimų užpuola) 
žmones 45 metų amžiaus ir 
daugiaus, kartais jie per daug\ 
sveria, kartais pasidavę visuo
menišku! gyvenimui arba biz
niui, kas reikalauja atlikimą la
bai sunkaus ir jiems per sun-| 
kaus darbo, ilgų valandų ir t. t., į 
jie pradeda netinkamai valgyti, 
netinkamai miegoti, negali tin
kamai pasimiklinti — tai yra 
trys iš svarbiausių sveikatos | 
taisyklių.

“Nenorime tikėti, bet faktas 
pasilieka, kad po keturiasdešimt 
metų kūno šiluma mažėja. Ir 
todėl turime pasiduoti gydyto
jui sykį ąrba du sykius į me
tus dėl fiziško egzamino. Toks 
sveikatos peržiūrėjimas turi ap
imti peržiūrėjimą širdies, plau
čių, kraujo ir visų kūno dalių., 

“Bet bile kas gali užklausti: ’ 
bet kaip tokia procedūra apsau
gos žmogų nuo arterijų sukietė-1 
jimo, arba nuo širdies ligos, ar-i 
ba nuo kitų senatvės ligų? At
sakymas lengvas. Kaip lengva 
užpusti degučio liepsną, bet, 
sunku sustabdyti gaisrą, taip 
pat lengva pradžioje prašalin
ti visas tas ligas, nelaukiant pa- j 
kol mus pilnai užpuola. įFLIS.]

l Pacific ui)U Atlantic l’liotoj

H. C. MacDonald, Anglijos 
lakūnas, kuris iš Nevvfoundlan- 
do išskrido savo mažu lėktuvu į 
Angliją. Nors jau praėjo kele-' 
tą dienų, bet apie jo likimą nė
ra jokių žinių. 
""................... 7'

gervės, perkūno oželiai— žie
moja Egipte, Nylo pakrantėse. 
Ten pat žiemoja plėšrieji pau
kščiai ir paukščiai giesminin
kai, bet ten jie niekuomet ne-j 
gieda. Įvairios tilvikų veislės1 
skrenda žiemoti į vidurinę Af-I 
riką, nuskrisdamos tuo budu 
tiktai į vieną galą 8,000 kilo
metrų. Kai kurie tilvikai, kaip 
antai Islandijos bėgikas, veisia
si žiemių Ledjurio salose, o 
žiemoja Australijoj, nuskrisda- 
mas tuo budu į vieną galą dau
giau kaip 10,000 kilometrų.

Kaip gi paukščiai randa ke
lią? Kur tos gaires, pagal ku
rias jie skrenda Jiems pade
da jų nuostabi atmintis ir ne
paprastas akylumas. Gaires 
jiems atstoja kalnai, lygumos, i 
juros, o ypač upės. Pakilę la
bai aukštai,,paukščiai labai to
li mato ir skrisdami laikosi mi-i 
lietųjų kelio pažymių. Jog pau-' 
kščių tikrai skrendama pagal 
žemes pažymius, lengva įsiti- 
kintikinti. Lig tiktai ūkana 
apkloja žemę, paukščiai nebe
žino, kur skristi. Tarp jų ki-į 
la suirutė: jie sukasi vietoj, ne
ramiai rėkauja ir dažnai žūva, 
pametę kelią. Kad nepamestų' 
kelio, jie tuo atveju paprastai 
leidžiasi greičiau žemėn.

Suprantama, jog tokioj ilgoj 
kelionėj daug vargo tenka pri-į 
tirti vargšams paukšteliams, 
ypač miglų ir audrų metų ply- 
kose jurose. Juos, pametusius 
kelią, nuneša audra toli į jurų 
platybes, kur jie nusilpę krinta 
tūkstančiais į siaučiančias ban
gas. Tokių audrų metu kartais 
nutupia laivus ir garlaivius šie 
nelaimingi keleiviai, kurie, pa
matę žiburius, skrenda į juos 
iš paskutiniųjų, patikliai atsi
duodami į žmogaus rankas.

O kiek sergančių ir silpnų 
paukštelių žūva .pavargę toj ke
lionėj, kiek įvairių • paukščių 
žūva nuo begalės grobuonių, 
pagaliau nuo žmonių, kurie 
vietomis be pasigailėjimo nai
kina keliaujančius paukščius! 
Tūkstančiai įvairių mažučių 
paukščių, ypač putpelių ir griež
lių, gauna galą Graikijoj, o dar 
daugiau Italijoj žūva varnėnų, 
strazdų, lakštingalų, rustagių. 
Perskridę juras, pavargę beko
vodami su vėju ir alkiu, jie 
krinta visiškai nuvargę žemėn 
ir atsiduoda nesipriešindami 
į savo naikintojų rankas. Lai- 
nijngi tie, kuriems pasisekė pa
siekti savo žiemojamosios vie
tos, praleisti ten žiemos ir pa
vasarį vėl laimingai sugrįžti į 
savo gimtinę,—tai bus tik pa
tys vikrieji ir tvirtieji paukš
čiai-

Pirmieji iškeliauja vabzdėdos, 
kaip antai bitleses (čakai), pas
kum vikšriais mintančios gegu
žės. Kiek vėliau išskrenda mė- 
lynagurklės raudonuodegės, 
pečialandos. Visos jos ke
liauja vakarais ir auštant ma
žučiais pulkeliais, skrisdamos iš 
miško į miškų. Vėliau išskren
da varnėnai, strazdai, gervės, 
žųsys, antys ir būriai paukščių, 
mintančių grūdais. Vieni skren
da diena, rykaudami; kiti 
slapčiomis— vakarais ir nakti
mis. Kiekviename būryj esti 
po keletu prityrusių paukščių— 
vadovų, kurie jau ne kartų yra 
skridę žiemoti. Jie ir veda būrį.

Skrenda paukščiai ne vienaip: 
vieni ištisais pulkais, kiti tam 
tikra tvarka. Kas nėra matęs 
skrendančių tvarkingu trikam
piu gervių arba žąsų, skren
dančių aukštai dangaus žydru
moj? Iššaukite į pulkų: šatrai, 
žinoma, nepasieks jų, bet ger
vių pulkas vis dėlto sutriks: 
išsigandusios 
kytis į visas 
tais aukštyn, 
damos, štai 
tai, aukštai.
nę nebesant pavojaus, skardžiu 
riksmu šaukia draugus tvarky
tis. Būrys ima rikiuotis tri
kampiu, gervės viena po kitos 
grįžta į savo vietų, vadovas ir
gi nuslenka j priekį, ir tuo bil
du sistvarkiusi visa vora nu
skrenda savo keliu.

Vadovai veda būrį žinomais 
keliais. Vienur būrys iš jų ko
mandos nusileidžia paleisti, ki- 
fur atsigerti, dar kitur nakvo
ti. Pailsio vadovas —jį pava
duoja antras, trečias. Taip pat, 
ir nusileidus palesti, vadovai 
pakaitomis sergi paukščius, kol

turtais, bet kartu vieną labiausia suvarginsiu šalių pa-l 
šaulyje, valdė žiauri Bratiano šeimos diktatūra. Ji tar
navo fabrikantų ir bankininkų interesams ir ją rėmė 
“Dievo pateptasis” karalius. Perėjimas valdžios iš plėš-' 
rios kapitalistiškos gaujos rankų i valstiečių partijos 
rankas reiškia didesnę atmainą krašto politikos gyveni
me, negu kad yra Įvykę kitose šalyse po kruvinų revo
liucijų. rudens ženklai,

: džiasi į kelionę, šeimos renkasi 
Rumunijai pasisekė išvengti kraujo liejimo, tur būt,| būriais. Slankinėja tie būriai 

daugiausia dėl to, kad vienas diktatūros partnerys —; lyg apduję, nerasdami sau vie- 
karališkoji šeima — pasiliko be stiprios vadovybės. Kai tos. 
senis Ferdinandas numirė, tai jo sostas teko ne sunui, 
susikompromitavusiam meiliškais skandalais, bet ma
žam to palaidumo vaikui. Kad ir tamsus yra Rumani- 
jos ūkininkai, bet toks karalius, kuris dar nemoka *nėj 
savo kelinaites užsisegti, buvo permenkas autoritetas, atsitinka pamatyti Sibiro pauk

ščių Francijoj, Amerikos—Eu
ropoj. Taip, kas ruduo paukš
čių pasaulyj prasideda didelis 
sąjūdis, tolimos kelionės.

Aš papasakosiu jums apie tas 
kelionės: kaip jos vyksta, kur 
ir ko skrenda paukščiai, o jus 
sekite išskrendančius paukščius 
savo gyvenamoj vietoj. .

Jau vidurvasarį nutyla links
mosios paukščių giesmės. Dabar 
jie tiktai- čiulba, čiauška, tary
tum nebemokėtų giedoti. Dau
gelis jų net išsislapstė. Tačiau 
dar visi paukščiai tebėra čia, 
pas mus. Jie yra nudirbę savo 
darbą išperėję vaikus, išauk- 
lėję juos, kaip kas mokėjo; 
dabar jau reikia savimi pasini- jie ieško maisto, 
pinti: plunksnos apsitrynė, —1 Vadovai ne be reikalo sulaiko 
reikia apsivilkti naujais ir šil- būrį toj ar kitoj vietoj: jie, dar 
tesniais apdarais. Tat kaip tik jauni būdami, patyrė iš savo 
daro paukščiai vidurvasarį. Se- 

Su nauju parlamentu naujoji valdžia, reikia tikėtis, nosios plunksnos viena po kitos 
ima byrėti, paukštis pradeda 
negaluoti, pasidaro jis nervin
gas, bailus ir slapstosi nuo visų 
žolės tankumyne ir tarp lapų. 
Per dvi tris savaites visos se
nosios plunksnos nuo jo nuby- rie minta grūdais išskrenda nė
ra, o jų vietoj išauga naujas 
pūkuotas plunksnų apdaras.

Apsitaisę rudeniniais drabu
žiais, paukščiai pasidaro žva
lesni, judresni, 
paukščiai labai

Kas gi čia atsitiko? Rudenį, 
tarytum, prasideda paukščių 
gyvenime kokia suirutė-paima 
juos kažin koks nesuprantamas 

j noras keliauti- Rudenį dažnai

kad jie prieš jį lenktųsi. Trijų regentų taryba, paskirta 
veikti to karaliuko vardu, įsitikino, kad anksčiaus ar 
vėliaus ūkininkai sukils prieš savo despotus, todėl nu
tarė, kol dar ne vėlu, nusileisti valstiečiams. Diktato
rius Bratiano buvo priverstas rezignuoti, ir dabar, po 
bergždžių senosios valdžios pastangų užkirsti ūkininkų 
partijai kelių valdžion, Juliu Maniu tapo paskirtas mi- 
nisteriu pirmininku.

Naujoji valdžia ras subankrotavusį kraštą. Ruma- 
nijos finansai suirę; milionai žmonių paskendę varge ir 
jiems reikalinga ūmiausia pagelba. Sunkus todėl bus'už
davinys valstiečių partijai sutvarkyt valstybę, bet kartu 
ji turės progos parodyti, kad tie, kurie iki šiol turėjo 
vilkti priespaudos jungą, turi ne mažiaus gabumų, kaip 
jų išnaudotojai. Labai geras ženklas 
sis premjeras rengiasi tuojaus paskelbti rinkimus į par
lamentą, žinodamas gerai, kad prie diktatūros negalėjo 
būt išrinkta tokia atstovybė, kuri teisingai reikštų dau
gumos žmonių nusistatymą.

ra tas, kad nauja

turės pakankamai galios ir autoriteto krašte, kad įsta
tytų kraštų į geresnes vėžes. Ir jei tai pavyks, tai šitas 
Rumunijos valstiečių valdžios pasisekimas reikš pradžią 
naujos eros ne tik Rumunijoje, bet ir visame Balkanų 
pusiausalyje.

Kiniečių Sakmes
TĖVO PATARIMAS

Feng-ši, jausdamas besiarti
nant paskutinę gyvenimo va
landą, liepė pašaukti savo Sū
nūs.

“Kad jums gyvenime gerai 
sektųsi ir visur laimėtumėt, 
reikalingos dvi budo savybės: I pasižadėti“.

sųžiningumas ir išmintis.
“Feng-ši, musų tėve, sakyk, 

kaip tu supranti sąvokų 
žiningumas?” — užklausė 
nesnysis sūnūs, čang-Po.

“Būti sąžiningų, reikia
kada nesulaužyti savo pažadų”, 
— atsakė Feng-Ši.

“O kų reiškia, būti išmin- 
tipgu?”

“są- 
jau- Besišerdaini 

susilpnėja, ir 
todėl, nustoję šertis, jie labai 
įsinori lesti, tarytum, ilgiausia 
butų sirgę. Norėdami surasti 
sau maisto, jie turi darbuotis 
be poilsio. Bet tuo metu ir j ų 

Niekada, niekam, nieko nu-; priešai nesnaudžia: jiems irgi 
neduoda ramybes rudenį apetL

nie-

gerves ims blaš- 
puses ir kilti ra- 
garsingai kirksė- 
jos pakilo aukš- 
Valdovai, įsitiki-

tėvų vadovų, kurioj vietoj aps
čiai yra maisto, ir šis patyrimas 
eina iš kartos į kartų. Vadinas, 
paukščiai atsimena praeitį.

Kur gi skrenda paukščiai? 
Ogi į įvairius kraštus, destis, 
koks paukštis. Paukščiai, ku-

toli; daugelis jų žiemoja Rusi
jos pietuose, kur, kad ir esti 
žiema, bet ne tokft šalta; dau
gelis skrenda j Kaukazu, Persi- 
jų, Italiją. Vabzdėdos paukščiai 
skrenda toliau, kur visai nesti 
žiemos, daugiausia į Afriką 
anapus vidužemio juros ir į 
Azijos žiemoryčius-*- į Indiją. 
Kiekviena paukščių veislė turi 
savo vieta žiemoti: vandenų ir 
pelkių paukščiai, kaip antai: 
žųsys, antys, žuvėdros, garniai.

Oras, kurj kvėpuojame
Kiekvienas žino, kaip nesma

gu yra būti troškiame kamba
ry, kurio temperatūra yra apie 
85 laipsnių arba 90 laipsnių ir 
kurio visi langai uždaryti. Ko
dėl jaučiame nesmagiais tokia
me kambary? Atsakymo šiam 
klausimui ieškota labai daug 
metų. Ilgą laiką tyrinėtojai ma
nė, kad tas nesmagumas buvo 
iš priežasties oro chemikalinės 
sudėties, arba paėjo nuo oro, 
kurį kiti žmonės kambary iš-
kvėpuoja. New Yorko valstijos 
ventilaci.jos komisija, išleidusi 
keletą tūkstančių dolerių tyrinė
jimui, surado, kad Lai ne oru

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bafrgenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

V *

q--------
GYVENIMAS

Mineainia furnalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Puaei meti--------------- $1
Kopija —..................... — 10c

/Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.

G-............... G
Jei nori išmokti , 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

A
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The English Column
A Problem Of Today; 
The Lithuanian Youth

By Vladas Jurgelonis

lt may h avė occured to the 
older Lithuanian generation to 
wonder what will become of tha 
Lithuanian spirit in America 
when they pass on. Will it con- 
tinue or will it cease to exist 
since immigration from Lith- 
uania has practically stopped?, 
The older generation may an-’ 
swer of course that the Lith
uanian youth will carry it on.

Būt will the youth be able to 
do this since it is obvious that 
they do not mix with the parent 
generation and therefore do not 
acųuire the Lithuanian patriot- 
ism? Appai%ntly they will not. 
Then how can Lithuanianism 
be injected into the rapidly 
Americanizing youth ? Most 
likely through direct contact 
betvveen the two generations. 
Now let us exainine the situa- 
tion.

The Lithuanian youth ha ve' 
t4ieir own sočiai functions. At 
these affairs they enjoy them- 
selves in their own way with 
an informal feeling vvhich at 
times is comparatively childish. 
(The youth I refer to range in 
ages from seventeen to tWenty 
years). The tone of their func
tions is very carefree and un- 
responsible, quite unlike the 
more serious tone of the parent 
generation’s affairs.

If the parent generation 
vvould attend the Lithuanian

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI 
Biznieriai skiria gražias do

vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., Wicker Park svetai
nėj, 2040 W. North Avė., pra
džia 5 vai. ik> pietų.

(1) Jos. F. Budrik, 3417 So. 
Halsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
R. C. A. Radiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertes $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

(2) M. J. Matulauskas, 3356! 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeportie- 
čiams, yra žinomas per dauge
lį metų; jis paaukavo Georgetle 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertes $15.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų” 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės Xą 
puikų sidabrini setą, tas bus pa
tenkintas. Seto vertė — $12.

(i) Peler Barskis Furniture 
llouse, 1718 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin
gai biznį Tovvn of Lake apie- 
linkėje. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomą 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

(5) B & J Electric Radio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Radio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda- savo biznį Marquette 
Parko apielinkej. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Rimco Walfle 
Mold No. 89-A vertės $16.

I<>) \. Belskis, saistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai 

’ youth’s sočiai functions, it 
vvould give a more serious tone 
to the affairs. lt vvould make 
the youth feel that the older 
generation is interested i n 
them; that it is eager to sup- 
port tbem (as is actually the 
case); and that it is the cause 
for their existence in organized 
form. The presence of the older 
generation would be a reminder 
to the youth that they are Lith
uanian. The mingling of the two 
generations vvould create an 
understanding through acųuain- 
tanceship vvhich is necessary to 
smooth cooperation.

Why is all this necessary you 
may ask. Because it is from the 
youth that the future Lithua
nian teaders and follovvers vvill 
spring up. If these possible 
leaders and follovvers have not 
acquired and carried on Lith
uanian feeling they vvill no 
longer be Lithuanians būt will 
be Americans in the common 
mėlting pot. The older genera
tion vvill pass on and vvith them 
vvill go all the Lithuanian spirit. 
The Lithuanian feeling mušt be 
carried on. 

. f

Why mušt the Lithuanian 
spirit be carried on, you could 
ask. The complete ansvver to 
this vvould be very extensive 
and explanatory būt lack of 
space limits it to brevity.

The Lithuanian spirit mušt 
be carried on for the benefit of 
the youth itself. If the younger 
generation separate from Lith 
uanian influence as it is beginn- 
ing to do, it vvill disintegrate 
into a mass of disconnected 
humanity; just a part of a 
common struggling multitude 
On the other hanjl, if the young

įrengtą vaistinę per daugelį 
metų, skiria Naujienų maska
radui Perfumų Setą vertės $10.

(7) Josephine Osinski, 4108 
Archer Avė., ji yra real estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rade dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėtą dreserio uždangalą, 
šilkinį arba lininį, vertės $10.

(8) Z. Basinski, rakandų 
krautuvė, 1701 VVest 47th St. 
Jis yra gerai žinomas biznierius 
Town of Lake apielinkej. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vtrtės $16.50.

(9) Justin .Mackevvich, 2342 
S. Lcavitt St. Tai žinomas West 
Sides Real Estate biznierius. 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų $5 cash.

10) 18 Bond A Mortgage Or- 
ganization, 1618 W. 18 St. Jie 
parduoda bonus ir skolina pini
gus. Biznį daro su lietuviais. 
Skiria Naujienų maskaradui do
vanų $5 cash.

(11) A. R. Junievvicz, 3317 S. 
Halsted St. Tai žinomas Brid- 
geporto laikrodininkas, skiria 
Naujienų Maskaradui dovanų 4 
šmotų sidabrinį arbatinį setą 
vertes $30.

(12) K. Pikiel, 1816 S. Hal
sted St! Naujienų kaimynas, pu- 
sekmingai veda biznį per dau 
gelį metų, užlaiko visokių mu 
zikalių instrumentų krautuvę 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų Edison Fonografą No 
22656 vertės $25.

(13) Salutaras Drug* Co., 639 
W. 18 St. Jie išdirbinėja žinomą 
biterį. Skiria Naujienų maska 
radui dovanų, tuziną butelių Sa 
lutaro Bitters vertės $12.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų” maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Tėmykil “Naujienas”. 
“Naujienų” Pramogų Komisija.

Lithuanian generation as a 
whole acquires the Lithuanian 
patriotism, it vvill possess a 
račiai individuality vvhich vvill 
stand out over the heads of the 
mixed peoples thus command- 
ding respect.

Therefore to aid in presarv- 
ing the Lithuanian spirit in 
America, the older generation 
should attend all possible sočiai 
functions organized by the 
young Lithuanian generation.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bylos miesto gatvių 
kontraktorių 

/
Paskutinėmis* dienomis advo

katas Hays McKinney iškėlė 
teismuose tris bylas. Jisai trau
kia atsakomybėn M. J. Faherty, 
George K. Schmidtą, Williamą 
Finuvane’ą, Elmerą A. Brovvną 
ir J. Wignolą — žymius mero 
Thompsono politikierius. Kalti
nimai jiems daromi tokie, kad 
jie turi suokalbį padaryti 
skriaudą miestui suktybėmis 
rišyje su gatvių taisymu. Nuo
stoliai, pasak advokato, galintis 
siekti $2,600,000.

J ieško vaiko

Prapuolė 12 metų vaikiščias, 
Coram C. Davis, sūnūs advoka
tų firmos. Carson, Pirie, Scott 
A Co., viršininko. Vaikas susi
pykęs su savo seserimi, 4 m. 
mergaite. Po to, išėmęs $25 iš 
namines bankelės ir apleidęs na-

Sugavo vagis atlankiu
sius turčių namą

Du vagiliu įsibriovė p-nios 
Frank Alt naman, 1528 Far- 
well avė. Jie nuodugniai ap- 
kraustė kambarius, ^susirinko 
brangmenes ir jaU rengėsi ap
leisti namą. Tuo tarpu juos už
tiko tuzinas Rogers Park poli
cininkų. Apie vagilių “darbuo
tę” Altienes name pranešė kai
mynė, kuri iš savo namo paste
bėjo neprašytus “svečius”. Va
giliai buvo Mat Burman, 29 me
tų, ir Louis Arnold, 26 m. Jie 
gyveno Sac ramento viešbutyje, 
3001 West Jackson blvd. Kai 
padaryta jų kambary krata, tai 
užtikta turto vertės $3,000. Ma
noma, kad tas turtas pavogtas. 
Pas vagilius užtikta surašąs na
mų, kuriuos jie rengėsi apiplėš
ti.

300,000 kvietkų parodoj

Garfield Parko kvietkų paro
doj randasi apie 300,000 įvai
rių kvietkų.* Parodos žiūrėti 
kviečiami visi. Už įžangą mokė
ti nereikia.

PRANEŠIMAI
Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau

tos Moterų ir Vyrų rengia motin) 
balių subatoj, lapkr. 17 d., Mildos 
svet., 3142 S. Halsted st. šiame ba
liuje nariai bus veltui priimami 
nuo 17 iki 40 metų amžiaus. Pra
džia 7 vai. vak. Įžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

Chicagos Liet. Auditorijos bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, lapkr. 12 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstovai pribukit laiku. —Rast.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa- 
vitarpynės Paš. susirinkimas įvyks 
Utarninke, Lapkričio 13 d., Masonie 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vak. Draugai malonė
kit būt laiku, nes šiame susirinki
me bus nominavimas valdybos dėl 
ateinančių 1929 m.

X. Saikus, sekli.

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks Lapkričio 13 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Bus rinkimas 
darbininkų musų sekančiam baliui, 
kuris įvyks Lapkričio 21 d., vakare, 
viršminėtos svet. Nepamirškit atsi
veši naujų narių prisirašymui į 
draugystę. Baliuje veltui įstojimas. 
Bukime visį draugai susirinkime ir 
atsilankykime i balių. Valdyba..

Prarijo stiklą, mirė 
keliems metams 

praslinkus
Henry Scheifcr, 5421 Cottage 

G rovė avė., mažu vaikiščių bū
damas, prarijo bonkos kaklą. 
Matyt, kad stiklo šmotas jam 
nekenkė, šiomis tečiaus dieno
mis, kada Scheifer jau išgyve
no 27 metus, jis pasijuto nege
rai. Buvo padaryta jam opera
cija, kad išėmus stiklą. Po ope
racijos jis mirė.

Sumušta mokytoja

šeštadienio vakare rasta p-lė 
Edna Kelley, 23 m., sumušta ir 
perskelta galva prie namų W. J. 
(Juigley, 449 E. Illinois road, 
Lake Forest. Mergina mokyto
ja Gorton mokyklos, Lake Fo
rest. Mergina, nugabenta ligo
ninėn, įspėjo, kad trys vyrai 
sumušė ją.

Sugavo narkotikų 
pardavėją

Triukšmo sukėlė areštas tūlo 
Joe Rapaporto, kuris, ’ policijos 
žiniomis, esąs viršyla narkotiš- 
kų vaistų pardavinėtojų gengės. 
Vienas federalės valdžios detek
tyvas prisiplakė prie Rapaporto. 
įsigijo jo pasitikėjimą. Ir šešta
dieny, automobilyje, stovėju
siam prie Sheridan Rd. ir Law-

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chlcago, III.

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

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsainuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuviai Daktarai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory A115 ,
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dax* ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

rence avė., gavo iš Rapaporto 
20 uncijų morfinos už 400 do
lerių. čia pat buvo pasislėpę 
daugiau detektyvų. Rapaport, 
padavęs morfiną detektyvui ir 
priėmęs iš jo pinigus, matyt, 
nužiūrėjo, kad ne viskas gerai. 
Jis iššoko iš auto ir leidosi bėg
ti. Policininkai ėmė vytis ir vy
dami šaudyti. Narkotikų parda
vinėtojams grūmoja sunkios 
bausmės.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

B
 Viršuj Unlversal 

St«de Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
akis

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

Dr. A. t. BLUMENTHAL 
OPTOMErRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertai tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Koom. 8.
?Uunc Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Keinvood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo (i iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj 'pagal sutartį

Res. 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbleago, III,

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0697 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

TeV Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hendock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856 

Gagas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo ) ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.___ • ____
DR. S7BIEŽK-

Phone Canal 6222
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 Wcst 22nd Strjeet 
(Cor. Leavitt St.) 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

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

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 4ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaikų lig u
Ofisas 3337 So. Morgan Street

Phone Boulevard 2418
Rezidencijos Phone Repubjic 9107
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
ges ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

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

Residcnce Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pilone Midway 2880

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
64 W. Kandolph St., Room 604 

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškŲ ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
* 3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Sercdoj ir Pėlnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto ikf 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600 

~a7I slakiT
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITČHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Rooin 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
Tel. -Randolph 3322 

Gyvenimo viela 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 73(1 
’ Tt-1. Central (i390. Vai. 9 1. 
Kezkleiiciui (>1.><S S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Sandaros” įkur
tuvės

Tai yra kaip ir iš numiru
sių prikeltas klausimus: pase
nęs, sustingęs -bet, kadangi 
niekas iki šiol neparašė, tai ra
šau aš. Jurgis. } »

Pereitos savaitės trečiadienio 
vakare Lietuvių Auditorijos 
svetainėje atsibuvo “Sandaros” 
įkurtuves su užkandžiais, pra
kalbomis, dainomis ir šokiais. 
Kaip jau pnaaulia žino. \Snnda- 
1'1*** ia>H> nesenai perkelta 

Bostono į Chicagų ir čia bus 
jos nuolatinė buveinė, ('.hiragos 
sandariečiai, In sidžiaugdmni 
tuo svarbiu jiem įvykiu, ir su
manė pabaliavoti.

Į šį įkurtuvių vakarą susirin
ko veik visi Chicagos sandarie- 
čiai, kaip tai: lietuvių republi- 
konų nacionalis pirmininkas 
Dr. Graičiunas, demokratų na
cionalis pirmininkas p. Kodis, 
Dr. Zimantas. Dr. Margeris, Dr. 
Monlvidus, Dr. Karalius, adv. 
Bračiulis, ‘Naujiehų” biznio ve
dėjas J. Šmotelis, “Naujienų” 
bendrovės raštininkas p-nia 
(rugienė ir daugelis kitų. Viso, 
rodos, buvo apie šimtas asme
nų. s

KASTAS SABONIS

^ĄUJIĘNOS, Chiaago, III.

Požėlos ristynės su 
Von Mieru

Pėtnyčios vakare K. Požėla 
ritosi su sienų žymiausiu risti- 
ku Fred Von Mieru. Ristynės 
išėjo lygiomis, kadangi laikas 
buvo apriibežiuotas 30 rninutu. 
Požėlos ir Micro ristynės tie
siog elektrizavo publiką, v 
> Svarbiausioj poroj ritosi 
“Toots” Mondl su (’.alza. Calza 
laimėjo. Be lo dar, Pesek pa
guldė Deni e tralą, o McMillen į- 
veikė Stangelį. Ristynės įvyko 
Coliseume.

Rytoj, lapkričio 13 d. Požėla 
risis Detroite. -N.

REIKALINGA
; 1,000 senų Badio ir Phonogra- 
fų. Nėra skirtumo kaip seni, 
nors.ir crystal setas, mes nu

teisime jums sulig vertės da- 
lį mokesčio ant naujų Badio.

šitas gražus Atvvater Kent 
elektrikinis setas su viskuo,! 
su 7-mios tūbomis ir Dyna- 

i mic Speakeriu. Dykai pri-| 
įjungiamas prie elektros; tik-i 
tai’................. SI 38

Majestic, 7 tūbų, Modelis:
l71už $137.50

Spartan 8 tūbų, su tubo-
mis> &----------- $147

Radiola 18 už ....... $95
Bosch už .... $132.50 

Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vitas darbas užakytas tėtužio mfine- 
•yj bus atlikta* pigiom!* kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Stato
ma musų apielinkių Dent&l Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų Beta* ai H setas ______________________ Jių.ftO
♦ 16 setas______ ■ >7.60
>10 setas ............ .......-.......... - 66

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriau*!* aokslnla darbu oi % 

>5 Geriausio* Auksine* Crown* — $2.60
>6 Geriausi Auksiniai Fllling* _ $2.60
>6 Geriausi Auksiniai Tilteliai   >2.60
>2 Alloy Fillinr*>1
>1 SldAorlnal Fliing*______________ 50o
Išvalymą* dantų________ ... 60c

Slų kainų nerausto mmu dldžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS l* teigta* 28 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Prea.

S2O South State St. 
l’hone llarrisoa >761

lapkr. 12, 1828

"cLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolos
Sewing Machines

Siuvamos Mašinos
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RT MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos PpVaynp ^10 000uišinos S9 ir niikščinii. midėdamo*; rtKdllK VC 1 Ld tplU,VUUmašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage G rovė Ave.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Važiuoju 
Puiki vieta, 

Matykite 
A. N 
6641

j Europą. Geras biznis, 
renda pigi.

MASIULIS & CO 
So. Westem Ave. 

Tel. Republic 5550.

Baritonas, dainininkas, mu-, 
zikos mokytojas ir veikėjas. Po
nus Sabonis atvejų atvejais yra 
dainavęs musų draugijų paren
gimuose ir niekuomet, kada 
tik aplinkybės leidžia, nėra at
sisakęs mums patarnauti. Jis 
dirba kultūrinį darbą kartu su 
mumis, labiausia muzikos sri
ty je.

Lapkričio 21 d. Lietuvių Au
ditorijoje yra rengiama pp. Sa
bonių koncertas, kur, apart p. 
Sabonio, dalyvaus jo žmona— 
pasižymėjusi smuikininkė, ir 
judviejų talentinga dukrelė. 
Koncertas be abejones, bus įdo
mus ir muzikos dainų mėgėjai 
ras tenai sau užganėdinimo.

Dr. Margeris buvo tostmaste- 
ris. .lis perstatė kalbėtojus, pu
tė karštas patriotizmo kibirkš
tis i susirinkusiųjų širdis ir pa
sakė iškilmingą “poeziją” apie 
dolerį. Po jo karštų kalbų Se
kė trumputės pertraukos, o po 
pertraukų kitų kalbos; po jo 
“poezijos” sekė rinkimas dole
rių.

Pirmutinis kalbėjo IJetuvos 
konsulas, p. Kalvaitis. Jis pasa
kė valstybinę kalbą, už kurią 
daugelis karštai plojo. Jo nuo
mone, lietuvybė Chicagoje ba 
‘Sandaros” butų greit galą ga
vusi, nes, mat, kiti laikraščiai 
Chicagoje esą ne lietuviški ir 
Ik'tuvy be nesirūpiną.

Ponas PronsRus pasakė nuo
širdžią kalbą, kurioje tarp žo
džių buvo galima suprasti jo 
idėjų raudą.

P. Kodis pradėjo apie “San
tarą” ir pasakė daug "žodžių 
apie visą pasaulį.

P. Sabonis labai gražiai pa
dainavo, akompanuojant p-iai 
Sabonienei. Dainavo taipgi p-ia 
Krasauskienė, bet ji negalėjo 
■yerai dainuoti, nes svetainė bu
žo perdaug prirūkyta.

I)r. Zimantas perskaitė ir pri- 
"mė pasveikinimo telegramą 
lonui B. Balučiui, Lietuvos pa
matiniui Washingtone.

Daugiaus niekas nekalbėjo, 
kadangi kalbos visiems baisiai 
uisibodo ir tostmasteris išbrau 
kč iš programo visą eilę kalbė
tojų. Nekalbėjusieji kalbėtojai 
tuomi buvo patenkinti, išski-

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

riant Dr. Karalių.
Vakarienė buvo prirengia la

bai rūpestingai ir kiekvienas 
galėjo valgyli iki sočiai. Kai-kas 
valgė daug, kai-kas mažiau, bet 
visi valgė dėl “Sandaros” labo 
kiek lik galėjo. Pasišventimas 
dėl “Sandaros”, asmeniškas 
svečių ir viešnių pasiaukavimas 
neparodė įtartinų žymių.

Kiek surinkta dolerių po Dr. 
Margerio “poezijos”, neteko su
žinoti. —Jurgis.

Apiplėšė viešbutį
Trys ginkluoti banditai atė 

mė $6,232, kurie buvo sudėti 
konvertus kaip algos Uote 
Sherman darbininkams. Pasiga
vę pinigus, banditai išbėgo gat
vėn, susėdo autan ir nudumė 
savais keliais. Jie taip tykiai 
“apsidirbo”, kad viešbučio sve 
čiai nė nejautė nieko- Holdap 
padarytas viešbučio elevatoryje

Chicago Heights penki jauni 
vyrai paliepė sugulti ant grin 
dų, veidais į grindis, 20 Colum- 
bia Tool and Stell kompanijos 
darbininkų. Pasigavę $12,000 
jie paspruko.

~~SP O R tTs
Roseland

Golden Star kliubo basabolo 
jauktas lošė sekmadieny su 
Normai Park Boosters. Golden 
Šiais padarė 26 mazgus, o 
Normali l?ark Boosters 21. Bei- 
škia, lietuviai laimėjo lošį. Pra
sidėjo lošis 3 vai. po pietų. Loš
ta jis Strumilo salėje. Žmonių 
pažiūrėti lošįo susirinko gra
žus būrelis. —Roselandietis.

104 Kaktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta! Lietuviška 
Folio No. 2 dėl Koncertinos 
solo, su Orkestrus Kaktų.

Katalogas Dykai

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

GERAS PATARIMAS

Žavingoji krutamą jų paveikslų 
žvaigždė Constance Tai mage duoda 
labai gerų patarimą:

“Užsirūkykite ‘Lucky’ ir jus nie
kad nepasigesite saldainių, kurie 
padaro jus riebias.”

Gražios jaunos moterys, lieknios, 
grakščios aktorės ir palaiko savo 
gražią figūrą tuo, kad vieton kram
tyti saldainius jos ruko “Lucky 
Strike.”

“Lucky” yra padaryti iš geriau
sio tabako, kulis be to yra pake
pintas. Tai yra brangus procesas, 
bet jis pagerina skonj. štai kodėl 
taip smagu yra rūkyti “Lucky.”

Nevalgykite saldainių, kurie pa
daro Jus .riebias. Vieton to užsiru- 
kykite “Lucky” ir palaikykite jau
nystės figūrą.

fcLASSIFIED ADSj
Educational

MokykloH

Mokinkis Barhcrystės Amato
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsltės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba ireika 
laukit aplikacijos.
FEDEP A ’ AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Bivd

Miscellaneous \
______________Įvairus_____________

SENI įtaisymai Štorų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis arti senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganedinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai •* fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Ave., 
Tel. Victory 9634.

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stewart 2992 

516 E. 71st St.

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

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Financial
Finansai-Paskolom

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ave. 
Kampas Herinitage Ave.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius.
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street
F. Dankowskt, prez.
T. Dankovvski, ižd.

I.
iO.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Ave. 
Tel. La£avette G7A8-671C

UKULF.LE ar banjo groti moki 
na ekspertai. Mes išmokinsime vi 
sas populiares dainas i vieną lėk 
cja. BASI ORI). 
VVabash 7519;

PARSIDUODA ice cream, candies 
[ir cigarų krautuvė, labai pigiai. Prie
žastis pardavimo—liga. 7251 S. Ash-

Diversey 9502 ar Iand Ave. Te). Radcliff 7078

PARDAVIMUI ice cream parlor.
UŽDYKa. ELEKTROS RADIO Priežastį pardavimo patirsit ant 

Naujas Crostey A. C. radio duodam vietos. 2640 \V. 69 St. Tel. Prospect 
dovanai su kaŽnu nauju grojikliu pia- 09D8.
nu perkantiems per šitą išpardavimą.
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Ch.cago Ave. Monroe 6851 ris. 6606 S. Robey st.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
“pool table” ir soft (trink parlo-

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
I£<lr*k>n nukščiruisios rarlios.

i Mechanizmas pilnai garantuotas. IS- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas

Fanus For Sale
MES turime pardavimui keletu

radio pardavėjus, o jeigu jie neiti- plotų žemės formoms, kurie tun 
: ri, tai kreipkitės pas mus. B. and .L i būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak- 
I T.'lnnfripal anrl Hnrlirk I’n ai nnnri t, o t, Xv. . Eicctrical and Badio Engineering rų po $150 — iki $ii5, $250 ir 1.1, 

ir 6% nuošimčiai Laboratories, Ine. 6819 S. Western'
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Ave., Chicago, Ilf. Hcniiock 9149.

Lost and Found
Rasta Pamesta

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
1 Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy- 

j bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIFAVICZ
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

SEREDOS vakare prauolė German 
Pojice dog (kalė), 3 metų senumo. 
Trumpa uodega. Kas pamatys, pra
šau pranešti, duosiu gerą atlygini- 
man. Tel. Bdulevard 0645.

Triohos gyvenimui, taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Ave.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Furnished Ruonis
RENDON kambarys vyrui, su ar 

i be valgio, 3-os lubos, 650 W. 31 St.

Automobiles

nuo 88 ake- 
daugiaus, mainysiu ant 
namo, kuris turi įplaukas, 
proga įsigyti gerą farmą 
kainą. Tik 90 mylių nuo 
vidurmiesčio. Praneškite

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas............

Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......

Essex sedan, kaip naujas 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect 

Essex, Fords, 50 kitokių 
rinkimo. 
McDERMOTT MOTOR

713G So. Halsted

dėl

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495 
pasi-

SALES 
St.

Misccllaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo.' Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit l^andscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 

I Mes mielai suteiksime dykai visas 
i žinias. Pašaukit mus bile laiku.

Pinigus skolinamo ant 2-rų Mort- į" MesTa’
KičiU $10p ir aukščiau, ant lengvu f„r^!,^Pdkvc?.. 
išmokėjimų. ,

PETRZILEK BROS
1647 W. 47th St

rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Ave. 
Tel. Kegent 2375

PA GRAŽINK IT SAVO NAMĄ

FARMOS PARDAVIMUI ARBA 
MAINU 

FARMOS DIDUMO 
rių ir 
Chicagos 
čia yra 
už pigią 
Chicagos
mums ką jus norite ir ką jus turi
te dėl mainų. John Ruiko, c/o Earl 
De Young Co., 11030 Michigan ave. 
Pullman 7500.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalovr arba flatą budinką, kokį 
jus .galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Ave., arti 42 gt.; kaina $11,500; $800 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Ave., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43ril St. Oakland 4681

DIDELI PINIGAI

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2!6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimai^. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

. S. OSGOOD, 
i 2231 West Division St. r 

Tel. Armitage 1199

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tikII . • || V 1 A J. lYCllllvo pulta kilk*

upstairs taį centų — dvi poros už 95 cen-

GARANTUOTAS UŽDARBYS

Už $2,800 parsiduoda $3,000 pirmi 
morgičiai mokantis 6%.

Už $5,0000 parsiduoda $5,700 2nd 
morgičiai ant naujo bizniavo namo 
6%.

tus. Moterims pančiaką pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkoĮ 

j 29c., 31c., 84c. ir 35c, Vilnonios ma-t 
terijos vaikams dėl kelnučių ui 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS,
504 W. 38 St. ir Normai Ave. 1 lubos 

Chicago, III.
Kas turite pinigų, pasinaudokite ši

ta proga, nes tai yra garantuojamas 
investmentas ir geras uždarbys.

STANKO & CO, 
5076 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 6036

PASKOLA namų saviningains nuo I 
$100 iki $500 be užtraukimb morgi- 
Čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelbd. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 

. greitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2300 W Chicago Ave. 

Dept. 7 
Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA UETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
nuiki proga išsimokinti kaip parda- 
rinėti automobilius ir uždirbti gera 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
fmonės. kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
lųs galite tik*’ pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit Šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—-Salesmen Training 
School. 801 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio $t.,\0hicago, IU.

žmo-Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti lidelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous
ton Ave., So. Chicago, Regent 2375

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
li imokėjimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. 5*h St. Tel. Republic 4170

KVIEČIAME APŽIURfiT
Vėliausios mados moterims 

kepurės, dresės ir kotai 
Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiafti suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk i musų krautuvę, pama
tyk musu siuvėją pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

. G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phor.e Victory 2477

Palygink ši 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri- 
tningas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktą, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Ave. 
Tel. Merrimac 6556

Business Chances
Pardavimui Bizniai/

REIKALINGAS partneris. Iš prie
žasties tankaus išvažiavimo su biz
nio reikalais esu priverstas priimti 
pusininką i mano gerai apsimokan
tį biznį. Interesuojantis ifiano biz
niu gaus gerą algą ir lygų pasida
linimą uždarbio. Reikalinga įnešti 
kelis šimtus dolerių. Atsišaukit pa
duodami savo antrašą ir telefoną. 
Naujienos Rox 1133.

PARDAVIMUI ant bizniavos gat
vės kampinis meat market. Cash 
biznis, lietuvių apgyventa. Biznis 
išdirbtas per daug metų.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Box 1132

AUKSINE PROCA
Parduosime jums,gražią krautuve 

ir namą, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo renda. Peivyta elė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 j menesj ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu renda i namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Savvyer Ave. (Brokers Cooperate) 

Tel. Republic 9819

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-6 kambarių, garo ši
luma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
parduot tuojaus. Triangle 7475.

NAMAS be jokio {mokėjimo. Jusą 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fla
tų budinką. rezidencija ar bungalow 
be jokio imokėjimo. Visą sumą mo
kėsite kaip rendą. Riley and Krau- 
shaar, 3121 N. Cicero Ave. Telephone 
Palisade 9600.

PARDAVIMUI C flatų mūrinis 
naftias ir 2 flatų medinis užpakaly, 
kaina $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingą pasiūlymą neatmesiu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos. 

733 W. 21 st PI.
Tel. Radcliff 4388

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 106 W. 1101h PI. 5 ir 5 kam
bariai, 33 pėdų lotas, gatvė brukuo
ta in apmokėta. Tik $9500; $1000 
cash.

Earl De Young Co. 
11030 Michigan ave.

PARDAVIMUI 5 apartmentų mu- 
rinis namas, garu apšildomas. Ran
dasi prie 42 ir CaLumet ave. Rendą 
$2,900 j metus. Kairia $12,000; įmo
kė! $3,000. II T. Coleman A Co., 
129 E. Pershing Rd. Tel. Rlvd. 7769




