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Lietuviai Klaipėdoj Bombar
davo Ekranus Kiaušiniais

I

Nepatenkinti, kam rodomos vien vokiš
kos filmos, o lietuviškos visai nerodomos

KLAIPĖDA, lapkr. 18. — 

Dviejuose vietos krutamųjų i>a- 

veikslų teatruose lietuviai bom

bardavo ekranus sugedusiais 

kiaušiniais. Lietuviai, mat, yra 

nepatenkinti tuo, kad krutamų

jų pa veikslų teatruose Klaipė

doje rodomos vien vokiškos 

filmos, o Lietuvių nerodomos.

Lietuvos policininkai 
nubausti kalėjimu už 

kalinių kankinimą
KAI NAS, lapkr. 18. K<-

lėtas policijos valdininkų tapo 
aukštesniojo teismo nuteisti 
trims mėnesiams kalėjimo.

Policininkai buvo kaltinami 
dėl kankinimo politinių kalinių, 
kurie buvo j jų rankas patekę.

Teisme buvo parodyta, kad 
tie ptJicininkai kaliniams kan
kinti vartojo elektros vielas ir 
kitokius inkvizicijos pabūklus.

Laivo Vestris kata
strofos tardymas

Komandos žmonės prisipažįsta, 
kad tą pačią dieną, kai laivas 
išplaukė į jurą, jame užtikta 
5 skylės.
TSKVV YOHKAS, lupki*. 18.

Garlaivio Vestris katastrofos 
tardymuose, kurie yra vedami 
prieš komlsionierių Francis 
O’Ncill, Jungtinių Valstybių 
prokurorui Charlesui Tuttle |>a- 
vyko išgauti įdomių- faktų uipie 
garlaivio paskendimo priežas
tis.

Tie faktai buvo išgauti iš pa
skendusio garlaivio komandos 
žmonių, būtent, iš vyriausiojo 
inžinieriaus James Adams ir 
vyriausiojo oficiero Franko 
Johnsono liudymų. Nežiūrint, 
kad abudu liudininku, kaip ma
tyt, jau buvo paskendusio gar
laivio kompanijos prigrasinti 
nieko prieš ją ir prieš laive 
komandą neliudyti, ir liudinin
kai labai nenoroms atsakinėję 
į klausimus, vis dėl to išgauta 
iš jų prisipažinimas, kad tą 
dieną, kai garlaivis Vestris iš
plaukė iš New Yorko, į laivą 
ėmė sunktis vanduo penkiose 
įvairiose vietose. Anksti sek
madienio, lapkričio 11, rytą 
vanduo jau stipriai sunkėsi vi
dun. Dvi skylės buvo iki prieš
piečių užtaisytos, bet trijų li
kusių užtaisyti nepavyko. Po 
to vėl buvo rastos dvi skylės, 
pro kurias vanduo veržėsi vi
dun. Buvo pastatyti siurbliai 
pompuoti vandenį laukan, ta
čiau ir siurbliams dirbant van
dens vis daugėjo, ir laivas grei
tai ėmė virsti ant šono.

Nežiūrint padėties rimtumo, 
pagalbos nesišaukta iki pirma
dienio vienuoliktos valandos. 
Kiti laivai suskubo pasiekti ne
laimės vietą, tik vėlų vakarą, 
kai garlaivis Vestris jau baigė 
grimsti po vandeniu.

Protestas prieš Keno- 
shos streikininkų 

kalinimą
MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

18. — Vakar čia įvyko skait- 
meningas darbininkų mitingas, 
Wisconsi.no Darbo Federacijos 
sušauktas protestuoti prieš lai
kymą kalėjime dvidešimt šešių 
Kenoshos Allen A kompanijos 
streikininkų. Mitinge kalbėjo 
socialistų kongresmanas Victor 
Berger ir J. V. senatorius Blai- 
ne. Buvo renkamos aukos ka
linamiems streikininkams išva
duoti iš kalėjimo.

Fašizmas ir katali
kybė Italuose

Katalikai atsisako nuo •privile
gijos nominuoti kandidatus 
į fašistų parlamentą

ROMA, lapkr. 18. Iš Os- 
servatore lloma.no, Vatikano 
organo, atsižinome, kad Katali
kų Akcija, svarbiausia katalikų 
bažnyčios pasauliečių organiza
cija Italijoje, atsisakė dalyvauti 
politiniame fašistų darbe, ne
žiūrint fašistų valdžios pastan
gų prikalbinti tą organizaciją 
nominuoti savo kandidatus į 
naująjį Italijos parlamentą.

Einant nauju, Mussolini val
džios priimtu, rinkimų įstaty
mu, kandidatus į deputatų ro
mus nominuoja sindikatai ir 
tam tikros, valdžios patvirtin
tos, draugijos. Didžioji fašistų 
partijos taryba tada iš paduotų 
kandidatų sąrašų parenka to
kius, kuriuos ji randa “tinka
mus.” Kvalifikuoti rinkėjai pa
tvirtina didžiosios tarybos rink
tinius — ir Italija turi naują 
parlamentą.

Katalikų Akcijos organizaci
jai fašistų valdžia taipjau pri
pažino teisę nominuoti savo 
kandidatus, tačiau toji atsisakė 
suteikta jai privilegija naudotis. 
Osservatore Romano dabar pra
neša, kad Katalikų Akcijos cen
trą atlankę žandarai, kurie, 
nebodami protestų, paėmę or
ganizacijos narių sąrašus ir jos 
statutų egzempliorių.

Audros Europoje
40 žmonių žuvo per audras; pa

daryta didelių materialinių 
nuostolių

BERLYNAS, lapkr. 18. —Be
veik visoj vakarų Europoj va
kar siautė smarkiausios aud
ros, padariusios didelės žalos ii 
atėmusios bent 10 žmonių gy
vybes.

Hamburgo uoste per audrą 
paskendo trisdešimt šešios mo
torinės valtys ir vienas 2,000 
tonų puslaivis, kurio įgulos 
žmonės buvo tik su dideliu var
gu išgelbėti. Daugelis laivų ne
galėjo visai apleisti uostą.

Zuydcr Zee paskendo burinė 
/altis ir dvylika asmenų prigė
rė.

Daug laivų nukentėjo’ La
manšo kanale.

Iš Izondono praneša, kad ten 
telegrafo ir telefono vielos nu
traukytos ir susisiekimas be
veik visai paraližuotas.
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PRIEŠ PAT NUĖJIMĄ JUROS DUGNAN:— Paveikslėlis, nuimtas vieno įgulos nario, pa
rodo ant šono pavirtusj nelaimingą garlaivį Vestris, tuo taniu kai per jį taškosi neramios vilnys. 
Del tokio laivo pavirtimo sunku buvo nukelti vandenin valtis su žmonėmis ir bekeliant, kai kurios 
jų apvirto, žmonės sukrito į vandenį ir daugelis jų žuvo.

Australijos Darbo 
partijos laimėjimai

Iš 76 vietų atstovų bute, dar- 

biečiai dabar turės 32, a t’ 
gal daugiau

SYDNKY, Australija, lapkr, 
18. — Nepilni vakar įvykusių 
visuotinių rinkimų Australijoje 
daviniai rodo, kad premjero 
Bruce koalicinė valdžia pasi
liks vietoj. Kiek dabar matyt, 
valdžios partijos — nacionalis
tai ir krašto koalicija — turės 
43 vietas, Darbo partija — 32. 
Kai kurios vietos dar abejoti
nos. Viso atstovų butas turi 
76 narius.

Darbo partija per šiuos rin
kimus padarė žymių laimėjimų, 
tačiau ji dar veikiausia netu
rės pakankamo skaičiaus atsto
vų, kad galėtų išstumti premje
ro Bruce partiją.

Kroatai boikot uos 
visus, kas rems Bel

grado valdžią
ZAGREBAS, Kroatija, Jugo

slavija, lapkr. 18. — Kroatų 
partijų vadai paskelbė boikotą 
visiems asmenims, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu remia dabartinę 
Belgrado valdžią. Boikotuojami 
bus dagi tie, kurie, kad ir ne
pritardami valdžiai, dalyvauja 
parlamente, kadangi, kroatų 
vadų nuomone, parlamentinė 
sistema be opozicijos negalėtų 
veikti.

Bankų bankrotavimas
Kentucky kasyklų

srityse ,
LEXINGTON, Ky., lapkr. 18. 

— Per praeitą savaitę Kentu
cky valstijos anglies srityse už
sidarė trys bankai: Perry Bank 
and Trust Co., Hazarde; Loth- 
air State Bankas, Lothaire, ir 
Blackey State Bankas, Blackey.

Bankų bankrotavimo prie
žastis esanti anglies pramonės 
nusilpnėjimas.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

PINCOUNING, Mich., lapkr. 
18. — Du ginkluoti banditai 
vakar puolė čia Pincouning 
State Banką ir vogtu automo
biliu paspruko sn tarp $8,000 
ir 10,()00 dolerių.

$i65,ooo gaisras st. Makedoniečių tarpu 
Johns karo akademijoj

WAUKESHA, Wis., lapkr. 
18.   1 >»lu f i eldi- siautęs vakn_r 
didelis gaisras sunaikino SI. 
John karo akademijos Smythe 
rūmus, padaręs $165,000 nuo
stolių. Sužeisti buvo keturi 
gaisrininkai ir komandos va
das Peter Wild. Du kadetai 
mažne žuvo ugny, bet buvo iš
gelbėti.

Ku-kluxų viršilos, 
pirkliai, nuteisti už 

autų vogimą
INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 

18. United States Distrikto 
teisme vakar pasibaigė byla 
penkiolikos asmenų, kaltinamų 
dėl vogimo automobilių. Dvyli
ka jų buvo rasti kalti, trys iš
teisinti.

Pasirodo, kad automobilių 
vogimu užsiima ne bet kas. 
Tarp rastų kaltų, kuriems bau
sme bus paskirta vėliau, yra du 
Ku-Klux-klano viršilos: “grand 
dragon” W. Lee Smith ir “ti- 
tan” Bobert McNay; rūbų kraų; 
tuvės savininkas Edward Trau- 
got ir jo partnerys Harry Suss- 
man; biliardų įstaigos savinin
kas Wm. Laffey; kailių pirklys 
Jacob Wohlfeld; graznų pirklys 
Fred Binzer, etc.

Italai nepriima Ameri
kos $5,000 Etnos nuken

tėjėliams šelpti
ROMA, lapkr. 18. — Laikraš

tis Briliante praneša, kad Italų 
Raudonasis Kryžius atsisakė 
priimti $5,000, kuriuos jam at
siuntė. Amerikos Raudonasis 
Kryžius dėl Etnos ugniakalnio 
išsiveržimų nukentėjusioms šel
pti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir nešil-
ta; stproki žiemių ir žiemių va
karų vejai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 37° F.

šiandie saulė teka 6:44, lei
džiasi 4:27. Mėnuo leidžiasi 
9:53 vakaro.

savio skerdynės
1 1 revoliucinink u nugalabinti 

priešingos revcliuciujės fak-[ 

ei jos

BELGRADAS, Jugoslavija, Į 
lapkr. 18. Laikraščio Vremia 
gautu pranešimu, netoli nuo 
Petričo buvo nukauti vienuoli
ka Makedonijos revoliucininkų, 
organizacijos narių, gen. Pro- 
togerovo šalininkų. Juos nušo: 
vė priešingos revoliucinink ų
fakcijos- žmonės, remiant iv ji ži
nomą vadą Ivaną Michailovą.

Maskva be duonos
Atstovybėms ir konsulatams 

Rusijoj maistas siunčiamas iš 
užsienio

BYGA, lapkr. 18. — Gauta 
patvirtinimas pranešimų, kad 
Maskvoj ir kituose Rusijos mie
stuose viešpataują bado sąlygos. 
Latvių vyriausybė prisipažino, 
kad per pastaras dešimtį savai
čių ji regulariai. siunčia* savo 
delegacijai Maskvoj maisto pro
duktus.

Penkios svetimų valstybių at
stovybės Rygoj dabar nuolatos 
siunčia maisto produktus savo 
legacijoms ir konsulatams Ru
sijoje. Siunčiamas ne tik mais
tas, bet ir kuras.

Kariuomenė darbinin
kų neramumams pa
trempti Kolumbijoje
KINGSTON, Jamaika, lapkr. 

18. — Praneša, kad Santa Mar
toj, Kolumbijoj, įvykę rimtų 
darbininkų neramumų, kurie 
buvę patrempti tik kariuome
nės įsimaišymu.

Jamaikoj audra padarė 
$1,000,000 žalos

KINGSTON, Jamaica, lapkr. 
18. — šioje saloj vakar siautė 
smarki audra, kuri padarė, • 
kaip apskaičiuoja, apie $1,000,-1 
000 nuostolių.

TIRANA, Albanija, lapkr. 18.
Lenkų komunistų byla — Sausra ir kaitros šiemet su-

—--------- | naikino kukurūzų laukus Alba-
VARŠAVA, lapkr. 18. — Poz- nijoj ir kraštui gresia badas, 

nanėj prasidėjo deSimtiefc ko Kukurūzai yra svarbiausias ai- 
munistų byla. banų maistas.

Reichstagas paskyrė 
$5,000,000 lokauto 

aukoms šelpti
Metalo įmonių savininkai sako

si pasirengę kcvcti kad ir tris 
mėnesius, bet nulenksią dar
bininkams sprandą.

BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Vokietijos reichstagas (parla
mentas) vakar nutarė paski ti 
5 milionus dolerių šelpti Ruhro 
krašto ir kitų distriktų darbi
ninkams, kurie paskelbtu gele

žies ir plieno įmonių lokautu ta
lpu šimtais tūkstančių išmesti iš 
' darbo.

Tuo tarpu Essene, Vestfalijoj, 
eina tarp samdytojų ir darbi
ninkų pertraktacijos dėl susi
taikymo.

L. Hirseli, Vokietijos žiemių 
vakarų mitalo fabrikininkų 
draugijos pirmininkas, vakar
vakarą pareiškė, kad fabriki- 
ninkai esą pasirengę kovoti k.id ~

I

ir tris mėnesius, bet jei val
džia norėsianti laikyti darbi
ninkų pusę, ji turėsianti kas 
savaitė išleisti po 2l/2 miliono 
dolerių "streikininkams ir jų 
šeimoms šelpti. Ilgai taip daryti 
valdžia negalėsianti, ir fabri- 
kininkai galų gale sugebėsią 
nulenkti darbininkams sprandą.

Hirsch dar pasakė, kad įme- 
niu savininkus lemianti inter- 
europine plieno kartėle (sąjun
ga), kuri apsaugosianti juos 
nuo per didelių finansinių nuo
stolių.

Darbininkai gi ragina valdžią 
imtis priemonių prieš fabriki- 
ninkus ir padaryti galą lokau
tui. Metalo darbininkų sąjun
gos (unijos) vykdomasis ko
mitetas vakar rytą pasiuntė 
valdžiai šitokią telegramą:

“Pustrečio šimto tūkstančių 
išmestų iš darbo darbininką 
vardu reikalaujame, kad val
džia urnai imtų rūpintis bedar
bių šelpimu. Jeigu dėl šio mil
žiniško lokauto Ruhro krašte 
atsitiktų šią savaitę kas nors 
bloga, dėl įvykių mes laikysime 
atsakingą valdžią.”

Kansas, Missouri po
tvyniuose žuvo

8 žmonės
____________ r

KANSAS CITY, Mo., lapkr. 
18. — Per smarkias lietaus au
dras, kurios per dvi pastaras 
dienas siautė rytinėse Kansaso 
valstijos ir vakarinėse Missouri 
valstijos dalyse, kiek* žinoma, 
ašfuoni asmenys žuvo potvy
niuose.

Nuostoliai, kurių potvyniai 
padarė, farmoms, siekia milic- 
nus dolerių.

Del potvynių, susisiekimas 
geležinkeliais ir automobiliais 
vietomis visai sutrukdytas. v

Telefonus tarp Cechų 
ir Jungtinių Valstybių k --------

PRAHA, Cechoslavakija, lap
kričio 18. — čechoslovakiju 
taipjau tapo sujungta telefonu 
su Jungtinėmis Valstybėmis. 
Telefono linija bus šiomis die
nomis atidaryta prezidento Ma- 
saryko ir prezidento Coolidgc’o 
pasisveikinimais.

Albanams gresia badas

Lietuvos žinios.
Art. K. Petrauskas 

dalyvaus operoj
Paryžiuje

KAUNAS. — Art. K. Petrau
skas pasirašė sutarti daly vau J 
Paryžiaus privačioj operoj, ku
rių organizuoja kn. Ceicteli su 
menininku Sevasjanovu. Toj 
operoj diriguos Latvijos operos 
dirigentas Kuperis ir dalyvaus 
dalis Latvijos operos choro. 
Latvių dail. Kugai užsakyta 
“Kitežui” dekoracijų eskizai.

Ženklas blogų metų — 
ubagų daugėjimas
ROKIŠKIS. — Kiekvieną die

ną per kaimus pereina po ke
letą ubagų ir įvairių padegė
lių. lai jau ženklas blogų me
tų.

Amerikos 1 federan- 
tai pritaria naujų 
karo laivu statymui

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
18. — Amerikos Darbo Federa
cijos metalo darbų departamen- 
to suvožia vi mus Ne\v Orleunse 
priėmė rezoliuciją, kuria jis 

pareiškia pritarimo vakLL 
naujų karo laivų statybos pro 
gramui.

Lvove lenkų policija su
ėmė 40 ukrainiečių

VARŽA VA, lapkr. 18. —Len
kų policija Lvove padarė kra
tas daugelio ukrainiečių na
muose ir organizacijų centruo
se ir suėmė apie 40 asmenų. 
Suimtieji kaltinami dėl priklau
symo “teroristinėms” ukrainie
čių organiza' v.i3.

Graikų premjeras pri
taria apdėti nevedėlius 

mokesniais
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 18. 

— Ministeris pirmininkas Veni- 
zelos pritarė sveikatos departa
mento pateiktam projektui ap
dėti specialiais* mokesniais ne
vedėlius. ,

Fašistiniai mokslo va
dovėliai Italų 

mokykloms
ROMA, lapkr. 18. — Dikta- 

toriaus Mussolini įsakymu, 
švietimo departamentas turės 
žiūrėti, kad per ateinančiu 
dvejus metus visos pradžios 
mokyklos butų aprūpintos fa
šistiniais mokslo vadovėliais.

Sušaudė 16 kiniečių 
juros plėšikų

HANKOVAS, Kinai, lapkr. 18. 
— Kinų kareivių kuopos tapo 
sušaudyti šešiolika piratų (ju
ros plėšikų), kurie buvo sugau
ti ryšy su užpuolimu ir apiplė
šimu garlaivio Shasi lapkričio 
8 dieną.

NUSIŽUDĖ, SUSILAISCIUS 
KEROSINU RUBUS IR PA

DEGUS

LAUREL, Miss., lapkr. 18.- 
Del i>airusios sveikatos, baisiu 
budu nusižudė vietos gyvento- 
jos Allen Boydo, žmona. Ji su- 
silaistė drapanas kerosinu ir 
užsidegė. Mirė didžiausiuose 
skausmuose.

Wisconsi.no
lloma.no
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MUSŲ MOTERIMS
-------------------------- Veda 'Dora Vilkian*—-——------——

VISOK1OS RUSIOS DAžALAlidėk šalton vieton iki reikės var-

Truputį cayenne 
šaukštus miltų 
šaukštus cukraus 
kiaušinių tryniai 
šaukštu sviesto 

puoduko milko 
verdančio

o

2 
o

puoduko van-

S A ĮJOTOMS toti. dens.

Mock Mayonnaise dažalas: PRANCŪZIŠKAS TOMATU 
DAŽALAS

acto, 
sausus

su kapo- j

(dates)

sykiu,

1/2 šaukštuko druskos
1 šaukštuką cukraus

šaukštuko muštardos
Vi šaukštuko paprikos
3 šaukštai milko
14 puoduko šaltos geros aly

vos.
2 šaukštai acto arba citrinų 

sunkos, kam citrinos tinka.
Gerai išmaišyk sausus pridėč

kus. Pripilk milką ir gerai iš
maišyk ir išplak. Pilk po trupu
tį alyvą ir maišyk, paskui su
pilk vieną šaukštą acto, maišyk, 
o kiek palūkėjus supilk likusį 
actą. Viską gerai išplakus, pa-

6 šaukštai gerosios alyvos 
šaukštai acto 
šaukštukas druskos

2

1 šaukštas Worcestershire da- 
žalo.

1 šaukštukas Catsup
1/h šaukštuko pipirų.
Sudėk butelin, užpilk alyvą ir 

actą ir gerai sukratyk.

Vi puoduko
Sumaišyk sausus pridėčkus 

ir sudėk gviguban puodan. Pri
dėk kiaušinius, paskui dėk 
sviestą ir atskiesti) milką. Mai
šyk nuolat, kad nepasidarytų 
kleckai, bet butų švelnus, lygus 
mišinys. Virk 15 miliutų. Nu
imk nuo ugnies, atšaldyk 
pripylus actą gerai išmaišyk.

SMETONOS DAŽALAS

ir

VIRTAS SALOTAMS 
DAŽALAS

šaukštukas druskos 
šaukštukas muštardos

U/2 puoduko virto salotoms 
dažnio.

1 šaukštas citrinų arba apel
sinų sunkos.

1 šaukštas cukraus
V2 puoduko milko (atšaldyk 

ir išplak) arba gali vartoti sal
džios, tirštos, išplaktos Smeto
nos.

Viską, apart išplaktos saldžios 
Smetonos, kartu sudėk ir gerai 
išplak. Kaip reikės duoti stalan, 
sudėk išplaktą smetoną ir švel
niai išmaišius užpilk ant vaisių 
arba kitokios salote«.

1 puodukas smulkiai 
tų valakiškų riešutų.

1 puodukas daktylių 
smulkiai supiaustytų.

Persijok miltus du
paskui mieruok. Kuomet"numie- 
ruosi, sumaišyk su soda, “cream 
of tartai’” ir druska ir vėl per
sijok. Ištrink taukus su soda, 
dėk po truputį cukrų pakol vi
są sudėsi ir gerai kartu ištrink.* 
Pridėk išplaktą kiaušinį, milką 
ir vanillą. Sudėk dalį persijotų 
miltų su soda ir t. t., paskui 
sudėk riešutus, daktylius ir ant 
galo sudėk likusius miltus. Iš
dalink tešlą j tris dalis — iško
čiok kiekvieną j apskritą, pail
gą ritulį ir padėk šalton vieton 
tegul stovi per naktį. Supjaus
tyk labai plonai ir kepk karšta
me pečiuje. Padarysi 5 tuzinus 
pyragaičių.

Šeimininkėms 
patarimai

Susirupines Savo Sveikata?
Jus negalite jaustis gerai, jei jūsų inkstai neveikia

NĖRA gerai visuomet jaustis pavargusiu, skaudančiu, nu-. 
Mitrinusiu. Tankiai tai reiškia neveiklius inkstus ir ne

švarumus kraujuje.
Del pūslės nereguliarumų, sustirimo ir nuolatinio strėnų 

skaudėjimo delei neveiklių inkstų, pagelbė- 
kit inkstams su Doan’s I’ilfmis.

Doan’s, stimuliuojantis diuretikas, padidi
na inkstų veiklumą ir tuo pagelbsti paša

linti iš kūno nešvarumus. Jos lai
mėjo visą pasaulinę reputaciją. Pa
siklausk savo kaimyno!

50,000 vartotojų pataria 
Doan’s:

Hnrry Norton, 51HH Ho. I.uNiilte St., Chicago. III., nako: “AA manau, 
kad dideliu AaltlH Nuardė man inktdUH. AA JiničiauH pavargęH tr inkstų 
AlnpinlmiiHlH buvo perdaug tankus. AA buvau HUHtiręH ir (lubaH ir pasj- 
leiduiN Imdavo labai nutikti ntaitiCHtl. Mno Htrfinoa taipjau skaudėjo, taip
jau Hkaudčjo ir galva, būdavo ir Hvaigulių. Don’a PilSa miteikC man grei
tą PuKcibą.”

Stimuliuojantis diuretikas inkstams.
Visom- aptiekoac, UUc dėžutė. FoHtei-Miiburn Co., M ta. Cheminiu,, Buffalo. N.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia n edr a*k y - 
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickorių. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

ŽALIŲ KOPŪSTU SALOTOMS

Vaisiai ir

CREOMULSION

MARGUTIS

Chicago, III.

WET WASH

tar-

20 svarų $1.00 20 svarų $1.50

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

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

Maybe They Were l wins

Išplauti mink š t a m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

laukit* kiek* 
Jos m padam

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

ir vargingas. Moderninė

3210 So. Halsted St.
Telephone Victory 1266

vartoti nelio* 
jaučiaU*. Kiek-

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

■v. nešiojamų daiktų 
sv. “flat” daiktų 

$1.67

't

2

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

VIRTAS DAŽALAS PRIE
VAISIU SALOTU

BUTTERSCOTCH PYRAGAI
ČIAI

suknelė. Jeigu ją 
ji išrodys labai j- 
.siudinti iš vienos

Sejo-

I

Nevartok pipirų verdant val
gį vaikams. Pipirai yra kenks
mingi vaikų viduriams.

Varškė yra sveikiausias mai
stas vaikams, sumaišyk ją su 
riešutais ir razinkom.

323(9

šaukštuko druskos
Truputį pipirų
1 šaukštas cukraus

puoduko milko
2 šaukštu acto arba citrinų 

sunkos. /
Sumaišyk druską, cukrų, pi

pirus ir actą arba citrinų sun
ką ir išmaišius supilk prie mil
ko. Laikyk šaltoj vietoj. Vieton 
milko gali vartoti saldžią, tirš
ta Smetona. f 6

Vieta, kur laikoma vaisiai ir 
daržovės, reikia gerai venteliuo- 
ti (kad vėjas prapūstų). Jeigu 
negalima tankiai, tai nors kelias 
pirmąsias savaites.
daržoves nepelės ir ilgiaus lai
kysis.

Vandeny, kuriame galutinai 
išplausi šilkines pančiakaites, 
įpilk truputį acto -r- tuomi pa
laikysi pančiakaičių žibėjimą, 
spalvą ir našumą.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas me,dika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemah; 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.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalto, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dcl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

MOKYKLOS N URS*, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

Kuomet rankos bus nešvarios 
nuo uogų sunkos, nuplauk jas 
šiltame vandeny, bet nevartok 
muilo ir kuomet rankis dar bus 
drėgnos, užžibink 2 ar tris deg
tukus ir palaikyk rankas ant

Pasilikusius nuo skalbimo 
šmotukus muilo sumalk ir var
tok kaip muilo “čipsus”.

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams). z

Bed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”

KALBĖDAMA aukitemfa mo
kyklom merginoms apie 
nlnę higieną, patyrusi d i* trik- 
to nur-J nuakė:

“Viena pagrindiniu taisyk
lių dėl merginu eveikatoe, rei
kia vllaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normali* mank- 
(tinimu ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginom* yra momentu, kuo* 
met ąujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nestnajnimo.**

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris privalo turėti 
outell namie.

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

Jeigu pečiuje reikės padėti 3 
Rietis, o jame, jas negalėsi su
talpinti — jdek tarp kitų dvie
jų blečių plytą — ir ant jos 
uždėk bletį.

ar-
saldžiosNepaprasta 

gerai pasiusi, tai 
domiai. Galima 
arba dviejų rusių materijų, 
na padaryti iš tamsesnės, o bliuzką 
Iš šviesesnės materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

r N AUJIENoT'patterrDe^ :

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

siųsti, man pavyzdį No -------------
Mieros ..........................  per krutinę

kiaušinis 
šaukštai cukraus 
šaukštuko muštardos

Truputį paprikos 
Vi šaukštuko druskos 
2 šaukštai vandens 
Vi puoduko acto 
1/į puoduko išplakto milko

ba tiek pat išplaktos 
Smetonos.

Išplak kiaušinį, pridėk sausus 
pridėčkus ir vandens; virk dvi
gubame puode pakol sutirštės. 
Pripilk actą ir atšaldžius su
pilk išplaktą smetoną. Vartok 
ant vaisių salotų.

bet praktiška 
’ali ir namie

3-171 Labai 
suknelė, nes 
būti ir svęčiuosna eiti. Ypač tinka 
sunkesnėm moterim, nes suknios li
nijos sušvelnina jos figūrą. Sukirp
tos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę.

su ja

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
padtiocą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
J H centų. Galima prisiųsti pinigus 
a /ba kraso.s ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So.
* alsted St., Chicago. III.

Pasilikusius nuo virimo tau
kus, kuriuos žadama dar varto
ti, geriausia laikyti mažuose po
pieriniuose induose. Tuomi su- 
taupinsite sau laiko valyme tau
kuotų puodų ir švariau Jjus 
jums pačioms.

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?

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

** * ’ ' moteris siunčia viską j skalbyklą.

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

siųsti man pavyzdį No ...... ......... .
Mieros .................... .....  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
(Miestas ir valst.)

TUBBY

25 ounces for 25fl
KC 

BakingPowder 
(doubU

ŪSE LESS 
than of high priccd brande 
M1LLION8 OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

3į4 puoduko miltų
1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas “cream of 

tar”.
J/i šaukštuko druskos
1 puodukas sviesto ir taukų’ 

(sumaišyk kartu puoduko 
sviesto, 1/2 puoduko taukų).

2 puoduku rusvo cukraus
1 kiaušinis, gerai išplaktas
3 šaukštai tirštos, saldžios 

Smetonos arba tiek pat milko.
1 šaukštukas vanillijos

Jeigu norima sėkmingai at
skirti trynius nuo baltymų, 
i mušk kiaušinį į leiką. Baltymai 
prabėgs, o trynys pasiliks lai
koj.

N a m u S t a t y m o
KONTRAKTORIUS

m

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

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “Hat” 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.

I HAVE «JUST I2EAD 
S'OUR COMPOSH’IOM 
''THE D O G"- HOVU DOES 

IT happeu THAT I 
IS ALMOST VOORO 
VUORD THE ŠAME

I GUESS VT 
UJAS (3ECAUGE 
VJE WERE \A)R\TIA)' 
ABOUT THE ŠAME 

boG >



Pirmadienis, NAUJIENOS, Ch.ica^o, UI.
--------------------------——--—— j*.-: ■mJL

i Tarp Chicagos
Lietuvių

Nušovė lietuvį vai
kiną Bridgeporte i

Naktį iš šeštadienio į sekma- 
nu- 
826

dieni/ 1 valandą tapo 
šautas Vincas Adomaitis,

vimo. Jų vardai yra: Antanas 
Žiedras, Petras žiedras — 3365 
So. Morgan SI.. Charles K u Ibis,

3232 Linu? si., (.baries Rodis 
— 3010 So. Morgan St.. .lenas 
.lenkus, 837 \Vesl 33rd st.

Nušautojo vaikino kūnas pa
šarvotas p. Masalskio koply
čioj, 3307 Auburn avė. Laidotu-( 
vės bus ketvirtadieny iš koply
čios j Šv. .Jurgio parapijos baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėse patarnauja p. 
Masalskis.

Mirtis Vincą Adomaitį, 16 
metų vaikiną, patiko ice cream 
parlore 3329 Auburn avė. Nu
šovė Adomaitį Antanas Yuška. 
užeigos savininkas, taipgi jau
nas gal kokių 23-25 metų vy
ras. Kulka pataikė Adomaičiui 
širdin ir jis mirė luojaus.

Suimtas Yuška ir nugabentas 
IKering policijos stotin prisipa
žino papildęs galvažudybę. Pa
sak Yuškos, Vincas Adomaitis 
užėjęs jo krautuvui. Pakvietęs 
jį, Vu: 
maitis, 
gėręs.

Didelis subruzdimas
Artinantis Naujienų 

radui, daugelis vyrų, 
nų, jaunų ir senų, rengiasi mas
karadui.

Aną dieną eidamas gatve, su
tinku savo gerą pažystamą.

Labą diena sakau.
—Laba diena —atsako.
—Na, kas girdėti?

niaska- 
mergi-

Dievo valia. Ligoninę turime 
puikią, nors ir vyskupui priklau
sančią, bet lietuvių pinigais pa
statytą. Dabar gražutėlė mo
kykla ir bažnyčia baigiama sta
tyti. Kuomet bus gatava, eisi
mo visi poteriauti. Tuomet gal 
ir su oru apsiprasime.

šiaip ar taip — oras pas mus 
visuomet vėsesnis, šita faktu 
vietinės moterys patyrė skalbi- 

■ nius džiovindamos, nes kai ant 
šniūro džiauja, tai šakaliuku 
turi labai priveržti ir daboti koi 
išdžiūva. Jei vėjas nenupučia 
nuo šniūro, tai drabužiai labai 
greitai išdžiūsta. Bet jeigu nu- 

‘ pučia, tai jau nupučia amžinai, 
taip kad neapsimoka nė ieškoti. 

♦ *
eidamas 69-ta gatve, 

pas seną buvusį Bri-

^laisvamanių tarpe, tai Motiejus 
visados buvo nepailstantis’ dar
buotojas.

Bet turiu svarbu klausima 
4

Cicero klebonui: ar jisai išmo
kinu, kad skersai gatvę nuo na
mų, kur mirusia buvo pašarvo
tas, plonos ir storos mamos 
šoktų ir dainuotų, tyčiodamos 
iš laidotuvių? Šaukia ištvirku
sios moterys, kad, girdi, neš
kit jam baranką, gal atsigaus. 
'Tokių miškinių moterų, kaip 
anos, dar nebuvau matęs ir ti
kiuos, kad nematysiu. Ir gy
vulys, matydamas kitą gyvulį 
negyvą, gailestingai pasižiūri, o 
čia moterys kvatojasi, lyg ma
tydamos didžiausį juoką.

— P. Daubaras.

vidun, o kiti trys pasiliko dabo
ti lauko pusėj.’

Nukentėjusieji lietuviai sako, 
kad jie pažintų banditus, jei 
šiuos policijai pavyktų «ugau-

kliuban polici
jos nebesulau-

kai kurie susi- 
inatS autą su

Valiau atvyki 
ja, bet banditai 
k ė.

Pirm holdapo 
rinkusių kliube
banditais važinėjant aplink. Vie
nok jie nieko pikto nenužiurė- 
jo. —Reporteris.

Roseland

li, mėtvli daisus*. Ado- 
esą, buvęs truputį issi- 

Daisų blaškyme jisai, 
laimėjęs. Tuomet Ado-

maitis apkaltinęs jį, Viską, 
suktybe, metęs stiklą vandens j 
jį ir mėginęs sumušti.

Tai}) aiškina atsilikimą Yuš
ka. Nušautojo vaikino tėvas, 
Jonas Adomaitis, policijos stoty 
kaltino Yuška, buk šis nugir
dęs jo sūnų, paskui apiplėšęs ji 
pagalba daisų ir tada nušovęs. 
Pasak Adomaičio tėvo, daug 
kitų vaikinų ir merginų užeida
vę pas Yuška ir girtuokliauda
vę.

Nicko tokio, lik as dabar 
esu susirūpinęs dėl didelio lai
mėjimo dovanos.

Kokios dovanos? —užklau-Į 
siau.

Na gi, ar nematai Naujie
nose, kiek bus išdalinta puikių 
dovanų Naujienų mąskarade? 
Aš pasirengsiu kokiu nors Tro
ckio ar panašiu 
sauliniu” žmogumi 
laimėsiu vieną tų 
nų.

žinomu “pa- 
ir būtinai 

gražių dova

Detektyvai, seržantai Bert 
Haslt m ir ('.baries McMorrou, 
padarė Yuškos krautuvėj 
ir rado penkis galionus degti-

liksiuPolicija taipjau suėmė 
klausinėti penkis kitus jaunus 
lietuvius, kurie buvę krautuvėj 
k it k pirmiau Adomaičio nušo-

Pilna Fizinė ir Ana 
litinė Egzaminacija

galvoju apie 
dovaną. Va-, 

busime konkurentai.
tai gerai, busime kon- ] 

kūrentai. Tik aš noriu pasaky
ti, kad manęs tai nesubytysi. 
Aš jau turiu prirengęs tokius 
navatnus rubus, kad ir tu ma
nęs nepažinsi, kai apsirengsiu.

—Pamatysime. Galiu pridėti, 
kad aš jau viską turiu priren
gęs. Be to, dar mano visa šei
myna dalyvaus; sutaisiau visą 
grupę. O kaip žinai, grupėms 
visuomet teisėjai teikia pirme- 1S1 
nybę. Galiu būti tikras, kad lai- - 
mėsių dovaną ir praleisiu link- \ors 
smai laiką su salo šeimyna i, • • • * i *Naujienų didelėje šeimynoje. ipi‘‘“ 

Na, tai iki pasimatvmo. i.,. :?* KrL 1J

tai, kad laimėjus 
dinasi

Kartą, 
užsukau 
dgeporto biznierių, Povilą Pron- 
skietį. Povilas Pronskietis da
bar 69-toje gatvėje, nuosavame 
name turi saldainių krautuvę

1 ir kitokių smulkmenų biznį. Kad 
biznis sekasi jam gerai, rodo 
tas faktas, jogei jis turi dar 
Auburn Park distrikte namą 
vertės $50,000.

Senai labai buvau jį suėjęs,— 
kuomet jis gyveno dar Bridge
porte. Tuomet jo vaikai buvo i 
maži. O dabar sūnūs ir duktė- Uais. 
rys jau praaugo tėvus. Sūnūs 
Povilas užbaigęs Lindbloom 
aukštąją mokyklą. Dukterys

1 gražiai skambina pianą.
Reikia pasakyti, kad p. p. 

Pronskiečiai nuo pat “Naujie
nų” dienraščio gimimo dienos 
yra jo skaitytojai ir rėmėjai.

P. p. Pronskiečiai yra rimti 
ir priimni žmonės ir todėl jiems 
biznis taip gerai sekasi.

Gvaizdikas.

Iš kelionių parodos
šeštadieny, Sherman viešbu

ty, kelionių parodoj išpildyta 
lietuvių programas. Buvo susi
rinkę apSčiai lietuvių. Progra
mas prasidėjo apie 9 vai. vaka
ro.

Lietuviai tą vakarą, galima 
sakyti, pasižymėjo. Ypatingo 
dėmesio atkreipė į save lietuvai
tės, pasirėdžiusios tautiškais ru-

Lietuvių buveinė buvo visą 
laiką pilna žmonių. Dėmėjosi 
svetimtaučiai ypatingais ginta
rais, o taipgi paveikslais. —Nn.

North Side
Banditai ir atletus įveikia

Cicero
laidotuvės Motiejaus Kačinsko

Aa. Motiejus Bučinskas tapo 
išlydėtas iš namų 1523 So. 50 
avemie į Tautiškas kapines-. 
___ i lietus lijo, bet dar prieš 

valanda automobiliai už: 
gatvę. Išlydint nabašnin- 

.... ... namų Sideriavičia pasakė 
Aš turiu užbėgti dar į krautu- keletą atsisveikinimo žodžių.

šeštadienio vakare, apie 
valandą, Morning Star Kliubą 
atlankė vėl “svečiai”. Tik šį 
kartą ne pilietybės reikalais, ale 
greičiau turto “apžiūrėjimui” ir 
“konfiskavimui”.

Dalykas toks, kad kliuban įė
jo trys banditai ir sukomanda
vo: “Rankas aukštyn! Nė iš

11

antrą 
pildė

Well, paskui jie vikriai iš
kraustė kišenips, atsagstė laik
rodėlius, numaustė žiedus ii

Kadangi šmeižtams nebėra 
galo “Vilnies” špaltose, tai rei
kia pasakyt, kaip buvo. ,

O buvo štai kaip. Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis spalių 
mėnesio 2 dieną turėjo susirin
kimą Strumilų svetainėje. Tar
pe kita ko tariasi apie rengimą 
vakaro. Vakaro rengimo komi
sijos narys, Br. Liudkevičius, 
pranešė, kad p-lė Lilija Vaino- 
riutė dalyvaus programe, o 
p-lė E. Pečiukaitė pritars pianu. 
K. Požėla, priklausydamas L. | 
S. M. Rateliui ir būdamas- vaka-j 
ro įrengimo komisijos narys, 
pasižadėjo suvaidinti pantomi
mą “Sapnas”, šį dalyką suvai
dini reikėjo apart K. Požėlos, 
dar mergaitės, kuri galėtų dai
nuoti. Jis davė sumanymą pa
kviesti vaidinti p-lę Pečiukaitę, 
sumanymas buvo priimtas.

Tą patį vakarą p-lė Pečiukai- ■ 
tė davė vaikučiams dainų pa
mokas Strumilų svetainėje. Tai
gi K. Požėla ir Br. Liudkevi
čius priėjo prie p-lės Pečiukai- 
tės, paaiškino jai, kad L. S. M. 
Batelis rengia vakarą lapkričio, 
11 dieną Strumilo Svetainėje ir į 
kad butų pageidaujama, idant 
ji apsiimtų vaidinti rolę, persta-; 
tani “Sapną”. P-lė 
sutiko, dar paklausė, 
atlygins už tai.

Buvo duetas jai 
kiek ji reikalaus,
kaitė atsakė, kad dešimtį do-( 
lerių. Sutikta jai tiek užmokėti]

ir pasitikėta, kad ji savo žodžio 
nemainvs.

Bateliui reikėjo daryti rengi
mo vakaro gaišinimui. 'Tarpe 
kitų buvo reikalingai ir p-lės 
Pečiukai lės paveikslo “kutas.” 
Ji tą “kalą” davė. Pas Batelj 
dar tebėra tas paveikslėlis, ku
rį p-lė Pečiukai Ir norė jo matyti 
garsinimuose. Petras Daugclla 
du kartu važiavo į “Vilnies” 
ofisą, kol gavo “kalą.”

O dabar p-lė Pečiukaitė viso 
to užsigina. Žinoma, kaip iš 
jaunos pusmergėlės, tai iš jos 
ir stebėtis nėra ko. Bet “Vil
nis” keliais atvejais bjauriai 
šmeižė Lietuvių Scenos Mylė-

tojų Batelį ir jo komisiją, todėl 
ir matėme reikalą paaiškinti, 
kaip tikrai buvo.

Komisijos nariai: Karolis Po
žėla, Br. LiudkevičIuH,

Sustabdyk Tą Galvos 
Skaudėjimą 

paimdami vienų ar dvejetą 
ORANGEINE Miltelių. Dak
taro Receptas. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Virš 8 
milionai sunaudota pereitais 
metais.
Visose aptiekose 10c. ir 25c.

QMXge!Ne

Pečiukaitė 
ar Batelis'

klausimas, 
P-lė Pcčiu-

draugijines ligas,

Pavelyk it D-rui C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. .lis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą,
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 W. Jackson Boulevard 
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

vę ir pasikalbėti su krautuvinin
ku, nes girdėjau, kad ir jis 
dalyvaus su savo šeimyna Nau
jienų maskarade.

Kiek girdžiu, visi mano geii kuris visuomet pritaiko
• tinkamą žodį.

Minia susirinko prie duobės, 
i atsisveikino su aa. Motiejumi.’ 
į Liūdnoms apeigomis pasibaigus 
ir palydėjus draugą amžinon 

1 kelionėn, giminės, draugai ir

Lydėjo nabašninką j kapines 
didelis automobilių būrys. Ka
pinėse nesirado kas kalba, tai 
atsisveikinimo žodį tarė p. žū

draugai ir pažystami rengiasi 
Naujienų maskaradą. —Aš.

Marųuette Park

žinote, Kalėdos nebetoli, tad 
reikia apsirūpinti ir Santa 
Cinus dovanomis, lokiu, vei
kiausia, tikslu banditai atlankė 
Northsaidės atletų kliubą.

Vienas lietuvių, matyt, neį
vertino’ tinkamai banditų žygių. 
Jis spruko per duris. Banditai 
todėl mėgino apdovanoti jį sa
vąja dovana — kulka iš revol
verio. Bet nepataikė.

Banditai buvo šeši. Trys įėjo

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskj reiks jums paprosyti

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišhan- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

DETROIT
ADV. J. P. U VICK

Dabar Naujan Ofise
2333 Barlum Tower
Kampas Bates and Cadillac

Valandos nuo 8:30 iki 5 v. 
Panedėliais ir Pėtnyčiomis 

iki 7:30 vai. vakare

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

____Z; ■
bua atliktas pigiomis kainomis. Tai

Visas darban užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinktų Deniai Ofisų.

926
916
610

musu apiellnktų Dental Ofisu.
SKYRLaUS OFISAS

1800 S’. Halsted SL
Dantų Ketas ai H

setas______________ , >12.60
setas____  ■ >7.50
setas----------------------------------- -  >6

VEIDAS
PRIPIL-

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Gerlansls auksinis darbas ai 
Geriausios Auksinės Crowns 
Geriausi Auksiniai Fillinrs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fiilings ___ ___ -
Sidabrlnai Fllinrs 

5? 
. 60 
- >1 
_ 60c 

-------------- ------ Mo 
8ių kalnų n et auti te musu dldllamjam 
Ise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me-

>6 
96 
96 
92 
91 
livalymas dantų

r --------
ofise.__
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

826 South State St.
l’hone Harrlaon 0761

Nors mes gyvename tos pa- pažįstami grįžo į automobilius.
Laidotuvėms diena pasitaikė 

musu paniurusi, lietus lijo. Bet, anot 
vienos moters, geram žmogui ir 
gamta nesigaili ašarų. O aa. 
Motiejus Bučinskas buvo tikrai 
geras žmogus, tikras kovoto
jas už laisvę ir prieš svieto • 
mulkintojus. Man teko su juo 
veikti (jceroje, socialistų ir

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai '

Visos paklodės išprašytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

LAKE CITY LAUNDRY COMPANY™

Kaina 75c.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

čios Chicagos žemėje, ale turi
me pasigirti, kad oras 
apielinkėje neatatinka orui kitų 
apielinkių. Tiesą pasakius, oro 
skonį permaino vėjas, kai papu
čia nuo tos pusės, kurioje stuk4 
so lietuviškos šventyklos. Vie
nok tas kūniškai sveikatai nei 
kiek nekenkia. O jei dvasiškai 
sveikatai kiek ir kenkia, tai mes 
dėl to nieko nepaisom. Visa be
da ta, kad kenkia užgriebiamam 
bizniui, ir dėl to mes nepaten
kinti. Nes lotų ir namų vertė 
arti šventų namų yra kur kas 
žemesnė, ne kad toliau stovin
čių nuo tų šventenybių.

Ale ką padarysi. Toki jau

'teprašo Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos bankai

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

LimUANIAN
DANCE FOLIO

JOY

PIANO SOLO 
(gontaining a choice 

collection o f the ynost 
popular Lithuanian 
pieces

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit- pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaiuinavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina' 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto ūki 1 po pietų.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos®
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ŠNIPŲ IR PROVOKATORIŲ BENDRADARBIAI

raportas

Pereitą ketvirtadienį “Naujienose” buvo įdėta do
kumentas, kuris aiškiai rodo, kad Amerikos komunistai 
“darbuojasi” ranka už rankos su šnipais ir provokato
riais, ardydami darbininkų unijas. >

Tas dokumentas tai — agento “No. 12”
detektivui M. Sher\vood’ui apie savo veikimą angliaka
sių unijoje. Jame' kalbama apie tai, kaip tas agentas 
provokacijos tikslais organizavo angliakasius “kovos 
frontan” prieš Lewisą ir Faganą; kaip jisai sulig savo 
viršininko instrukcijomis nuėjo į kasyklų kompaniją, 
kuri tą detektivų agentūrą aprūpina pinigais; kaip 
agentas “No. 12” tarėsi su kasyklų kompanija apie “vie
tų unijų triuškinimą”, ir kaip jisai prašė dar trijų žmo
nių iš savo agentūros, kad prisirengus prie “sprendžia
mo” momento.

Apie dokumento autentingumą (tikrumą) negali 
būt jokios abejonės, nes “Naujienose” paskelbtoji kopi
ja yra fotografija nuo originaliu laiško. Adresas, uždė
tas ant to laiško, buvo patikrintas, ir New Yorko tele
fonų knygoje surasta, kad jisai atatinka ir vardą as
mens, kuriam laiškas buvo siųstas, ir numerį namo, ku
riame jisai gyvena. “Shenvood M.”, kaip ten pažymėta, 
yra “deteetive”, gyvenantis po numeriu “1440 Bway” 
(t. y. 1440 Broadway, kaip parašyta laiške).

Nors jau ir pats laiško turinys gana aiškiai rodo, 
kokios rūšies darbu užsiėmė tas šnipų agentūros pasiųs
tas į angliakasių lokalus provokatorius, bet visas gali
mas abejones išsklaido laiško viršuje atspausdintieji žo
džiai. Iš jų matome, kad to provokatoriaus raportas yra 
parašytas ant “Save The Union Committee” blankos, 
kurioje reklamuojama visiems žinomi komunistiškų uni
jos ardytojų obalsiai ir jų organas “The Coaldigger”. 
Iš to ir mažas vaikas gali suprasti, kad ta detektivų 
agentūra ne tik vadovavosi panašiais, kaip ir komunis
tų, tikslais, organizuodama “kovos frontą” angliakasių 
unijoje, bet ir turėjo artimiausių ryšių su komunistų 
“Save the Union” komitetu. Provokatorius “No. 12” tu
rėjo būti savas žmogus tame komitete, jeigu jisai galėjo 
naudotis jo oficialėmis laiškų blankomis.

Jeigu dar gali apie ką kilti klausimas, tai tiktai 
apie tai, ar kasyklų kompanijos apmokamieji šnipai-pro- 
vokatoriai yra komunistų padėjėjai tame judošiškame 
angliakasių unijos griovimo darbe, ar jie yra jų lyderiai 
ir bosai.

Anąmet, kai Amerikos komunistai dar tik buvo 
pradėję organizuotis, iškilo aikštėn, kad vyriausias jų 
mokytojas ir “teoretikas”, Louis Fraina, yra šnipas, gau
nąs algą iš valdžios Washingtone. Maskvos davatkos 
tuomet apsiputodamos gynė savo “garbę” ir įrodinėjo, 
kad Fraina juosius apgavęs. Bet dabar yra aršesnė si
tuacija. Detektivų agentūros šnipas, pasirodo, veikia iš
vien su komunistiškų unijos ardytojų organizacija (gau
na iš jos net popierą laiškams rašyti!) ir kartu gauna 
pinigų iš kasyklų kompanijos unijai ardyti.

Mes jau pirmiaus esame atkartotinai statę klausi
mą, kas aprūpina pinigais “Save the Union” komitetą, 
kuris ir agitatorius siuntinėja po mainierių unijos lųka- 
lus, ir leidžia visokią kurstančią angliakasius literatūrą 
ir sušaukė “konvenciją” iš keleto šimtų “delegatų”, su
važiavusių į Pittsburghą iš gana tolimų vietų. Į šitą mu
sų klausimą komunistai nė nemėgino atsakyti.

Taigi kas davė komunistams pinigų per mėnesių 
mėnesius vesti angliakasių unijos skaldymo darbą? “No. 
12” raportas p. M. Shervvood’ui šitą misteriją šiek-tiek 
nušviečia. Iš jo mes patiriame, kad provokatorius, vei
kiančius angliakasių unijoje, apfnoka kasyklų kompani
ja. O kadangi iš viso ko nuomariu, kad tie provokatoriai 

stovi artimuose ryšiuose ir su komunistų “Save the 
Union” komitetu, ir su kasyklų kompanija, tai prašyte 
prašosi išvada, jogei kasyklų kompanija per tuos šnipus 
provokatorius finansuoja ir komunistų “darbuotę”. /

Kasyklų kompanija, matyt, pasisamdė šnipų agen
tūrą angliakasių unijai griauti, o šnipų agentūra pasi
kvietė talkon komunistus, prižadėdamas padengti jų “re
voliucinio” darbo išlaidas. Todėl išeina, kad komunistai 
yra ne tik darbininkų išnaudotoji] talkininkai, bet ir 
kapitalistų bernų pastumdėliai.

Eiliniai komunistai, žinoma, nesijaus, kad jie tar
nauja darbininkų skriaudikų naudai; bet su jais yra ta 
bėda, kad jų vadai* su jais visiškai nesiskaito. Savo va
dų komunistai nekontroliuoja ir net neturi teisės juos 
kritikuoti. Vadai ką nori, tai dari.

KELEIVIS” ĮLEIDŽIAMAS 
LIETUVON

Kauno “Lietuvos Aidas” pra
neša :

“Cenzūroj tenka patirti, 
kad Amerikos ‘Keleivis’ jau 
Lietuvoje platinamas. Be to, 
nutarta įleisti 'Lietuvon ir 
leisti čia platinti visus Ame
rikos laikraščius, išskyrus ko
munistinius.“

tikrųjų, “konstituciniai teisota 
(ar teisėta)“. Bet kad Grigai
tis su Vitaičiu nepriėmę Gir- 
dausko (apie tokį kandidatą 
mums neteko nė girdėti), tai 
tuščia pasaka, kadangi SLA. iž
dininko skyrimo klausime juo
du neturi sprendžiamo balso. 
Pasiliuosavusią iždininko vietą 
tegali užpildyti tiktai Pildomoji 
Taryba/ ir niekas kitas.

Pagaliau, kas yra “šlapia 
mazgote“, kuria nuolatos taško
ma per veidą demokratijai, yra 
aišku kiekvienam, kuris paskai
to “Laisvę“.

Taip, mes daktarai esame 
žmonės, ir męs gyvename ir 
elgiamės taip, kaip elgiasi vi
dutinis pralavintas pilietis. Mu
sų troškimai ir užgaidos toki, 
kaip ir visų žmonių.

Kartais mumu reikia, taip 
sakant, pakilti aukščiau papra
stų piliečių savo pareigas ei
nant, bet liuosose valandose, 
pakartoju, mes visais žvilgs
niais esame žmonės ir tokiais 
norime būti. Mes bandome pro
gresuoti, bandome naikinti li
gas. Mes dažnai negauname 
atlyginimo už savo darbą — 
visi kiti piliečiai dykai niekur 
nedirba.

Medžiai, kurie senes 
ni už piramydas

ši žinia ne visai aiški, kadan
gi kiti amerikiečių laikraščiai 
pradėta įleisti Lietuvon jau per
eitą vasarą.

ŠVEICARIJOS RINKIMAI

SOVIETŲ ANEKDOTAI 
I , ——... i. 4...

Stabilizavus Rusijos valiutą, kratus 
įvedant červoncus, būrys komi-( kovojo; 
sarų Maskvoje kalbasi apie 
įvairių šalių pinigus — Ameri
kos dolerį, Anglijos svarą ster
lingų, Vokietijos markę — ir 
ginčijasi, kurie tų pinigų turi 
tvirčiausią kursą. | tuos ginčus 
įsimaišo Kari Radek ir sako: 

valiuta yra 
kadangi jis 

visu Karolio 
>1

“Tvirčiausia
musų červoncas, 
yra padengtas
Markso kapitalu.
Kitas bolševikiškas anekdotas 

gyvai charakterizuoja Rusijos 
valdančiosios partijos veikėjus:

Kai ėjo kova tarp Stalino va
dovaujamo partijos centro ir 
Trockio opozicijos, tai viename 
komunistų kliube Maskvoje įvy
ko šitoks pasikalbėjimas:

“Na, kažin, drauge, kurie 
laimės?

“žinoma, kad mūsiškiai.
“O kurie yra tie mūsiškiai?
“Tfe, kurie laimės!“

Spalių mėnesio pabaigoje įvy
ko rinkimai į Šveicarijos Nacio- 
nalę Tarybą (seimą). Buržuazi
nės partijos buvo sudariusios 

I bendrą fron^i prieš socialdemo- 
i ir atkakliai prieš juos 

|>et tos atakos nuėjo 
niekais. Socialdemokratų parti
ja dvi vietas prakišo, o tris lai
mėjo. Naujojo Šveicarijos par
lamento sąstatas bus toks:

Laisvamanių demokratų par
tijos 58 atstovai (buvo 59)*, ka
talikiškos liaudies partijos 46 
atstovai (buvo 42), socialdemo
kratų partijos 50 atstovų (buvo 
49), ūkininkų ir piliečių parti
jos 31 (31) atst., liberalų de
mokratų partijos 6 (7) atst., 
socialės politikos 3 (5) atstovai, 
komunistų 2 (buvo 3), neparti
nių 2 (2).

Komunistai, vadinasi, vieną 
atstovą prakišo, o socialdemok
ratai vieną laimėjo.

mes drąsiai einame vi- 
ir stengiamės mažinti

daktarų mi- 
perais, kiek 
ligomis nuo

Netoli slėnio, kuriame yra 
viena didžiausių persikų plan
tacijų, netoli vietos, kur sta
tieji Sierra kalnai staiga lei
džiasi Kalifornijos lygumon, 
— ten vienyvi ir galingi sto
vi musų pasaulio didžiausi me
džiai. Tai — mamuto medžiai, 
kurie užsilikę nuo tų laikų, ka
da gyveno mamutai. Tarp tų 
medžių kadaise ganėsi mamu
tų bandos ir jų pavėsy gulė
davo pirmykščiai milžiniškieji 
driežai, kurie liaudies pasako
se pavirto baisiausiais aitva
rais. Tiesa, tie gyviai buvo 
milžiniški, bet prie tų milži
nų medžių jie atrodydavo men
ki — kaip stirnos eglių pa
vėsy.

Europoj ir Azijoj užsiliko 
tiktai suakmenėjusių mamuto 
medžių liekanos, — Amerikoj 
jie dar žaliuoja. Pietų Kalifor
nijoj jie žaliuoja pavieniui ar 
nedidelėmis grupėmis, rūpes
tingai saugomi nuo sužaloji
mų. Kaip pelninga butų 
medį nukirsti, kiekvienas 
spręsti iš to, kad vienas 
muto medis galėtų duoti
lentų, kad iš jų padirbton dė- 
žėn galėtum lengvai patalpin
ti didžiausį musų laikų okeano 
garlaivį ir dar užtektų lentų 
dangčiui. Bet jei okeano gar
laiviui tikrai prireiktų dėžės 
įpakavimui, jis turėtų lentų 
kitur ieškoti, kadangi mamu
to medžiai yra “Nacionalio 
parko“ globoje ir kiekvienas, 
kas drįstų juos liesti, turėtų 
poilsį kalėjime.

Vakarų Amerikos gyvento
jai pripratę prie aukštų me
džių. Sanfrancisko apylinkėse 
auga taip vadinamasis 
fornijos “raudonmedis“, 
dažnai siekia 50 metrų 
tumo. Bet ir tas, kas 
tuos milžinus ir
Naujosios Zelandijos kaoriak- 
cijas, — taip pat išsižios šių 
mamuto medžių akyvaizdoj. 
Tie priešistoriniai medžiai mil
žinai nustebino mus 'visus 
kalnų automobiliu atvažiavu
sius iš' Mersedos, — nustebi
no visus, išskyrus tikrą ame- 
rikonę, kuri visu keliu (80 my
lių) valė savo mergytei nosy
tę. Automobilių sirenos spie
gimas dažnuose kelio vingiuo
se ir mergytės vikrus pasi
priešinimas žymiai sujaudino 
pavyzdingos motinos nervus. 
Ir tiktai, kai mes stovėjome 
“Senojd milžino“ pavėsy, — 
kai žiūrėjome į medį, kurs au-

tokį 
gali 
ma- 
tiek

mažus,

LIGONIŲ KASŲ RINKIMAI 
LIETUVOJE

| ligonių kasų tarybą Šiau
liuose išrinkta 15 darbininkų 
atstovų ir 7 darbdavių atstovai. 
Darbininkų a.tstovai sulig parti
jomis skirstosi šitaip: 9 socialde
mokratai, 1 žydas nacionalistas, 
2 sionistai socialistai, 3 “kairie
ji“ (bolševikuojantys). Krikš
čioniški federantai gavo tik 27 
balsus ir nepravedė nė vieno at
stovo.

Į Panevėžio ligonių kasos ta
rybą išrinkta 17 darbininkų at
stovų ir 7 darbdavių atstovai. 
Iš darbdavių 2 atstovai lietuviai 
ir 5 žydai.

Darbininkų atstovai Panevė
žio ligonių kasos taryboje pra
ėjo sekančiais sąrašais: vadina
mųjų “kairiųjų“ sąrašu 5, so
cialdemokratų 4, federantų 1, 
suvienytas lietuvių ir žydų 1, 
lenkų profesinės sąjungos 3, žy
dų tautiniu sąrašu 2, verpyklos 
“Vilna“ (federantų) 1.

Kauno ligonių kasos taryba 
laikė spalių 28 d. pirmą posėdį, 
kuriame buvo išrinkta valdyba 
ir revizijos komisija. Į valdybą 
įėjo 6 atstovai nuo darbininkų 
ir 3 nuo darbdavių. Darbininkų 
atstovai valdyboje 5 socialde
mokratai ir vienas žydas (tur 
būt socialistas sionistas). Bolše
vikų nepateko nė. vienas nei j 
valdybą, nei į revizijos komisi
jų.
ŠNFJKA APIE “DEMOKRATI

JĄ” IR “KONSTITUCIJĄ”

“Laisvė” piktinasi, kad Gri
gaitis, Vitaitis ir kiti socialistai 
ir tautininkai “tėškė šlapią maz
gotę demokratijai per veidą, .ne
priimdami Girdauską į konsti
tuciniai teisotą SLA- iždininko 
vietą“.

Čia tiesos yra tiktai tiek, kad 
SLA- iždininko vieta yru, iš

Daktarai ir-gi 
žmonės

nuAr žmogus kuomet 
stoja būti žmogumi 
tampa mėsininku, 
duonkepiu? Ne, žmogus palie
ka žmogumi.

Daktarą gyvenimo kritikai 
užmiršta, kad 1 mes daktarai 
kartu esame ir žmonės. Mes 
gyvename, valgome, “dirbame 
ir mirštame. Barzdaskučio krė
sle, teatre, maudynėje ir kitur 
daktarai elgiasi lygiai taip, 
kaip ir visi kiti žmonės. Dak
tarai mėgsta tęatrus, nori ir 
pinigų — taip kaip ir visi žmo
nės.

Kitaip sakant, nors^mes pro
fesionalai, bet mes esame žmo
nės ir turime žmoniškų norų 
bei palinkimų.

Kai šitai suprasite, tai iš
nyks jūsų prietaringumas. Mes 
esame žmonės pirmiausia, o 
daktarai — tai musų užsiėmi
mas, pasirinktas darbas.

Tūli musų gal butų galėję 
būti geri advokatai, geri siu
vėjai, geri kunigai, bet ot mes 
pasirinkome mediciną ir ligas 
gydydami sau duoną užsidirba
me.

Mes gyvename, kad tarnau
ti, bet mes tarnaujame, kad 
galėtume pragyventi.

Paprastai žmonės žiuri į mus 
kaip į ne žmones; nesupranta, 
kad mes esame pirmia*usia žmo
nės, o paskui daktarai.

Gal tai dalinai ir musų kal
tė. Gal musų profesijos etika 
kalta. Mat musų etika ir mu
sų profesijos misterijos suku
ria manymą, jogei mes esame 
koki tai viršžmogiai, arba ki
tokį žmoneti.

Kas šaukia plumberį antrą 
valandą naktį? Kas drįsta ne
mokėti bankininkui? Kas prie
šinasi, kai automobilių dirbė
jas pakelia kainą savo automo- 
bilĮų? -Kas ;priėšinasi kai dar
bininkai organizuojasi?

Kas išmetinėja kunigams, 
kai jie garsinasi savo pamok
slais laikraščiuose, o kas kei
kia daktarus už mažutėlį pa- 
sigursinįmą?

nors 
kai jisai 

siuvėju,

Mes galime ir klaidų pada
ryti, nes visi žmonės klaidin
gi-

Mes dirbame savo darbą — 
atsakomingą darbą — ir nori
me gauti tinkamą atlyginimą. 
Mes lygiai patarnaujame ir 
turtingam ir beturčiui — mu
sų etika to reikalauja. Daž
nai musų darbas surištas su 
dideliu pavojum musų sveikar 
tai 
sur
skausmus visiems.<

Atsiminkite kiek 
rė kovose su ligų 
daktarų apsikrėtė 
savo ligonių.?.

štai vienas iš gyvenimo iš
plėštas pavyzdys. Mažame mie
stelyje senas daktaras nakties 
laiku ėjo prie ligonio, lazdelę 
pasiremdamas. Važiavo dideliu 
autu miestelio bankininkas ir 
užgavo daktarą. Bankininkas 
buvo skolingas daktarui už sa
vo dukters gydymą. Dabar jam 
pasidarė nesmagu, ir jisai dak
tarą parvežė į ligoninę. Ligo
ninėje surasta žaizdų ir dide
lis kraujo tekėjimas. Beikėjo 
daktarui įleisti kraujo. Banki
ninkas davė savo kraujo, ir 
daktaras pasveiko, bet namo 
parvykęs sušalo ir greitai mi
rė, nes buvo žiema ir neturė
jo anglių...

Ar žinote, kad Amerikoje 
yra dideli namai nusenusiems 
ir dirbti negalintiems dakta
rams užlaikyti? O žmonės juk 
paprastai kalba apie daktarų 
turtus....

— Dr. A. J. Karalius

Kali
ku ris 
aukš- 
matė

didžiausias

Tiria nukritusią 
žvaigždę

1908 metais , tolimajame 
biro nukrito milžininis 
ritas (“krintanti

Si- 
meteo- 

žvaigždė“). 
Jo kritimo vieta ilgai nebuvo
tiksliai nustatyta, 
žinoma, kad Tunguzkos taigoj, 
Jenisiejo gu berne j. Kadangi tos 
vietos labai sunkiai prieinamos, 
tai meteorito kritimo vieta apie 
20 metų nebuvo ištirta. Tik 
1927 m. STSS (Rusijos) Mo
kslų Akademija sudarė ir pa
siuntė Sibiran mokslininkų eks
pediciją. Ekspędicija 
vadovaujama apbirėžė 
centrą.

Kulik š. m. birželio 
vėl nuvykęs į tą vfetą
jog dangaus kūno kritimo plo
tas turi keletą kilom, skeres- 
mens. Kaip pačioj kritimo vie
toj, taip ir per 25 klm. aplink 
beveik visas miškas išnioktas: 
išdegintas, išgriautas, išlaužy
tas.

jis turi 100 metrų aukščio.
Visą tą botanišką 33 med

žių giminę, kurią aš pavadi
nau liaudies kalba paprastai 
“mamutmedžiais“, mokslinin
kai vadina Seųuoia Gigantea 
arba Washingtoniana Gigan
tea. Amerikos mokslininkai 
linkę vadinti Seųuoia, šis žo
dis kilęs iš indi jonų irokezų 
tautos seniūno vardo. Europos 
mokslininkams irokezai ne 
tiek svarbus, tat jų nuomone 
pavad i n i mas Wash i n gton i ana
tinkamesnis. Man, prisipažin
siu, tie ginčai visai nesvarbus. 
Lotynų “gigantea“ musų kal
boj reiškia “milžiniškas“ ir vi
sai neabejoju, kad tas pavadi
nimas tikras. Drąsiai galima 
sakyti, kad kitų tokių didelių 
organiškų formų gamta musų 
planetoj dar nėra sutvėrusi. 
Daugiausia stebina — tai, kad 
šie medžiai dar ligšiol tebe
gyvena. Ir mane labiausia nu
stebino ne medžių nepaprastas 
dydis, bet tai, kad juos vis dar 
dengia milijonai juodai žalių, 
spindinčių lapelių, panašių į 
kiparisų lapelius, kad jie vis 
dar duoda vaisius
lygius obuoliukus, kad jų pur
puriniai raudonoji žievė vis 
dar sproginėja margais orna
mentais, kad trijų ketvirtada
lių metro gilumo plyšiuose jie 
duoda vietos kitoms gyvybės 
atžaloms, — stebina tai, kad 
keturių tūkstančių metų am
žiaus šaknys vis dar sunkia 
iš žemės maistą ir varo iš
sunktus syvus šimtą metrų 
aukštyn, — kad gyvenimas čia 
vis dar nesustingo nežiūrint 
žaibų, kurie galinguosius ka
mienus išvagojo nuo viršūnių 
iki šaknų, nežiūrint indijonų 
laužų, kurie apsvilino jų kel
mus. Kas prieš tų mamutme- 
džių amžių — žmonių kultū
ros, jų valstybės ir tronai, jų 
karai ir religijos! Kas prieš 
tuos medžius musų seniausi 
statiniai — pradedant Akro
poliu ir baigiant Venecijos do
žų rūmais. Kiekvienas jų — 
jaunuolis prieš tuos 33 med
žius Kalifornijos nacionaliniam 
parke. Ir tegul jie butų ir se
nesni tie statiniai, bet jie juk 
negyvas akmuo, tuo tarpu tie 
medžiai gyvena — žaliuoja, al
suoja, auga! Su tais medžiais 
tikrai gali lygintis tiktai mo
tina, kuri to pasaulio stebuk
lo akivaizdoj ramiai valo savo 
mergytės noselę, nes tai jos 
duktė ir gal būt, kad jos vai
sius gyvens ir po 4009 metų. 
Gali būti, kad kuri nors jos 
atžalų šluostys savo mergytės 
nosytę 5926 metais — po tais 
pačiais “žilaisiais milžinais“.

“N. ž.“

nors buvo 
go dar tada, kai ėjo Trojos 
karai ir žydai kėlėsi per Rau
donąją jurą, — tik tada ame
rikietei pasisekė sučiupti ir 
kaip reikiant nuvalyti mergy
tės noselę.

“Kareiviai, į jus žiuri tūk
stančiai metų“, — taip sušu
kęs Napoleonas savo karei
viams, kai jie ruošėsi į kau
tynes ties piramydomis. Bet 

kas piramydos prieš tuos 
jau ne- 
piramy- 
nebuv.o, 
parašy-

ATĖJO “Kuituros ’ No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Kulik’o
kritimo Tėmykite

1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų, visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

.1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

menesi'medžius? Tie medžiai 
šė vaisius tada, kai 
dos dar nė pastatytos 
dar tada, kai nebuvo 
ta ir senojo testamento isto
rija. Iš “Senojo milžino 
rųjų šakų, iš jo dantytos galū
nės į mus žvelgė daugiau kaip 
keturi tūkstančiai metų, bet 

kas iš to: amerikietė šio 
negirdėto amžiaus akivaizdoj 
terado tiktai vieną šūksnį: 
“Tai dabar tu vėl esi švarutė, 
mano mergele!” — Mes, liku
sieji, žiūrėjome ir, supranta
ma, pamaldžiai tylėjome. Rei
kėjo daug laiko kad suprasti, 
ktj- iš tikro matai. ll^ni ir 
miai reikia žiūrėti, kol įvertin-

susekė,

sto-

š. m. rugipučio mčn. 2 d. 
Kulik’as visus ekspedicijos na
rius pasiuntė namo, nes jie su
sirgo cinga, palikdamas pats 
vienas ir norėdamas baigti ma
tavimus. Liga pristojusi dėl 
sunkių klimato sąlygų bei 
maisto stokos.

šiuo laiku“Mokslų Akademija

skubiai ruošianti naujų ekspe- si tų milžinų nepaprastą dy- 
dicijų, kuri turinti suteikti Ku- dį, -— reikia apeiti aplink “Se- 
Jik’ui pagalbos '(Tan).

Tokio dydžio 
Tunguzkos, mokslas ligi šiol dar 
nežinojo.

GYVENIMAS
Mineainis t urna] a*

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

reikia apeiti aplink “Se
nąjį milžiną”, kad įsitikinti, 

meteoro, kaip jog jo apskritumas siekia 30 
metrą. Apie galingą medžio | 
masyvumą galima spręsti iš
važiavus automobiliu kiaurai 
pro “Vavoa” — medy • iškirs
tus vartus. Kelis kartus pa
žvelgus į “Mark Tveno“ med- 
žio liemenį galima tikėti, kad

Prenumerata metama $1.50 
Punei met^----------- ------------ — $1
Kopija -...............—............—

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

-*•;irtu Į,
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DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI

Biznieriui 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. po pietų.

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

(23) E. W. Bakszetvicz, 4392 Į 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
mastyradui fontaninę plunksną 
ir perlinius karolius, vertės $5.

(28) Atlas Photo Studio, 
40901/2 Archer Avė., skiria 
“Naujienų“ Maskarade laimėju
siam fotografiją 14X20, vertės

(24) International Invest- 
ment Corporation, skiria “Nau
jienų“ maskaradui $5 cash.

■H

(1) Jos. F. Sudrik, 3117 So. 
llalsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda 
B. C.
Superhearodine vertės .$100. 
Kas laimės, tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

Naujienų” maskaradui 
. Radiolą No. 25 arba 

vertės

(14) Archer Parlor Suite 
Manufactureis, J. Kazik, sav., 
4140 Archer Aye. Tai yra ge
rai žinomas Brighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis skiria “Naujienų“ 
maskaradui puikų 
krėslą, vertės $25.

(25) Kauno Pilis, 732 W. 19 
St., skiria “Naujienų” maska
radui Japanese Musical vyno 8 
.šmotų setą vertės $10.

(29) Dubickas ir Vailionis, 
1606 So. Halsted St-, skiria 
“Naujienų” maskaradui $5 
ca$h.

Sol Filis & Sons
PLUMBING & HEATING

< leriausias matcriolas, pigiausios 
ka uos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606-’08 W. 22nd St.
Ttl, Cicero 130

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
Res. 3201 South Wallace Street

Lietuvės Akušerės

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

(15) Ilenning VVennersten, 
Ine., 2760 Archer Avė. 
dirbinėja Malt Extract, 
“Naujienų“ maskaradui 
sus malt, vertės $14.50.

(26) Telser Jewelry Store, 
apmuštą 2205 W. 22 St., skiria “Naujie

nų“ maskaradui balto aukso 
rankinį laikrodėlį vyrui arba 
moterei, vertes $20.

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

Jie iš
skiria i

2 kei-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

(27) Peoples Furniture Co., 
1922 So. llalsted St. ir 4117-83 
Archer Avė. Tai yra didžiausios 
lietuvių rakandų krautuvės. Pa- 

' sėkmingai veda biznį per 13 m-e- 
(16) Eagle Restaurant, 1745 tų, skiria “Naujienų“ maskara-

S. llalsted St., skiria
nų“ maskaradui paršiuką, gyvą su kristaliniu “base“ 
arba keptą, vertės $5. I uždangalu, vertės $2

Naujie- dui pastatomą elektrinę lempą 
ir šilkiniu 

K

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
llalsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksiniu daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų“ 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrini setą, tas bus pa-;
tenkintas. Seto verte — $12. nas» nų“ 

dus 
; kus, 

pasekmių- ----
Lake apie-' (i<j) e. W. Bakszewicz, 4392 

Naujienų Archer Avė., skiria '“Naujienų“ 
pastatomą' maskaradui Siiver Plated Pla- 

vertės $15. ,

(17) Eagle Restaurant, 1745 
S. Ilalst-od St., skiria “Naujie
nų“ maskaradui keptą kalaku
tą, vertės $7.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

(I) Peter Barskis Furniture 
llouse, 1718 VV. 17 St. Jis per 
daugelį metų veda 
gai biznį Town of 
linkėję. J 
maskaradui 
ant grindų 
šilkiniu uždangalu, vertės $20. i

(18) J. A. Pikiel, 1818 So. 
llalsted St. “Naujienų“ kaliny-1 

biznierius, skiria “Naujie- 
maskaradui Florsheim ru- • 
patentuotos skutos čevery- 
vertės $10.

skiria
puikią
elektrinę liampą,! tįer

(5) B & J Electric Radiol (20) Brighton Music & Jewel- 
Eng. Laboratories, Ine., J. A.; Store, 4216 Archer Avė., ski- 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South na “Naujienų” maskaradui fon- 
VVestern Avė. Tai yra lietuviai į taninę plunksną ir paišelį, setą, 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra-■ vertės $6.50.
žiai veda savo bizhį Marųuette'---------------- —— ■.■■"■„■■.u'.! 

Parko apieliiikej. Jie skiria1 (21) E. VV. Bakszewicz, 4392 
Naujienų maskaradui Elektrinį Archer Avė., skiria “Naujienų“ 
VVaffle Iron, Rimco VVaffle maskaradui laikrodį keliaunin- 
Mold No. 89-A vertės $16. jkams, vfertės $10.

A. t
VINCENTAS
Persiskyrė su 

T . ‘ 
ryte, 1928 m 
lų amžiaus, 
Paliko dideliame nuliudime tė
vą Joną Adomaitį,. 3 brolius 
Joną, Juozapą ir Kazimierą ir 
brolienę Katriną. Taip pat 
paliko ciocę Domicėlę ir An- 
ianą Žuką, dėdę Tamošių Ado
maiti ir gimines, familiją Ju
lijonas ir Ona Yougeliai, fami
liją Galčunų, familiją Daman
skiu. Kūnas pašalintas, ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 22 d., 8 vai. ryte, 
iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

A.
ADOMAITIS 
šiuo pasauliu 

lapkričio 1S dieną, 1 valanda , 
sulaukęs 16 me- 

gimęs Chicagoje.

IDA POCAITfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 17 dieną, 2:45 vai. 
po pietų, 1928 m., sulaukus 15 
metu amžiaus, gimus Spalio 
16 d., 1913 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Barborą po tėvais Ma
tulaitė, tėvą Antaną, tris sese
ris, Marijoną, Pauliną ir Ona, 
2 dėdes Domininką ir Joną 
Matušius, pusbrolį Joną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6935 So. Artesian Avė.

Laidotuves įvyks Lapkričio 
21 d., 2 vai. po pietų iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Idos Pocaitės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Dėdės, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory X115
Baigusi akuše
rijos kolegijų 
ilgai praktiku 
vusi Pennsylva 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 0 vai. vak.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS III CHIHUIIGAS 

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

Akiy Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

vietoj

(6) A. Belskis, vaistininkas, A. J. Kareiva & Son., •
Naujienų kaimynas, kuris pa- 1537 S. VVood St., skiria “Nau-| 

- ’ -’ j savo puikiai jienų“ ’ 1 ‘ •
daugeli kavos 

Naujienų maska-1 $6-50.
radui Perfunių Setą vertės $10. į-----

sėkmingai veda 
įrengtą vaistinę per 
metų, skiria

maskaradui elektrikinį
perkuliatorių, vertės

Visi a. a. Vincento Adomai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 8Ur 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvas, Broliai ir 
visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius A. Masalskis, 
Boulevard 4139.

P. S. Del susižinojimo kreip
kitės prie Mrs. Žukas, Tel. 
Virginia 1191.

gra- 
Phono

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų,. kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 66.59 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1679 Milvvaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namu telefonas Brunswick 0597 
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 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 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 VV. 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.

(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 j 
krautuvė, 1701 VVest 47th St. > 
Jis yra gerai žinomas biznierius j 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa-, 
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

(9) Justin Mackewich, 2342 
S. Leavitt St. Tai žinomas VVest! 
Sides Real Estate biznierius • 
Jis skiria Naujienų maskaradu ; 
dovanų $5 cash.

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS C1IICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

3238 S. llalsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. L ACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas

2814 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Pbone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiamu vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės

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

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

landų. Room. 8.
?gan« C*iml 0523

Lietuviai^Daktarai

DR. A. J. KARALIUS

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PETRAS GAPSHIS—LUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 14 <1., 8:30 vai. vakare, 

1928 m., sutiko nelaimingą mirtį, nes piktadąrių tapo peršautas 
namuose 39th ir State Sts., sulaukęs 33 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Kauno rėd., Kėdainių apskr., Baisiogalos parap., Valatkonių 
kaime. Paliko dideliame nuliudime moterį Laurą, brolį Dominiką 
Gapshį,' dvi puseseres Konstanciją Daraskienę ir švogerj Povilą 
Darašką ir Viktoriją Žarumskaitę, du pusbroliu Peliksą ir Jurgį 
ŽarumskiuH Amerikoj. Lietuvoj paliko seserį Elzbietą Kiliepę.

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks Panedėly, Lapkr. 19 d., 2 vai. po pielų iš kop

lyčios į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Petro Gapshio gimines, draugai ir pažįstami esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '
Moteris, ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Mariukis, Telephone Bou
levard 4139. p

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSII1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Unlversol 
SUde Bank

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820

RcSm 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 ■' J I

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

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

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienoa.

DR.S.BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood avc. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunswlck 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
112! Milnaukee Avenue

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 *ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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: 3J02 S. llalsted St., Chicago 

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

A. L. Davidonis, M. D. M. F. Rathbun, M. D.
4910 So. Michigan Avė. Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418
nuo 6 iki 8 vai. vakare Rezidencijos Phone Republic 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio Valandos: 1 iki 8 ir nuo 7 iki 9
9107 
v. v.

Jvao
DR. HERZMAN

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk z 

South Shore 2238 ar Itandol^h 6800

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. lajomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, edos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta] 

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

Pbone Midway 2880

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
64 W. Randolph 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. Dearbprn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 lyto 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 Šalie SL, Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canul 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

lOHNR BORDEN-
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
• Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tol. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Pctroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SL 
Hemlock 4080

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talinan Av.
Tel. Prospect 3525.
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The Lithuanian 
Youth

Tarp Chicagos 
Lietuvių Miscellaneous

Įvairus

Dr. I. K. M ak ar “Birutės” pra 
nešimas

A n effort has been made 
organize a group of Lithuanians 
to join the Y. M. C. A. in j Choras sparčiai rengiasi pasta- 
Hoseland as a means to ksep tymui operetės “Birutė” gruo- 
up the fallen Lithuanian spirit džio 2 d. Jaunos spėkos — gy- 
of the Lithuanian youth. This! vos spėkos, tad galima tikėtis, 
is a vvonderful idea būt is it I kad veikalas bus įdomus ne tik 
possible? In my opinion this 
cannot be accomplished for the
simple reason this attempt de- Petrausko, bet taipgi todėl, kad 
feats our main pulpose. Our jo interpretacija senos lietuvių 
purpose is to keep the Lith-! legendos šį kartą bus duodama 
uanian youth together and štili musų čia augusio jaunimo, i.š 
have and propogate our Na- kurio didžioji Birutės dalis su- 
tional Spirit and štili be a good ’ sideda. 
and loyal American Citizen.

to
Kaip jau yra žinoma, Birutės

iš to atžvilgio, jog parašytas 
musų mylimo kompozitoriaus

Repeticijos šią savaitę bus
VVe Lithuanians mušt seek ' sekančios: 

for moral and financial support 
from our own people and why I 
ask for support from sectarian 
institutions to help Lithuanians

Antradienį — merginu, 
ketvirtadienį — vyrų, 
penktadienį — viso choro. 
Visos repeticijos bus laikomos

to organize Lithuanian youths? Gage Park svetainėj, 55th 
This again defeats a good pu r- AVestern Avė. —Valdyba, 
pose because Lithuanians as a 
vvhole have too many parties 
to contend with which are' 
fighting amongst themselves.

Kastų Sabonio 
koncertas
Kaso — Nora

Vienas iš musų “outstanding” 
muzikališkų va r arų sj mėnesį 
bus p. Kasto Sabonio koncertas 
lapkričio 21 d., Chicagos Lietu
vių Auditoriume. Ponas Sabo
nis yra populiarus musų kon
certų lankytojuose ir per dau-

As long as party lines are 
our biggest obstacles in a way 
to organize any big project 
which should be non-sectarian 
or non-political, try to organize 
our youth iu the parties or or- 
ganizations now existing. I think 
that each large organization is 
capable of supporting some 
form of athletics or sports and
all together enter in competi- 8'eb metų Chicagoje jisai džiu- 

moreiifino tūkstančius, savo dainomis.
Šis p. Sabonio koncertas bus 

pirmas, jo paties duotas, šven
timui dvidešimt metų sukaktu
vių savo darbuotės muzikos dir
voje. Mažai dainininkų Chica- 

! goję turi tokį pasisekimą, kaip 
i p. Sabonis, ir nedaug esti

4 arij į resnių muzikališkų vakarų, 
se ected Į rjuose jjsa| nedalyvautų.
bąli to

tion and in 
enthusiasm

this manner 
is aroused.

Take for 
Stars of Roseland. The Golden 
Star Lithuanian Pleasure and 
Benefit Club^ias instituted ath-1 
Ieties as part of the pleasure 
that the club enjoys. 
members of the club 
baseball and basket 
start with.

example the Golden

ger
ku-

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 apšildymų. Tiktai biskj 
imokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus_ gulite užsisakytiKad , 

SIENINIŲ KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimų gražiausių 
lietuvišku ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
K A LEN DORIŲ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovų 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setų jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas 
luotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimų

su-

darbas garan- 
turime keletu 
pardavimo la-

skaitom — $2 
Stewart 2992 

516 E. 71 st St.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Financial
Finansai-Pąakolos_____

Paskolos suteikiama 
į vieno dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jiažsai

TURIU parduot už storage rendų 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegrufmio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

"P o 0*1*51 *ži n Ir i 4’ ojiva PARDAVIMUI bizniavus kumpus,ragrazinKit savo namą gera vIeta netoli didello Banko ir
Si kompanija atlieka darbų ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, kru- i 
mus, gėles; juodžemis pardavimui.

naujai statomo teatro. Randasi ant 
71 St. ir Campbell Avė. North East 
kampas. Asišaukite pas savininkų.

2614 W. 69 Str.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6788-6716

PARSIDUODA pečius kietų ang
lių, 5 kambarių šildomas. Crown 
mėlynu enen.elhi, naujas $140, da
bar $40; lova, 3 šmotai $10, komo
da moterim*’, mokėta $47.50, dabar 
$25; gaso pečius, kainavo $74, da
bar už $30; visi mažai vartoti. Prie
žastis — (iivoisas. Tas bargenas iki 
panedėlio. 1430 — 48 Court, 2 f), 
rear, Cicero, III.

. Musical Instruments
 Muzikos ĮP^tjum^

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASFOBD. Diversey 9502 ar 
Wahash 7519.

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- “’’Matyki't 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

NORIU parduot savo 88 rotų vė
liausio styliaus Grojiklj Pianų su 
platum suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 i mėnesi.

MATHIAS RINKBAUNNER, 
G136 So. Halsted St.

HELBERG BROS*
Room 607

192 N. Clark St.

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianų, 
Grojiklį Pianų arba Phonografų, ar
ba senų su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamie 
Radio. Alsišaukit i musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
613G So. Halsted St.

Morgičiai pirmi ir antri 
G nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus Jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Pinigus skoliname ant 2-rų Mort- 
gičių $100 ir aukščiau ant lengvų 
išmokėjimų.

PETRZILEK BROS.
1647 W’. 47th St.

Naujas išradimas

mus, gėlės; juodžemis pardavimui. _______ , _________________
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. ■ ........
įleiskite mums padaryti jūsų namą __ _
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visų musų darbų, ap- ------------- -
mainome dykai. Patyrę medžių gy- __ _
dytojai. 

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

8545 Houston Avė.

PAGRAžINKlf SAVO NAMĄ GARANTUOTAS 10% 
------------------------------- PELNAS
Vėliausios mados moterims -------- —

kepurės, dresės ir kotai Tai nėra vėju pagrystas su- 
Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau- manymas, bet rimta, teisėta 
šiai iš gero materijolo pasiuvant ir1 biznio propozicija, siūloma pa- 
Sr?a“iPnZ' biznio Įstaigom Mes
vienam atsilankiusiam suteikiame tei-. turime Virš 1,000 akių derlin- 
singų ir prielankų patarnavimų ir par-1 
duodame geresni materijolų daug že- ■ 
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk i musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA cigarų, cigaretų ir 
minkštų gėrimų storas. Kas ieško ge
ro biznio, pamatykite pirma.

2024 So. W ėstom Avė.

ginusios cukraus nendrių že
mės centraliniuose vakaruose. 
Mes parduosime jums 40 akrų 
žemės ir jeigu jus norėsite, mes 
operuosime ją už jus ir garan
tuosime jums mažiausia 10% 
pelno. Jūsų žemė uždirbs dėl 
jus pinigų ir jos pelnas kas
die aidės. Indorsuota visų žy
miausių bankierių ir prekybos 
kamerų (Chambers of Com- 
merce).
PINIGAI GRĄŽINAMI, JEI 
NEBŪTUMĖT PATENKINTI

PARDAVIMUI labai pigiai ice 
creajn, saldainių ir school supply, % 
bloko nuo Public mokyklos ir bažny
čios. Priežastis patyrsit ant vietos.

2640 W. G9th St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
gerų vieta, geras biznis.

4450 So. Ashland Avė.

Pasiųsk kuponų dėl platesnių žinių

W. L. HARTNELL, 
105 W. Monroe St.

Tel. State 9783
Vardas

Adresas

They formed teams 
theinselves. To start with these 
teams vvere of meag’er caliber 
būt gradually more competent 
players took their places. They 
are now in their third year and • 
this past surnmer won the 
Southend 
ship, and expect to win some 
trophies in basket bąli this fall. 
All this work of organization į 
was accomplished by a few 
energetic men, men who were 
interested i n this work for 
pleasure deri ved from it 
not for financial gain.

Severai years ago plans vvere, - 
made to organize all the Lith-'< 
uanian Federated clubs būt' 
failed because clubs that werej 
members of this federation, 
vvere unable to produce Lith- ’ 
uanian teams. Golden Stars isį\ 
the only federated club that has ~ 
a team composed of Lithuanian 
youths and all are members of 
this club.

I think that each club or or
ganization study how the Gold
en Stars and the different K. 
of L. teams have organized and 
you will succeed in organizing 
the Lithuanian youth.

Baseball Champion-

Daugybė kitų darbų atima iš 
jo gausiai laiko, bet, kaipo tik- 

amongst rag mylėtojas savo parinkto už
siėmimo, jisai pasitinka kiek
vieną su šypsena ir eina prie
kin. laimėdamas sau draugus.

Iš pasikalbėjimo teko patirti, 
j kad kita ypatybė šio koncerto 
bus ta, jog asistuojantieji daly
viai bus j>. Leokadija Sabonienė, 
smuikininkė, ir p-lė Silvija Sa- 
boniutė, pianistė. Visi jie ren
giasi nuiširdžiai ir rūpestingai 
programui, taip kad, tikiuosi, 
atsilankiusieji koncertai! džiaug
sis maloniai praleidę kėlės va
landėles žadamoj muzikos puo-

I toj.

MES darome prrmos klesos kar- 
Eenterio, plumberio ir apšildymo dar

us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divislon St. "upstairs” 

Tel. Armitage 1199

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basų kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau*, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentai 
priimamas mainui. 35% jmokčti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

PARDAVIMUI Soft Drink ir sal
dainių krautuvė, pigiai parduosiu. 
4065 So. Campbell Avė.

Telefonas

AUKSINE PROCA
Parduosime jums gražių krautuvę 

ir namų, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo renda. Peivyta ėlė, 2 ka
rų * garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba iSranduo- 
siu už $50 į menesj ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu rendų j namo
kainų. Atsišaukit KUEBLER, 5915 lo 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate) j

Tel. Republic 9819

darbas garantuotas.
2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽlai- 
koin malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

morgi-
Pasko-
taksų,

LIETUVIU RADIO -DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., G819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PEKARNE VERTA $10,000
Važiuoju į Europą, parduosiu už 

$5000. Geras biznis. Puiki vieta, 
renda pigi.

A. N. MASIULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

Radios

the 
and S. L. FABIAN & CO

809 W. 35th St. 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!

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

CIASSIFIED APS. Įi

EducatlonaI
Mokyklos

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS

ir Prašali
na Gerk-
mą. Ska«-
dijimą ir
Kosėjimą.

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 

trimingas, 29 pėdų lotas.
4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

UŽ DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visa laikų kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimų. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainų. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PATARNAVIMAS
Geras patarnavimas mainime, pirki
me, pardavime turto, mortgečių rei
kaluose, raštu padaryme, apdraudo- 
je, laivakarčių bei pinigų siutime: 
KREIPKITĖS: kasdien iki 6 vai. 
Vakarais Utarninke, Ketverge ir Su- 
batoj iki 9 vai.

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS.

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 i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moka
us. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
ums padėsime įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 

kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visų Chicagų. Že
miausios kainos.

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madiscn St. Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

m.
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU) 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPAI AUTO ENGINEĖRING 

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd.

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteen Bnnd & Morgage 

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

Co.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTuMOBJ 
uų pardavinėtojų - paty 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

omobiliua pirmiau, ar ne, dabar yr»» 
uuiki proga išsimokinti kaip parda 
dnšti automooiliuB ir uždirbti gerą 
alg$. Jus mokinsitės pas tokius 
unonCs, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite blskį pasimokinti, 
jus galite tikU‘pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Saleęmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio St. Chicago, III.

REIKALINGI 5 vyrai su patyrimu 
dirbt prie popierio ir geležies yarde.

2426 North Robey St.

PARDAVĖJŲ - 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai;
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba £150 i savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

ne stakas,

At- 
va-

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

REIKALINGI 2 patyrė vyrai dir
bti skudurų shopoj.. HARRY DRAY, 

1447 Blue Jsland Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
arba moteris, kuri negali dirbti ša- 
poj. Turi būti blaivus. Darbas prie 
namų, valgis ir kambarys. 5530 
Lake Park Avė., Fairfųx 2619.

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS’ 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, G ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15. 
Radio patarnavimas $2. 
Šis apgarsinimas vertas $1. 

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 31sh St. Victory 9818

GERA prcų(a geram barberiui 
gauti barbernę. Savininkas parduos, 
mainys ant lotų. Atsišaukit i NAU
JIENAS, Box 1138.

Pranešu
Chicagos

Lietuviams
Kad aš perkėliau savo ofisą į 

naują vietą, pertat visais namų, 
lotų ir farmų pirkimo ir parda
vimo reikalais arba įvairiais 
mainais esate nuoširdžiai kvie
čiami kreiptis pas mane šiuo 
nauju adresu:
Cook County Realty Co.

(C. K. Valaitis)
919 W. 35th Street

Tel. Yards 1571

For Rent
RENDAI 4 vkambarių flatas, šiltas 

vanduo. Rėnda $12. Savininkas ant 
3 lubų, 2832 So. Lowe Avė.

RENDAI G kambarių flatas pe
čium apšildomas, elektra ir vanos, 
pigi renda $33. 2438 W. 39th St.

Automobiles
1926
1927
1928
1928 Pontiac sedan naujas...
1927 Chandler luke naujas.:.
1928

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

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

Essex, Fords, 50 kitokių 
rinkimo. 
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495 

dėl pasi-

SALES 
St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos malkos 
29c., 81c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos valkams dėl kelnučių už *65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų de] mezginių.

FRANK 8ALEMONAVIČTUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, 111.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ar mainymui 140 
akrų žemės So. Central Wisconsin. 
Su gyvuliais, javais ir mašinomis, 
gera žemė, nauji budinkai, arti mie
sto.

OTTO KANTOR, 
Lydon Wisconsin.

Real Estate For Sale

TURIU parduot šioj savaitėj 2 fla
tų mūrinį namą, krautuve su 8 kam
bariais, viršui 18 kambarių flatas. 
įplaukos $85 į mėn. Gasas, maudy
nės, elektra. Dabar išrenduota. Įmo- 
kėt $1,500. Kaina $6,950.

Savininkas Tel. Boulevard 9807

AR JUS NORITE NAMO? 
Pamatykit patys 

2248 W. 72nd St., 5 kambarių 
7227 S. Claremont avė., 6 kamba

rių. Moderniniai patogumai. Karštu 
vandeniu šildomas; gatvės ištaisy
tos; didelis lotas; gera transporta- 
cija; kaina $9,300. Atsakomingiems 
žmonėms duos lengvais išmokėji
mais. Kreipkitės prie savininko 7131 
S. Western avė.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., G kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudyklė, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportaclja. Tik $500 imokėt, li
kusius kaip rendų. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i M r. Šcherer, Coleman A 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

PARDAVIMUI didelis bargenas 
Mayvvoode. 5 kambariu bungalow .su 
garažu, 37% pėdų lotas, su rakan
dais ir 6 tonais anglių. Taipjau du 
lotai Wisconsine. Viskas kartu. 
Kreipkitės nedėlioj, nuo 9 v. ryto iki 
4 v. po piet, 1925 S. lOth Avė., May- 
wood, Phone Maywood 4734.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 87x127 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 
bungalow arba flatą budlnką, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN. 
builder, Kildvare 1195.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink ši 5 kambarių bungalovv 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri-’ 
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktų, didelis lotas.

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI,

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namų 
dideli ar maža. Paul Reni Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170

NAMAS be jokio imokėjimo. Jūsų 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fin
tų budintai, rezidencija ar bungalovv 
be jokio jmokėjimo. Visų sumų mo
kėsite kaip renda. Riley and Krau- 
shaar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 
Palisade 9600.




