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ADF Kovos dėl Penkių 
Darbo Dienų Pramonėj

Federacijos galva sako, kad 40 valandų 
savaitė yra pritaikoma ir jau šiandie 
yra Įvesta kai kuriose pramonėse.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
25. Lai kančios čia savo me
tinę konvencijų Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
VVilliam (ireen išleido praneši
mų, kuriame jis pabrėžia, kad 
penkių (Urbo dienų savaite yra 
ir prak tingu ir galima, ('ireen 
sako, kad darbo valandų skai
čius turi būt vis labiau mažina
mas, idant su mechanikos pro
gresu galėtų kilti žmonių gero

vė, o didėjanti produktingumą 
turi atitikti ir algų kilimas.

(ireen sako, kad 51 I vietų 
unijų pranešimais, 165,000 jų 
narių dabar dirba penkias die

nias, arba 40 valandų, savaitė
je. Tai įvykę per pastarus dve
jus metus, tai yra nuo ADF 
konvencijos Detroite, kur pir
mų kartų buvęs iškeltas penkių 
daibo dienų savaitės reikalavi
mas.

Bulgarija siunčia ka- Albany kilo didelis 
riuomenę prieš ma- spaustuvių darbinin- 

kedoniečius I kų streikas
--------------------------------- ----------------------------------  
I

Tuc tarpu einanti žiauri tarpu- Streiko paliesti keturi didžiuliai 
savio kova tarp priešingų dienraščiai, kurie banda išeiti
Makedcnijos revoliucini n fa- 

kciju

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 25.
Bulgarijos vyriausybė pa

siuntė kariuomenės dalį į Pet- 
ričę, vienos Makedonijos revo- 
liucininkų fakcijoS** Vado, Iva
no Mihailovo, tvirtovę. Kariuo
menei įsakyta suimti Mihailo- 
vą, bet, žinoma, pastarasis su 
savo būriais gerumu nepaai 
duos. Laukiama todėl aštraus 
susikirtimo.

Prieš tai vyriausybė Laivo pa
siuntus Mihailovui ultimatumą, 
Įsakydama jam paliauti viso; 
kius teroro žygius ir atsižadėti 
savo planų pulti Sofiją. Mihai- 
lovas atsakė, kad Bulgarijos 
valdžia esanti didžiausias Ma
kedonijos tautos nevydonas ir 
tos valdžios nariai nusipelnę 
mirtie.-: huusmę.

Tuo tarpu pačioj Soiijoj tarp 
įvairių makedoniečįų fakcijų 
eina žiauri kova. Prieš pora 
dienų viename Bulgarijos ar
mijos oficierų susirinkime jo 
dalyviai pasidalino į dvi fakci- 
jas: į Mihailovo šalininkus ir 
jo priešininkus. Ypač aitriais 
iMihailovo priešais buvo kari
ninkai Apostolov, Popov ir Bu- 
dzikov. Apostolov ir Popov bu
vo nukauti, kai tik jie išėjo iš 
susirinkimo. Trečiasis kiek vė
liau buvo rastas gatvėje nužu
dytas. Apoatolovo ir Popovo 
užmušėjai areštuoti.

Pasak pranešimų, visame Pe- 
tričo distrikte viešpataująs te
roras ir tarp makedoniečių fa
kcijų einančios kruvinos tarpu
savio skerdynės.

[Petrič yra pačiame pasieny, 
apie 120 mylių j pietus nuo So
fijos, kur beveik susisiekia Bul
garijos, Jugoslavijos ir Graiki
jos sienos.]

Paskendo britų garlai
vis; įgula išgelbėta

CAPETOVVN, Pietų Afrikos 
Sąjunga, lapkr. 25. — Prane
ša, kad vandenyne, trisdešimt 
penkias mylias į pietų vakarus 
nuo East Londono, paskendo 
britų garlaivis Cariboo, plaukęs 
į Jungtines Valstybes. Pasisku
binęs pagalbon kitas britų gar
laivis, Windsor Castle išgrai
bė iš vandens įgulos žmones, 
kurie valtimis buvo apleidę 
skęstantį savo laivą.

>*aAomi< marinėle rąžyti

ALBANY, N. Y., lapkr. 25.
Praeito penktadienio vakarą 

sustreikavo čia keturių didžiu
lių . laikraščių spaustuvių dar
bininkai. Streiko kliduyti yra: 
The Evening Ne\vs, The Even- 
ing-Time l’nion, The Sunday 
Tekgram ir. The Mcrning 
Knickerbocker Press.

The Morning Knickerbocker 
Press šeštadienį išeiti išėjo, bet 
tik šešių puslapių, ir ne papras
tu šriftu spausdintas, bet “taip- 
raituotas” — spausdintas nuo 
rašomosios mašinėlės. Kiti 
trys laikraščiai nepasirodė, ta
čiau, kai]) girdėt, ir jie bandys 
sekti Knickerbocker Press pa
vyzdžiu.

Spaustuvių darbininkų strei- 
! kas kilo dėl algų. Trejų metų 
algų kontraktas tarp Albany 
Typographical l’nion No. 4 ir 
visų miesto laikraščių leidėjų 
pasibaigė praeito gegužės mė
nesį. Nuo to Įniko tarp unijos 
ir samdytojų buvo vedamos de
rybos dėl naujo algų kontrak
to, bet kad jos iki šiol nedavė 
vaisių, spaustuvių darbininkai 
nutarė streiku priversti samdy
tojus taikytis.

82 metų jaunikis padė
jo kalėjime 24 metų 

sužieduotinę
MARION, Ind., lapkr. 25. — 

Turtingas vietos pilietis, Da- 
niel Gunder, 82 metų amžiaus, 
nesigailėjo savo 24 metų am
žiaus sužieduotinei, našlei Odo 
Lippens, pinigų, duodamas jai 
sumas nuo 400 iki 2,000 dole
rių, tačiau kai toji ėmė ir atsi
sakė už jo tekėti, senis suareš
tavo ją dėl viliojimo pinigų un
der falše pretenses. “Aukso ka
sėja” tapo pasodinta kauntės 
kalėjime.

Škuneris sudegė; įgulos 
žmonės išgelbėti

NANTUCKET, Mass., lapkr. 
25. — Juroj, dvi mylias nuo 
krašto, praeitą naktį sudegė 
škuneris Mildred Foley. Gaisrą 
pagimdė įvykęs škunery spro
gimas, kurio priežastis neišaiš
kinta. Visi įgulos žmonės bu
vo muitinės laivelio išgelbėti.

Kastostrof ingi p o- 
tvyniai Kostarikoj
SAN JOSE, Kosta Rika, lap- 

i kričių 25. — Del smarkių liu- 
I čių, ccntralinėse ir vakarinėse 

Kosta Rikos dalyse kilo dideli 
potvyniai, darydami daug nuo
stolių. Keletas žmonių ir daug 
gyvulių prigėrė.

Studentų riaušės
Daugiau kaip 20 sužeistų; 42 

sukišti į kalėjimų

BALTIMORE, Md., lapkr. 25.
Tarp Balt i m ore Poly techni

kes Instituto ir Baltimore City 
Kolegijos studentų įvyko dide
lių riaušių,' per kurias daugiau 
kai]) dvidešimt jaunuolių buvo 
sužeisti, kai ‘kuria jų gana 
skaudžiai.

Policijai su dideliu vargu pa
vyko riaušes numalšinti.

Keturiasdešimt du jaunuoliai 
buvo suimti ir uždaryti kalėji
me.

Riaušės kilo susitikus abiejų 
mokyklų paradams prieš pradė-
siant futbolo žaislus.

Francuzų viešb učiai 
protestuoja prieš 

naujus taksus

PARYŽIUS, lapkr. 25. — Del 
vyriausybės sumanymo apdėti 
dvigubais mokesniais antros ir 
trečios klasės viešbučių ir resto
ranų pelnus; viešbučių savinin
kai aštriai protestuoja. Jie sa- 

I ko, kad vyriausybės sumany
mas, jeigu jis busiąs įvykintas, 
niekais pa versiąs visą tą uolių 
skelbimų kampaniją, kurią vie
šbučių savininkai vedę turis
tams į Fra nei ją privilioti.

Valstiečiai atsisako 
dalyvauti Jugoslavų 

šventėj*
BELGRADAS, Jugoslavija, 

lapkr. 25. — Svetozar Pribiče- 
vič, valstiečių-demokratų bloko 
vadas, pranešė, kad blokas ne
dalyvausiąs nė kokiose iškilmė
se, kurios rengiamos gruodžio 1 
dieną dešimties metų jugoslavų 
tautų sąjungos sukaktuvėms 
minėti.

Ir Estai įveda mir
ties bausmę

TALINAS, Estija, lapkr. 25. 
— Parlamentas priėmė vyriau
sybės. pasiūlytą kriminalinių 
įstatymų pakeitimą, kuriuo įve
dama mirties bausmė.

Socialistų pataisa, ikad mo
tėm butų išskirtos nuo mir
ties bausmės, taipjau buvo pri-

Kunigas inkriminuotas 
dėl suvedžiojimo 

merginos
PORTLAND, Ore., lapkr. 25. 

— Federalinis grand jury va
kar čia inkriminavo Reverendą 
Arthurą Baerą, pro tęs tonų ku
nigą iš Livingston, Mont.

Kun. Baer, kuris turi žmoną 
ir ..vaikų Seattle, buvo suimtas 
čia su viena mergina, Irena Re- 
nors, su kuria jis pabėgo iš 
Mihvaukee ir atsigabeno ją į 
Portlandą.

PAPEETE, Tahiti, lapkr. 25. 
— Tahiti ir kitose Francuzų* 
Polinezijos salose ėmė smar
kiai siausti influenzos ir tymų 
epidemija.

ioiuųd oi;pv(i put, onuvnv)

“Vestris”, kuris laipkričio 12 dietaą paskendo AtlantoGarlaivis
vandenyne su 111 žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų.

Bernstorff už pašau- 
lio valstybių nu

siginklavimą
MH’NCHENAS, Vokietija, 

lapkr. 25. — Kalbėdamas Miun
cheno universitete, grafas von 
Bernstorff, buvęs Vokietijos 
ambasadorius Jungtinėms Val
stybėms, o dabar vokiečių at
stovas lautų Sąjungoje, pasa
kė, kad valstybių nusiginklavi
mai esąs techniškai galimas, ir 
jau atėjęs laikas tatai padaryti, 
jeigu pasaulis noris išsigelbėti 
nuo kitų masinių skerdynių.

1

Studentai nugalėjo
Privertė kolegijos prezidentą 

pasitraukti
PEORIA, III., lapkr. 25. — 

Del to, kad Bert Wilson, Krikš
čionių bažnyčios Eureka kole
gijos prezidentas, bandė paša
linti kai kuriuos mokytojus ir 
padaryti tam tikrų reformų ko
legijoje, studentai pasipriešino 
ir pagrūmojo streiku. Pagaliau 
jie pasiuntė trustisų komisijai 
reikalavimų, kad kolegijos pre
zidentas atsistatydintų. Vakar 
Wilsonas rezignavo.

Plėšikai pasišlavė iš 
banko $12,000

MILBANK, S. D., lapkr. 25. 
— Keturi ginkluoti banditai 
puolė vakar vietos Farmers 
and Merchants Įninką ir paspru
ko su tarp 12 ir 35 tūkstančiais 
dolerių. 1

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 25. 
— Į Heliopolis aerodromą šian
die atskrido aeroplanas “Spirit 
of Australia,” kuriuo aviato
riai kap. Hurley ir Moir skren
da iš Australijos į Angliją.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir mažumą šil
čiau; vidutiniški mainąsys ve
jai.

Vakar tempei '+uros buvo 
vidutiniškai 29° F.

šiandie saulė teka 6:52, lei
džiasi 4:22. MČnub leidžiasi 
5:51 ryto.

Trockio sekretorius 
miręs streikuodamas 

badu kalėjime
BERLYNAS, lapkr. 25.

Vokiečių komunistų laikraštis 
Volksville sakosi gavęs žinių, 
kad Trockio sekretorius Butov, 
kuris kalėjime buvo paskelbęs 
bado streiką, po kelių savaičių 
badavimo, mirė. Laikraštis sa
ke, kad Stalino partija ban
džius žinias apie Bulovo mirtį 
nuslėpti.

Volks\ville, kuris yra komu
nistinės opozicijos organas, pa
reiškia, kad sovietų Rusijos 
darbininkuose vis labiau pasi- 
reiškią simpatijos Trockini ir 
kitiems ištremtiems “leninis- 
tams ”

Tifonas Filipinuose
Audbis 400 namų sugriauti; 7,- 

000 žmonių liko be pastogės; 
laivas žlugo

MANILA, Filipinai, lapkr. 25. 
— Filipinų salyno pietų cent- 
ralinėse dalyse per pastaras 
dvi dienas siautė baisi audra, 
tifonu vadinama. Pranešimai 
iš Legaspi, Albay provincijo
je, sako, kad toje provincijoje 
audra sugriovė apie 400 namų 
ir sunaikino septynerius dokus. 
A\rie 7,000 žmonių liko be pa
stogės.

Muskate salos pakrantėj žlu
go, audros ant povandeninių 
uolų užblokštas, japonų garlai
vis Saka Maru. Apie jo įgulos 
žmonių likimą nežinoma, bet 
bijoma, kad jie nebūtų visi žu
vę.

Bomba sužeidė italų 
generolą ir žmoną

TURINAS, Italija, lapkr. 25. 
t—‘Bombos sprogimo buvo su
žeistas italų armijos generolas 
Bertole ir jo žmona. Bomba bu
vo nežinia kieno atsiųsta jiems 
pakiete, kurį atidarant įvyko 
sprogimas.

ŠOVĖ “STIRNĄ”, NUŠOVĖ 
SAVO DRAUGĄ

MANISTIQŪE?Mich., lapkr. 
25. — Miške, apie dvyliką my
lių nuo čia, medėjas Oliver i 
Jardinc nušovė savo kompanio
ną Ed. Botwwą, palaikęs jį ■ 
stirna.

Sharkey vėl kausis
Pasirašė su Tex Rickardu kon

traktų trims šių žiemų bokso 
imtynėms

NEW YORKAS, lapkr. 25. — 
Lietuvių boksininkas .Jack 
Sharkey [Juozas Žukauskas] 
pasirašė su promotorių Tex Ri
ckardu kontraktų trims bokso 
imtynėms per šios žiemos sezo
nų.

Sharkey oponentai kol kas 
nepaskirti, bet Rickard sako, 
kad jis parinksiąs juos iš tarpo 
jau pasižymėjusių sunkaus 
svorio boksininkų — Tom Hee- 
ney, Jolmny Risko, Paulino 
Uzcudun, Knute Hanso n ir 
Young Stribling. Pirmos bokso 
imtynės įvyks sausio mėnesį, 
kitos — per mėnesį laiko vienos 
nuo kitų.
Sharkey kausis su Dempsey
Girdėt taipjau, kad Rickard 

yra padaręs kontraktų su 
Sharkey, kad pastarasis, jei 
nuveiks tris pirmuosius savo 
oponentus, ateinančio pavasario 
pabaigoj ar vasaios pradžioj 
stos kautis su Jack Dempsey.

Sharkey, kuris buvo sužeis
tas training camp’e ir per ke
lis mėnesius laikėsi nuošaly, 
dabar jau visai pasveikęs.

Graiku laivas pasken-
do; jgula išgelbėta

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 25. Jūrėse ties Portu
galijoj; ipAkijašitėmis paskendo 
graikų garlaivis Virginia. Jo 
Įgulos žmonės buvo vieno ispa
nų žvejų laivo išgelbėti ir par
gabenti i l>'ixoes.
Išgelbėjo tryliką vokiečių laivo 

žmonių
LONDONAS, lapkr. 25. — 

Danijos garlaivis Estcnia pra
neša bevieliu, kad vandenyne, 
apie 645 mylias į vakarus nuo 
Airijos, jis išgelbėjęs tryliką 
vokiečių garlaivio Herrenvvyk 
Įgulos žmonių.

Calif o r n i j o j Im i r ė 
jaunas Anglijos^ 

astronomas
PASADENA, Cal., lapkr. 25. 

— Vietos ligoninėj mirė Sidney 
Royton Pike, žymus anglų as
tronomas, dar visai jaunas 
žmogus. Jis prieš tris menesius 
buvo atvykęs į Califomiją dirl)- 
ti Mount Wilson observatorijoj

38 gaisrininkai sužeisti 
' ugnį gesinant

CAMDEN, N. J., lapkr. 25.- 
Gesinant gaisrą, kuris* čia su
naikino didelę Woolwortho 5 
ir 10 centų krautuvę, buvo su
žeisti trisdešimt aštuoni gaisri
ninkai. Dvylika jų tapo nuga
benti į ligoninę ir kai kurie 
tur būt nebepasveiks. Materia
liniai nuostoliai siekia $500,000.

7,753,320 mokytinių so
vietų mokyklose

MASKVA, lapkr. 25. — Ofi- 
cialėmis sintis kos ži.r.
1927 metais SSSR buvo 85,489 
mokyklos, kurias lankė bendrai 
■\753,320 mokytinių. e

I

5 asmenys žuvo aero
planui nukritus

SPOKANE, Wash., lapkr. 25. 
— Praneša, kad vienoj fermoj, 
netoli nuo Spokane, nukrito ae
roplanas ir kad penki lakūnai 
užsimušė.

Lietuves inios.
Lenkų renkama tauty
bių “statistika” Vilnijoj

VILNIUS. — Nesenai pasi
baigė lietuvių mokytojų egza
minai prie Vilniaus Kuratoii 
jcs. Prašymų buvo paduo . 
p:e 60, o prileista prie egz - 

minų tik 14 asmenų, iš kur.^ 
teišlaikė vos 8 asmens.

Neprileido prie kvotimų dau
gumos dėl įvairių formalumų, 
kurių dauguma buvo mažos 
vertės ir visai nepateisinami 
švietimo reikalų sumetimais.

Pargabenamos veislės 
kiaulės iš Anglijos

KAUNAS. — Žemės ūkio rū
mai nupirko juodųjų veislės 
kiaulių Anglijoje. Dabar jas 
jau pargabenamos ir bus ati
duotos Verpiu, Plungės ir Kvie- 
tiškio žemės ūkio mokykloms.

Kenoshos megstuvės 
atsisako arbitruoti 

su darbininkais
Allen A kompanija pareiškia, 

kad ji neisianti į jokias tai- 

kos derybas su streikininkais
KENOSI1A, Wis., lapkr. 25. 

— Kenoshos prekybos rūmai 
baudč tarpininkauti tarp Allen 
Ą kompanijos ir streikuojan
čių jos darbininkų ir prikalbin
ti abidvi šalis savo ginčą pa
vesti trečiųjų teismui išspręsti, 
tačiau nieko neišėjo. M’egstu- 
vių kompanijos vicepirminin
kas ir generalinis manadžeris 
Boger KimbalI atsakė, kad Al
len A kompanija neisianti į de
rybas su streikininkais ir ne
mananti pavesti ginčą spręsti 
irbitracijos teismui.

KimbalI tikrina, kad mcgslu- 
vių produkcija dabar jau esan
ti 80 nuoš. normalė ir kas sa
vaitė vis didėjanti, operuojant 
įmones su pagalba neunijinių 
Jarbininkų (streiklaužių). I>el 
streikininkų, kompanija nema
tanti atleisti iš darbo tų darbi
ninkų, kurie dabar jai dirbą. 
Kompanija tik reikalaujanti, 
kad Kenoshos miesto vyriau
sybė žiuęėtų tvarkos ir apsau
gotų įmones nuo streikininkų

.cro.”

G asmenys krito kau
tynėse Meksikoj

MTKS1KOS MIESTAS, lapk 
£5. — Iš GuadaJajaros praneša, 
kad Jalisco valstijoj dviejose 
vietose įvykę susikirtimai tarp 
federalinės kariuomenės dalių 
ir maištininkų bandų. Tose ko
vose krito 37 maištininkai ir 9 
federalai.

Francuzų attache aero
planas susikūlė

WASHINGTONAS, lapkr. 25. 
— Bclling aerodrome sudužo 
nukritęs francuzų karo atta- 
clre, maj. Thenualto, aeropla
nas, kuriuo jis bandė skristi. 
Thenualt išliko sveikas.

NUŠOVĖ PATĖVĮ Už MUŠIMĄ 
MOTINOS.

SOUTH BEND, Ind., Lapkr. 
*>5. — Horace Hardy, 17 metu, 
mirtinai pašovė savo patėvį 
Edgarą Johnsoną, 38 metų, kai 
patstarasis ėmė mušti savo 
žmoną, Horace motiną.
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KORESPONDENCIJOS
Harvey, III.

Nelaiminga* atitikimas

Lapkričio 15 d. bemedžioda
mas netikėtai persišovė lietu
tis J. Beinorius. Tą dieną jis 
su kitais dviem draugais išva
žiavo medžioti į miškus ir ten 
jį patiko nelaimė. Persišovė sau 
petį- Dabar randasi kritingoj 
padėty Oak Forest ligoninėj. 
Tai artimiausia vieta, kur su
teikta pirmą pagelbą.

Mėgstantys medžioti turėtų 
būti atsargus su šautuvais.

Reporteris.

Waukegan. III.
Svečiavaus Waukegane 18 d. 

lapkričio. Mano tikslas buve 
gauti Sandarai naujų skaityto
jų. Pirmiausia iš gatvekario 
išlipęs užėjau į kitą syk buvu
sią Bruževičiaus vaistinę. Da
bar ją laiko, matyt, lietuvis, 
nes užkalbinus lietuviškai aiš
kiai atsakė, kad lietuvių laikraš
čių neskaitąs- Kažin, ar ir biz
nio su lietuviais nedaro?

Pakeliui sustojau pas p. Gab
rį. Mums bešnekant atėjo ir 
daugiau lietuvių šį-tą į krautu
vę pasipirkti. P-as Gabris tai 
tvirtas demokratybės stulpas. 
Jis yra pirm. Laisvės Mylėtojų 
,Dr-tės, senas Waukegano lietu
vių veikėjas, pažangiosios vi
suomenės geras patriotas. Kai
po tokį, lietuviai jį remia, pirk
dami reikmenis iš jb krautuves.

Atlankiau p. Valantikonj. šis 
veikėjas nusiskundė, kad išsirge 
netoli dviejų metų, atrodo žy
miai pasenęs ir da ligos negay 
atsikratyti—neatgyja kaip rei
kia. Daug įvairumų papasako
jo iš praeities.

4 vai. po pietų Jnivo Liuoąy- 
bes svetainėj Liuosybės Choro’ 
koncertas. Chorą mokina p. A. 
P. Kvedaras. Esu girdėjęs Liuo
sybės chorą dainuojant pir
miau, bet šį sykį choras išla
vintas gerai, kad kaip iš darbo 
žmonių ir negalima daugiau rei
kalauti.

Programas išpildytas sekan
tis: choras sudainavo Interna-

mi

cionalas, Meskim šėrę savo po
nus, Pasilsėti dar ne laikas, 
Mergyte mano, tekėkie už ma
nęs- Solistai: D. Baukiutė— Is- 
panola, Sesutėlės; Sadauskas— 
Karvelėli, Kalvis, Volga, p-le 
V.Jasiuliuniutė - Kad galėčiau, 
In the garden of my heart, 
Bernužėli, nesvaliok.

Merginų choras: Pas močiutę 
augau, Aš augau pas tėvelį, 
Plaukia sau laivelis, čiu čiu liū
liu. Duetas—D. Baukiutė ir A. 
Butvinsko — Home to our 
mountains, Išgyniau jaučius.
Choras: Vienas žodis ne šneka,
Myliu aš tave vieną, Kalviai,
šaltyšius ir Saulutė tekėjo. Dai
nas Myliu ir Kalviai dainavo
solo V. Jasuliuniutė ir D. Bau- 
kiutė-Kvedarienė, pritariant vi
sam chorui. Choras susideda 
iš virš 40 dainininkų-kių.

Prašau nerustauti ant mali
nęs, bet negaliu užtylėti neda
vęs šių pastabų. Dainuota In
ternacionalas. Kodėl nedainavo 
Lietuvos himną? Juk pilnoj 
svetainėj išskyrus kelis komu
nistus pritarėjus, visi kiti geri 
lietuviai tautiečiai. Kam vie
niems, dargi mažumai, patai
kauti, o didžiumai nieko? Juk 
Liuosybės choras nepriklauso nė 
vienai partijai. Gal būt dar tas 
įprotis yra užsilikęs iš seniau. 
Lietuvių chorui nedainuoti Lie
tuvos himno ir vien pasitenkin- 
ti internacionalu netaip gražiai 
atrodo.

žfįgįįfe

tuo viskas užsibaigs.
Kunigai šitą bylą slepia ir 

nieko apie ją nerašo ir nepasa
koja, bet vistiek parapijonys 
apie ją žino ir su įdomumu ją 
seka. Kunigų šalininkai kaip į- 
manydami persekioja įgaliotinį, 
o kiti su įdomumu laukia bylos

los vedimą, tai tas, kad nėra 
užtektinai pinigų. Pati Abro- 
maitienė (kun. Abromaičio mo
tina) yra neturtinga, pirmiau 
buvo vien savo sunaus užlaiko
ma, tad ji negali duoti pinigų 
bylos vedimui. Jos įgaliotinis 
irgi neturi didelių turtų. O by
linėtis be pinigų negalima, ypač pabaigos, kad pamatyti kuo vis- 
prieš kunigus, kurie turi ir pi- kas baigsis, 
nigų, ir įtakos teismuose. Tvir
tinama net, kad i 
Pennsylvanijos bažnyčiose buk rint 
buvę renkamos ir aukos šios 
bylos vedimui. Taipjau tvirti
nama, kad ir Lietuvoj nekurie 
iš Amerikos sugryžę kunigai 
darą didelį spaudimą į Abro- 
maitienę, kad priversti ją, per1 
dvasiškąją valdžią, sustabdyti, 
šią bylą dėl jos sunaus palaikų | 
Amerikoje. Taipjau bandoma 
bylą kiek galint ilgiau vilkinti, 
pasitikint, kad senutė mirs ir

Motinos įgaliotinis ketina 
nekuriuose vesti bylą iki pabaigos, nežiu- 

’ ’ persekiojimų ir grūmoji
mų, iki nebus sugrąžintas mo
tinai jos sunaus paliktas turtas.

Phone Vi r# i n i a 5 4
JOSEPH VILIMAS?

TV a m ii Šia t

K O N K I O
455Š S. WaAhtenaw Avė. Chitagb,

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

(Atlantic and 1*.n lite i’lutvl

Trečias iš kaires yra de la Sierva, naujos rųšies lėktuvo išradėjas, kuriuo jis perskrido 
Anglijos kanalą. lėktuvas, kuriam duota helikoptero vardas, buvo sudužęs, bet vėliau vėl tapo 
pataisytas, šis paveikslas buvo nuimtas Brusselase, Belgijoj.

po mirties surasta ir jo testą- teismui patvirtinti.Publika ne visa, bet tokių ra
dosi, kurie už sudainuotą dainą 
išreikšti padėką nesitenkinimo 
aplodismentais, bet tyrpė kojo
mis, na ir švilpė. Kultūriški 
žmonės taip svetainėj nesielgia- liekama Kauno vyskupui (var-

. , , . toliau ėmė ją vilkinti, taip kad
mentą, kuriuo jis mažą dalį tur-j Skundėjai taipjau sako, kad reikėjo net į teismą kreiptis, 
to paveda dviem ^lietuvių para- kun. Abromaitis mirdamas pa- kad priversti advokatus ir to-
pijom, Du Bois, Pa. ir Brad- 
dock, Pa. Kita dalis turto pa-

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
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, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

CREOMULSION

Motinos mažų vaikučių nie
kaip negalėjo suvaldyti ir jie 
visą laika savo “solo“ dainavo. 
Tai negerai, nes trukdo kitiems 
klausytis.

Su rimtaisiais veikėjas išsi
kalbėjus, iš jų kalbų sužinojau, 
kad komunistų nenuoramų ran
dasi apie penki ir jie visur ban
do įlindę suirutes kelti, ypač 
pašelpinėse dr-stėse. Aldija ko
munistų savo spėkomis neįsten
gė irtis, tai visokius išmislus

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Pavelykit D-rui C. C. Singlcy 

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

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615, 

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

gavus paramos. Vaikų mokyk
lėlę įsteigė, manė, kad varde 
kūdikėlių tėvus pritrauks, tai 
bus didelio biznio. Waukegano 
lietuviai nemaži vaikai, jie su
pranta komunistų makliorystes 
ir juos ir jų politiką veja lauk 
savo gerais sumanymais.

Darbai kol kas eina gerai. Iš 
laikraščiaų daugiausiai skaito 
“Naujienas“. Randasi SLA. 262 
kp. ir TMD. 13 kuopa; manoma 
atgaivinti Sandaros 44 kuopą.

—M. Kasparaitis.

das vyskupo neminimas). Liku
sioji, ir tai didžioji, dalis turto 
paliekama kunigams Kazėnui ir 
Vaišnorui, kurie taipjau yra pa
skiriami adminitratoriais ir tes
tamento vykintojais. Velionis 
kun. Abromaitis (Abromavičia) 
turėjo Lietuvoje ir seną, netur
tingą motiną, brolį ir seserį, bet 
jiems nieko nepalikta. Velionio 
motina sužinojusi apie savo sū
naus mirtį ir tokį keistą tes
tamentą, kreipės į Lietuvos 
valdiškas atstovybes Ameriko
je, bet nesusilaukė jokio atsa
kymo. Pati motina, budatna 
silpnos sveikatos, negalėjo 
liauti Amerikon pati viską 
žinoti. Rengėsi keliauti 
duktė Felicija, bet, matyt, 
no nors pastangomis, iš jos
po atimtas pasas ir ji iškeliau
ti į Ameriką negalėjo.

Tuo tarpu kun. Abromaičio 
testamentas liko paduotas pro
bate teismui patvirtinti, ką 
teismas su laiku ir padarė.

Ramiai praeina keli metai, 
ir, rodos, jau viskas ramiai 
baigsis. Kaip štai urnai vieną 
gražią dieną prieš minėtus du 
kunigus, Kazėną ir Vaišnorą, 
taipjau ir prieš minėtus du 
amerikiečius, užvedama dideles 
bylos dviejuose teismuose — 
federaliniame teisme ir Alleg
heny County Orphans (probate) 
teisme.

Kaltina, kad testą nentas 
suklast uotas

ke- 
su- 
jos 
ke
ta

Pittsburgh, Pa
Byla prieš kunigus Kazėną 

Vaišnorą dėl kun. Abromaičio 
palikimo dar tebesitęsia. Sin
kus kaltinimai. Kunigai pir
muose 
imtose

susikirtimuose 
pralaimėjo.

ir

teis-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas segužlo mėne
syj bus atliktas pigtointe kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ SI s ta
ms musų apiclinktų Pentai Ofisų.tnuių aplcllnktų Deotal Oflau. 

8KYRUUS ofisas
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ralymas dantų_________    5Oo
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THE HAYES DENTAL OFFICES 

l Ine.
DM. T. T. W()OLLEN8, Prea. 

8ZC. South Stnte St.
f'huae UarrluoB 07 A i

Bene 
buvo rašyta, kad tapo užvestos 
bylos prieš du Pittsburgho lie
tuvių kunigus, Magną J. Kazė
ną ir Joną M. Vaišnorą (Wosh- 
ner) sąryšy su kun. Igno Abro
maičio palikimu, ši įdomi byla 
viš dar tebesitęsia dviejuose 
teismuose — Allegheny County 
probate teisme ir federaliniame 
teisme. Kartu su minėtais ku
nigais j bylą yra įtraukti ir du 
amerikiečiai, Krank P. McBride 
ir Katherine Holland.

užpernai “Naujienose

pradžia
1924 m., 
mirtimi pasimi-

Abromaitis,

Pitts-
Bylos

Vasario 6 d., 
burghe, staigia 
rė kunigas Ignas
daug metų klebonavęs vienoje 
Pittsburgho lietuvių parapijoje. 
Kaip apskaitoma, jis paliko 
virš $60,000 turto. Neužilgo!

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg 
zaminavimas atidengs Jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vajearo. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki • T po pietų.

liko apie $60,000 turto, kuris 
turėjo tekti jo motinai. Bet 
skundžiamieji susitarę patys 
pasisavinti tą turtą ir tuo ti
kslu įteikę teismui patvirtinan
tį klastuotą testamentą.

Skundo akte sakoma, kad pa
lengvinti pasi grobimą turto,
vienas apskųstųjų, kun. Kazė
nas, buvo nuvykęs į Lietuvą ir 
pataręs kun. Abromaičio moti
nai nieko nedaryti ir nesiprie
šinti jo testamentui, nes jis 
vistiek pasirūpinsiąs, kad ji 
gautų visą savo sunaus turtą. 
Kun. Vaišnoras taipjau pataręs 
motinai nieko nedaryti, nes ji 
gausianti visą turtą per Kauno 
vyskupą, 
darę tuo 
motiną, 
saugota, 
kurie jąja rūpinasi ir kad tuo ji 
nieko nedarytų,’ bent iki testa
mentas pereis per teismą ir jau 
bus vėlu dėl jo apeliuoti, ar 
bandyti jį permainyti. Motina 
todėl pasitikėdama kunigams, 
nieko ir nedarė iki įstatymų

I skirtas laikas užsibaigė ir tuo 
budu ji neteko teisės prie savo 
sunaus turto. Bet kad ir ta
da ji nieko nesulaukė, o ir iš 
Kauno 
pas jį 
rimtai 
sunaus 
vo įgaliojimą 
jos įgaliotinis ir užvedė 
tuos du kunigus bylą.

Pirmieji laimėjimai
Abiejuose teismuose pirmieji 

susikirtimai su apskųstaisiais 
jau buvo ir abejuose susikirti
muose skundėjos įgaliotinis lai
mėjo. Dabar turės eiti toli
mesnis* bylos nagrinėjimas.

Nors pirmieji laimėjimai ir 
aplaikyti ir byla bus nagrinėja
ma teismuose, tsčiaus pasak 

Įskundėjos įgaliotinio, bylą prieš

Pasak skundo, jie tai 
tikslu, kad prikalbinti 
kad ji . jaustųsi* ap

turint! gerų prietelių,

vyskupo gavo žinią, kad 
nėra jokio jai turto, ji 
pradėjo rūpintis savo 
palaikais ir pasiuntė sa- 

Amerikon, kur 
prieš 

./

Bylas užvedė mirusiojo kun. 
Abromaičio motinos Onos 
romaitienės-Abromavičienės 
galiotinis. Ji pati, dėlei senat
vės ir nesveikatos, j Ameriką 
negalėjo pribūti, tai paskyrė 
čia įgaliotinį ir per jį užvedė 
šias bylas.

. Abiejose bylose kunigam? da- kunigus vesti yra labai sunku, 
romi labai sunkus kaltinimai ir Advokatai, nors ir pripažysta, 
kartu iš jų reikalaujama $100,- kad byla yra pamatuota ir tei- 
000 atlyginimo. Sakoma, kad singa, bet bijosi apsiimti ją
Pennsylvanijos valstijoj dar, vesti prieš kunigus, kad tuo ne- 
niekad nebuvo panašios bylos su 
katalikų kunigais.

Skundėjai savo kaltinamajam 
akte stačiai sako, kad kun. Ab
romaičio testamentas yra su- 
klastuotas ir kad tas klastuotas 
testamentas ir buvo įneštas

Ab-

užrūstinti parapijom; ir pačios 
bažnyčios, kas galėtų pakenkti 
tolimesnei advokato karjerai. 
Kiti advokatai iš pradžių apsi
ėmę vesti bylą, paskui, dėl mi
nėtos priežasties, atsisakė. Pa
galios, ir vedę bylą advokatai

liau tęsti bylą, žinoma, kai jau 
reikia per teismą advokatus 
versti bylą vesti, tai iš to ma
žai galima naudos tikėtis. Ki- I
tas dalykas labai apsunkina by-

Jai skaitymas gerai 
apsimokėjo

lum-
I lar-

ji kentė nuo
T. J. Bucknell, 

perskaitė apgarsi
bago, Mrs. 
dy, Nebr., 
nimą Foley Pilis,diuretikų. Ji 
išbandė jas, tada parašė: “Aš 
labai pagerėjau, sveikatoje ir1 
gyvume po pradėjimo imti Fp-1 
ley Pilis, diuretiką. Nepaken
čiamas lumbago išnyko, taipjau 
tas nuovargio, sustingimo jau
smas. Tai yra tikras smagu
mas ir malonumas rekomenduo
ti Foley Pilis diuretic.” Pa
tenkinimas garantuojamas. Vy
rai ir moterys visur jas varto
ja ir rekomenduoja. Pabandy
kite jas.

Foley l’iils parduoda:
is. P. Hannema, 

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė", kertė
Wm. Broniarczyk, 

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store, 

4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

18 gt.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto; PAT A K 
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj ik. vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

AR JUMS REIKIA PINIGU?

MORGįČIAMS
Mortg*age Org-anization

C. J. Dankowski, ižd.

18-ta Gatvė

Eighteenth Bond &
I. F. Dankowski, pres.

1618 West

l

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 894*2

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

CHICAGO, ILL.

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?
NUODUGNUS tvrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne

gu visos kitos jos Seiminiškoa pareigos, kartu paimtos. Be to tai yru nemalonus darbas—purvinas
ir vargingas. Modernine moteris siunčia viski) j skalbyklų.moteris siunčia viekų j skalbyklų.

WET WASH

Išplauti mink š t am c 
muilinamo vandenyje 
ir išimti beveik šautai.

Seredomis, Kętvcrgais 
ir Pėtnyčiomią

20 svarų $1,00

“KUR

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

Seredojuis, Kctverguis 
ir pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

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

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

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinia 

svaras 9c
>—_________________ >

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

$1.67
<_____________________ 7

KAINA YRA TĄ PATĮ, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

Archer Wet Wash Laundry
v ‘ t,,t • - i f J . . n »> rsi r.« >• . . i | *» *■* • - • •

3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211
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Prikimšk mišiniu iš sekamo

Veda Ųora Vilkienė

Dėkos Dienai pietys

irbata

KALAKUTAS

PUMPKIN PAJUS

Spalgenos

DOANS
Sterling dažalas

Mes Painiam Visa Sunku Darba
Tiktai biskį reiks jums paprosyti

VIRTI ŽIRNIAI
JELLO

mi

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai
(Vardas ir pavardė)

KEPTAS SQUASH(Adresas)(Adresas)

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

TUBBY A Servant is Worth His Hire

ne virtos 
radiskos,

SODA

landų, 
laistyt

uz gerą 
danty 
mostelę

1 šaukštas krisko
1 šaukštukas vanillos

3 sv. *squash
4 šaukštukai sviesto arba ant

TRADICINIS ŠUTINTŲ 
FIGŲ PUDINGAS

GOSH.CCUSlK) PATEIGIA 
iTS GREAT TO H AVĖ 
YOU liviaj' vorrp us 
AGAlA) 
pfcETTY OUIET

IvJITTAOOT YOU

— yra tinkama 
kaina mokėti

DOGGUMDlT, 
DlbM'T

1 SAY

_ cents?^

GREITAI PADAROMAS 
ROLAD1NIS KEKSAS

pert 
deginanti i

RvaigulIuM, 
A h žinojau 

litrui 
greitai

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Žieminė suknel 
namie.

Ištrlrk krisko su cukrumi. 
Pridėk išplaktus kiaušinius, ca- 
cao ir pieną, išlengvo maišyda
ma. Paskui pridėk vanilių. Per
sijok miltus su druska ir pau- 
deriu bent 3 sykius, sudėk prie 
pirmojo mišinio ir maišyk pa-

Sutarpink 
gali apipilti 
gerai pieną, 
pridėk viską 
kalakutu.

Gerovė visuomenės pirmiausia remiasi ant 
aprūpinimo jos pienu. Nei vienas nesupran
ta šitos atsakomybės daugiau kaip tik Bow- 
man Dairy Company. Tai yra kodėl l)ow- 
man’o pienas yra. pagaminamas po aukš
čiausio laipsnio moksliško prižiūrėjimo.

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

I 6UESS KIOBODY 
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|M TO VOK) - VAOVO'D 
IT BE IP I NOISED 
\T AROUMD A

Eit ? >

Virk cukrų su pienu pakol 
nepasidarys taip tirštas, kad 
j vandenį įlašinus, nesuki etės. 
Sudėk krisko. truputį druskos 
ir plak taip ilgai pakol bus taip 
tirštas, kaip minkštas sviestas, 
kurį lengvai galima ant duonos 
tepti. Juo aptepk kėksą iš vi
daus ir lauko.

YOU KNOW MOST OP 
TUE F BLIOVĖ HANGOUT 
IK) TWE DRUG STORE,- I 
COULDN'T GOIKITUERE 
VUlTHOUT ei)W SOME- 
TMING- A SODA'D 
COST TEN CEMTS- J 
I SAY A SODA'b OKJLV1. 
COST TENCEMTS? J

to prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

duoną, jeigu nori 
pienu ir nusunkus 

nuspausk duoną, 
likusį ir prikimšk

2581 
čiuosna 
pas i 
Sukirptos
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Nuo melžimo karvės iki galutino išvalymo, 
supylimo į butelius ir dastatymo iki durų, 
kiekvienas butelis Bowman’o pieno saugus 
nuo blogumo. Bowman’o išlavinti inspekto
riai stovi ištikimai ant sargybos ant kiek
vieno žinksnio pasekmingai. Bowman’o pie
nas siekia JŪSŲ STALĄ, KAIP GAMTA 
PASIRENGUS — pilnai — gausinga Sme
tona, tyriausia iš tyrų, šviežia ir saldi kiek
vieną dieną per metus.

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban 
* dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

VL» puoduko Crisco
1 puoduką cukraus
2 kiaušiniai
% puoduko cacao
% puoduko pieno 

šaukštuko vanillos
2 puoduku miltų
y> šaukštuko druskos
2 šaukštuku baking paude 

rio.

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

Hiųsti man pavyzd) No ..........-......
Mieros ........ .................. per krutinę

vartotojų patariu
Hruley. 306 W. 

City, sako: 
x olandas 
veikti 

pagimdydavo 
s turėjau 
Miatiręs. 

geros 
Jom

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGE1NE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgėivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų, Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartoiami pėr 30 metu.

Visose uptiekoae 10c ir 25c

ORANGEINEčius virk su vandeniu puode. 
Sumalgyk, pridėk sumaišyk su 
kitais čia paduotais dalykais, 
sudėk bliudan arba puodan ir 
šutink ant garo.

U puoduko sviesto
1 puodukas rusvaus cukraus 
4 šaukštai saldžios Smetonos 
1 šaukštuką vanillos
Ištrink sviestą, dėk cukrų 

laipsniškai ir trink pakol pasi
darys švelnus mišinys. Ant 
galo sudėk vanillą ir lengvai iš
maišyk.

2 pakeliu Jello
1 kvortą vandens
’Zj šaukšto citrinų sunkos
f/2 šaukšto apelsinų sunkos
1 šhukštą cukraus

kvortos tirštos saldžios

1 puodukas malasses
1 puodukas supiaustytos jau

tienos lajaus
2 puoduku sukapotų figų
1 šaukštukas cinamonų
1/2 šaukštuko nutmeg
1 šaukštuką sodos
1 puodukas raugštaus pieno
2 kiaušiniu
2^2 puoduko miltų
Sumaišyk kartu malasses, 

lajų, figas ir prieskonius, pri
dėk sodą ir pieną. Paskui dėk 
išplaktus kiaušinius ir miltus 
pamainant. Viską reikia gerbi 
išplakti ir sudėk į gerai sviestu 
išteptą bliudą tiek, kad butų 
nedaugiau % bliudo. šutink 
ant garo dvi valandas. Paduok 
su sterling dažalu ir plakta 
saldžia Smetona. Padarysi du 
pudingu ir bus gana dėl 12 y- 
patų.

1 keną žalių žirnių
2 šaukštu sviesto
1 šaukštuką cukraus
Va šaukštuko druskos
1 šaukštą miltų
Užvirk žirnius, padaryk 

šinį iš miltų, supilk, duok 
virti, sudėk likusius dalykus, 
paduok stalan.

ė. Tinka sve- 
Galima greitai 

judinti iš byle kokios materijos, 
mieros 14, 16, 18, 36, 40, 
46 colių per krutinę.

IIUIK 
D< 

n< Tunciimo 
dėjimo 
Pooii’r

Uoan’a 
didina 
pazulinti 
Vnrtojainog 
paKiilllyje.

50,000
Harry 

Nrw York 
KIIH Htovf-jimo 
mano InkKttiM 
HluptimuH 
mfj. Retkarėial 
ėiauv nkiiudaH, 
fk)nn’«i 1*1 IėM yra 
ii<‘m jfiH iėhandžinū. 
no vistiH ncHtnagumuH

Doan'fl:
120 fit., 

kaltinu II- 
prlvertiina 

BUK lillOHlli.
HkaiiM* 

juu- 
, kad 
vilki- 

pnėnli-

Norlnt gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
*5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
rba krasos ženkleliais kartu su už

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

laistei! St., Chicago. III.

PILLS 
6Oc

AST1MULANT D1URETIČ vtf.KIDNEYS 
Ivater.Milburn Co. MfgChem. Buffalo.NY.

Kepti svogūnai
Parink kiek patinka viduti

nio didžio svogūnus. Nuvalyk 
ir virink pakol jie bus beveik 
minkšti.

Padaryk baltą dažalą iš pie
no, sviesto, miltų ir sudėjus 
svogūnus bliudan apipilk baltu 
dažalu ir padėk 15 minučių pe
čium

žąsis: galima prikimšti 
obuoliais, kopūstais, arba 
kuotoni žaliom bulvėm.

Keptos vištos
Vištas reikia taip pat pri

rengti kaip kalakutą, tik jų ne
reikia trinti su sviestu, o gali
ma sviestą padėti blėtyn, kur 
kepa vistčs. Prie prikimšimo, 
vietoj kapotų kepenų, galima 
įdėti razinkų ir kapotų žalių 
petruškų, vištiena bus skanes-

ERA 
Inknltii 

jum) 
ptlHlėrt 
::o. 
delei 
l*lleN

HtimuliuojantlM diurntikitn. na- 
inkuti) vciklnit) ir tuo ptiKelbHti 

kūno vikuh nrAvariimuit.
rokomendiiojninoH visame

Parink gražių spalgenų. Su
dėk puodan su trupučiu van
dens, virk ir nuolat . maišyk, 
kad neprisviltų. Pridėk cuk-- 
raus ir dar truputį virk. Jeigu 
nori gali perkošti, jeigu ne, tai 
taip sudėk bliudan ir padėk šal
toj vietoj.

Užkandis: marinavota silkė, 
arba vaisių mišinys.

Sriuba: Buljonas iš jautie
nos, arba vištienos su makaro
nais bei krekėsais.

Mėsa: Keptas, prikimštas ka
lakutas, žąsis, keptos vištos, 
arba kepta kiauliena.

Virtos daržovės: prie mėsos:
Bulvių košė, keptas arba virta* 
Squash, kepti svogūnai, spalge
nos, arba kitokios daržovės.

Daržovės -
lies: Seleros
salotos ir tomatės.

Desertui: “Pumpkin 
arba riešutai ir razinkos, sal- delį kalakutą, 
dainiai, pyragaičiai, kava, ar- kalakutu, nes 
bata, arba šokoliodas ir, bile ni

Kepta kiauliena
Jeigu keps kas paršiuką, tai 

jį galima prikimšte tokiu pat 
mišiniu kaip kalakutą tik ne
reikia dėti sviesto, bent ne tiek 
daug. Jeigu kam patinka gali 
pridėti obuolių.

Iftilvių košė

Parink kiek reikia bulvių, nu
lupk ir ,vandeny su druska iš
virk. Nuimk, nusunk, sumai- 

su mediniu šaukštu taip 
butų kaip smetona. Pašil- 
tiek pieno kiek reikia, pri- 
prie bulvių, pridėk kiek 

daugiausia galima sviesto, juo 
daugiau, juo skaniau ir plak 
pakol • išrodys kaip smetona. 
Paduok karšta.

Mišinys
Daryk mišinį tuo laiku, kai 

sumai- kėksas bus pečiuje.
2 puoduku rusvo cukraus
1 puoduką saldaus pieno bei

Neapleisk savo
* inkstų! ,

negalite būti Rveikas, kai 
inkstai neveikia*

avpikata yra negalima. Jei Judu 
iicpaiinllna vIrur neAvanv 

kraujo.
iim gulmt nmų. RURtirirno. 

■ nuoliiilnio Htrėnų «kau- 
neveiklių inkHtų, vartokite

MiiH/
Per 52 Metus Vadovaujantis Ryšyje

10 sv. kalakutą 
la puoduko sviesto 
tį puoduko miltų 
1 puoduką karšto vandens 
1 a puoduko sviesto
Nuvalyk, nulupk ir nušluos

tyk kalakutą, ištrink druską. 
Prikimšk mišiniu, ištrink ge
rai sviestu ir apiberk miltais, 

dyvos, Padėk ant išsviestuotos skau- 
| rados, apdengk ir įdėk ledau- 

Pajus, nėn keletui valandų. Neimk di- 
geriau du mažu 
jie bus gardes- 

Kaip pastovės keletą va-

— LAKE CITY LAUNORY COMPANY C

2 puoduku virto pumpkin, 
perkošk per sietą.

1/2 šaukštuko druskos
•Vi. puoduko rusvaus cukro 

arba jeigu nenori, kad butų la
bai saldu, dėk l/ž puoduko arba 
net puoduko rusvaus cuk
raus.

’/i. šaukštuko tarkuoto 
imbiero

% šaukštuko cinamonų 
šaukštuko nutmeg

Vi. šaukštuko maltų gvazdikų
2 kiaušiniu, išplaktus
1 puoduką virto pieno
1 puoduką virtos saldžios 

Smetonos arba 2 puoduku pie
no ir 2 šauktu sviesto.

Viską kartu sumaišyk ir dėk 
ant tam tikrai pajams prireng
tos tešlos.

kiekvieno puoduko virto 
kepto squash po 
ta sviesto.

Druskos, pipirų 
Sukapotų peanuts 
ma)lows, jeigu patinka

Nuplauk, perplauk per pusę, Padėk Šalton vieton, kad atauš- 
išimk sėklas, kepk vidutiniai ti). Išplak smetohą 
karštame pečiuje arba supiaus- šyk su Jello, kaip gerai bus su 

tirštėjus. Vėl padėk šalton vie 
ton iki reikės paduoti stalan. saldžios Smetonos 
Apiberk sukapotais riešutais, 
ir paduok stiklintose induose.

koks suris su krėkėsais, šalta- 
košė arba jello.

Gėrynių!: Ginger Ale su vai
sių arba vynuogių sunka, arba 
kava

THAMKS. TUBBY, 
n'S AVJFUL M\CE 
OF YČU TO SAY

THAT

112 sv. baltos duonos
2 šaukštuku poultry 

seasoning.
•/į puoduko tarpyto sviesto 
L12 puoduko druskos 
Z'2 puoduko pipirų

1 sutarkuotą svogūną
2 kiaušiniu, suplak. Kalaku

to širdį, vidurius ir kepenis nu
imk ir sumalk

2588 Smagi, jauninanti sporto suk
nelė. Galima siūdinti iš baltos, arba 
kokios kitos spalvos materijos. Ji 
tinka prie darbo, mokykloj arba ant 
gatvės, bet tinkamiausia yra dėl 
sporto. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 coliai per krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St.. Chicago, III.---------- -------------- —v, 

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

1 siųsti man pavyzd) No ......... ——.
Mieros ..........................  por krutinę

NAUJIENOS, Chicago, III. v 1,1 ir -r,i 1 i h

arba Smetonos. Išmaišyk Jello su kol viskas getai ueišsimaišys.
Vieną šaukš- cukrum. Užvirk vandenį, su- Kepk dvejose bletyse karštame 

pilk citrinų ir apelsinų sunkas, pečiuje ir perdėk sekamu miši- 
pagal skonio, tegul sykį užverda. Atimk nuo niu 
arba marsh- ugnies, supilk vandenį į bliudą.

udėk Jello, gerai išmaišyk
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liepta dirbti “ūkininkų internacionale”. Jo prašymas iš
važiuoti iš Rusijos vėl buvo atmestas. Paskutinį mėgi
nimą gauti vizą kelionei Vokietijon “pakutavojantis“ 
komunistų generolas padarė 1928 m. rugpiučio mėnesy. 
Neturėjęs pasisekimo ir šį kartą, jisai, kaip aukščiaus 
minėjome, buvo priverstas ieškot pagelbos Vokietijos 
ambasadoje, ir ši jį išvadavo iš bolševikiškos nelaisvės.

Pasirodo, kad net ir su stambiais komunistų partijų 
lyderiais Maskva elgiasi, kaip su paskutiniais pastumdė
liais. Mat, ji juos šeria.

Apžvalga

NOBELIO DOVANA NORVEGŲ RAŠYTOJAI

KOMENDANTAS NUBAUDĖ 
“SOCIALDEMOKRATO”

REDAKTORIŲ

1928 metų Nobelio dovana už literatūrų tapo pripa
žinta Norvegijos rašytojai, p-iai Sigrid Undset.

Anąmet Nobelio dovaną už literatūrą gavo norve
gas Knut Hamsun.

Kad ir maža šalis, turinti nedaug daugiaus gyven
tojų už Lietuvą, Norvegija literatūros srityje stovi pir
moje pasaulio tautų eilėje.

BEDARBIU PAGELBOS PLANAS

Išrinktasis prezidentas Hooveris, prieš iškeliausiant 
lankyti Pietų Amerikos kraštus, padavė Jungtinių Val
stijų gubernatorių suvažiavimui apsvarstyti savo planą 
kovai su nedarbu. Hooveris šitam reikalui siūlo sudary
ti trijų bilionų dolerių fondą, kuris, atėjus “blogiems lai
kams“, turėtų būt vartojamas viešiemsiems darbams, 
kad atleistieji iš fabrikų darbininkai gautų juose uždar
bio.

Šita busimojo prezidento idėja yra verta pagyrimo, 
nors ji ir nėra originale. Ją jau seniai skelbia socialis
tai. Bet įdomu yra tai, kad Hooveris rinkimų kampani
jos metu griežtai atakavo socializmą ir niekino pačią 
mintį, kad valdžia kištųsi į pramonės reikalus; o dabar, 
vos išrinktas į aukščiausią valdžios vietą, jisai yra pri
verstas pats skolintis kai ką iš socialistų programo ne
darbo klausimu.

Socialistai turi tiek sveikų, konstruktyvių sumany
mų, kad net ir jų priešai negali juos ignoruoti.

Voldemaro “Aidas” praneša, 
kad Kauno karo komendantas 
nubaudė 10 parų arešto arba 
100 litų pinigine bauda “Social
demokrato” redaktorių inžinie
rių Steponą Kairį "‘už nesilaiky
mą privalomų spaudai taisyklių 
4 §-o”.

Su nieku Lietuva nekariauja, 
bet karo komendantai cenzūruo
ja Lietuvos laikraščius!

Neseniai buvo nubausti krik, 
dem. “Rytas” ir Telšiuose ei
nąs “žemaitis“.

ARGENTINIEČIŲ “BALSAS”

ne jųjų nusistatymų, o tik jų 
pačių susiartinime. Tegul 
kiekviena jųjų lieka prie sa
vo nusistatymo, tegul vadina
si, kad nei viena, nei antra 
pusė nuo savo programinio 
nusistatymo nenusileido. Fak
tas tačiau yra, kad derybose 
įsivyravo taikos atmosfera, 
kad abiejų pusių parodyta no
ro susitarti ir kad, pagaliau, 
nuo efektyviai politinių klau
simų pareita prie ekonominių 
klausimų svarstymo, klausi
mų, kuriais be abejo lengviau 
ir greičiau galima susitarti.”
Kad politiniai klausimai butų 

atskirti nuo ekonominių klausi
mų, to reikalavo lenkų delega
cija, ir Voldemaras šitam pa
grindiniam punkte nusileido. 
Daugiaus net. Jisai padare visą 
eilę pasiūlymų:

"‘Vėl įsileisti lenkų prekes, 
kurioms tik neseniai uždėta 
milžiniški muitai. Musų pa
siūlyta dar miško plukdymas,

kaipo ekonominė kompensa
cija Lietuvai už maksimali- 
nių muitų lenkų prekėms pa
šalinimą.

“Lenkai nuduoda, esą jiems 
pasiūlymai nepriimtini. Ir ga
lionas daiktas, kad jie iš tik
rųjų spirsis. Bet faktas yra, 
kad ardoma musų pačių po
zicijos. Nes ką reiškia lenkų 
prekių įvežimo Lietuvon lega
lizavimas? Ar tai nėra prak
tiškas išsižadėjimas principo, 
kad santykių vengimas su 
lenkais esųs vienintelis paci
fistinis būdas kovoti už Vil
nių? O miškų plukdymas, kad 
ir jis vyktų nepriklausomai 
nuo betarpio susisiekimo nu
statymo, kaip tai Klaipėdos 
konvencijos numatyta? Ar 
plukdymas miško nėra tam 
tikros betarpio susisiekimo 
rųšies nustatymas? Ar lei
džiant mišką plukdyti per de
markacijos liniją nesilpnįna- 
ma musų pozicijos susisieki
mo per ' demarkacijos liniją 
reikalu bendrai? Iš to išva
dos labai aiškios.”
Taigi ta telegrama, kuri 

seniai buvo pranešusi apie 
sišką Karaliaučiaus derybų
pasisekimą, nepilnai atatinka 
tiesą. Derybų rezultatas yra 
tas, kad Lietuvos delegacija su
tiko eiti prie ekonominių santy
kių užmezgimo su Lenkija, ne
judinant Vilniaus klausimo. Tąi 
yra stambus lenkų laimėjimas.

ne-
vi-
ne-

MASKVOS NELAISVĖJE

Pereitą mėnesį sugrįžo iš Maskvos į Berlyną buvęs 
Vokietijos komunistų vadas Brandler. Sugrįžo jisai jau 
nebe vadas ir net ne partijos narys. Komunistų inter
nacionalas jį išbraukė — už “nepaklusnumą“.

Brandler gyveno Rusijoje nuo pavasario 1924 m. 
iki šių metų spalių mėnesio. Maskvon jam buvo įsakęs 
važiuoti kominternas, kuris būvi) nepatenkintas Brand- 
lerio “dešinumu“ ir pastatė Vokietijos komunistų parti
ją po “kairiosios“ Ruth Fischer komanda. Kominternas 
atvykusį Rusijon Brandlerį sulaikė ir uždraudė jam 
grįžti atgal. Per ketverius su viršum metus tas žymus 
vokiečių komunistų šulas turėjo sėdėti bolševikų sosti
nėje ir negalėjo priprašyti Maskvos diktatorius, kad jie 
leistų jį namo. Galų gale jisai turėjo kreiptis į Vokieti
jos ambasadorių Rusijoje, ir kadangi Brandler yra Vo
kietijos reichstago (parlamento) narys, tai ambasado
rius išgavo jam leidimą važiuoti Vokietijon. Maskva jį 
paleido, bet už tai, kad jisai drįso ieškot užtarimo “bur
žuazinėje valdžioje“, tai komunistų internacionalas ap
šaukė jį “darbininkų išdaviku“ ir pašalino iš komunistų 
partijos.

Brandleriui sugrįžus namo, Vokietijos spaudoje pa
sirodė jo laiškas, kurį jisai, dar būdamas Maskvoje, ra
šė komunistų internacionalui ir Vokietijos komunistų 
centrui, protestuodamas prieš jo laikymu Rusijoje. Ta
me laiške tarp kitko skaitome:

“1924 m. balandžio mėn. Kominternas įsakė 
man važiuoti Rusijon. Nors nėra jokios partijos 
įstaigos nutarimo, kuris verstų mane pasilikti So
vietų Respublikų Sąjungoje, bet nuo 5 kongreso 
man neleidžiama išvažiuoti.

“Tuojaus po 5 kongreso aš pareiškiau prisipa- 
žįstąs, kad 1922-23 mm. aš padariau stambių klaidų, 
sukrypimų dešinėn ir kairėn,- besistengdamas pra
vesti Vokietijoje teisingą komunistiškos politikos 
liniją. Aš jau 5 kongrese pareiškiau, kad aš pasi
duosiu visiems kongreso nutarimams ir pasižadu 

juos pravesti, net ir tuomet, kai jie man neatrodys 
teisingi. Vietoje atsakymo, EkzekutyVis Komunistų 
Internacionalo Komitetas paskyrė mane vesti koo
peratyvų skyrių prie Komunistų Internacionalo, ši
tam nutarimui aš pasidaviau.”
Toliaus, kominterno viršininkai uždraudė Brandle

riui ne tik grįžti Vokietijon, bet ir kokiu nors budu kiš
tis į Vokietijos komunistų reikalus. Brandlerio prašy
mas leisti ji namo buvo atmestas. Vėliau, jam buvo pa-

Argentinos lietuvių draugija 
“Lietuva” leidžia Buenos Aires 
mieste savaitinį laikraštį “Bal
są“. Paskutiniame jo numery 
(spalių 27 d.) įdėta naujos 
“Balso“ redakcijos komisijos 
"‘Atviras žodis“, kuriame pra
nešama apie atmainas, įvyku
sias draugijos valdyboje ir laik
raščio redakcijoje.

“Balsas” pirmiau s buvo pate
kęs vieno kunigo įtakon. Da
bar jo leidėjai yra pasiryžę eiti 
vidurio keliu, nekrypstant nei į 
klerikalizmą, nei į bolševizmą. 
Redaktorium tapo pakviestas p. 
K. Norkus.

Vargas tečiaus argentinie- 
čiams su laikraščio leidimu, kad 
jie neturi lietuviškos spaustu
vės. “Balsas“ taip prastai spau
sdinamas, kad daugelis žodžių 
jame beveik neįskaitomi. Kedak- 
cija ragina skaitytojus, kad jie 
padėtų jai įsigyti spaustuvę ar
ba bent raides lietuviškais ak
centais.

MASKVA PATARIA LIETU
VAI TAIKINTIS SU LENKAIS

Kauniškis “Ūkininko Balsas 
rašo:

“ ‘Izvestija’, rašydama apie 
Karaliaučiaus konferenciją, 
pažymi, kad jeigu abi šalys 
laikysis pirmykščio nusista
tymo, tai iš derybų nieko ne
išeis.

“Toliaus "Izvestija’ sako: 
‘Lietuva turi suprasti, kad ji 
gali, nei kiek neatsisakydama 
tautos pretenzijų, eiti prie 
susitarimo su Lenkija tais 
klausimais, kurie neliečia Vil
niaus problemos’. O Lenkija 
neturinti Lietuvos bauginti. 
Tada esą butų galimas susi
artinimas.“

Mųsiškiai bolševikėliai šaukia, 
kad Lietuvos vyriausybe “par
duoda” kraštą Lenkijai. O tuo 
tarpu Maskva, kaip matyt iš 
aukščiaus paduotos žinios, ma
no, kad Voldemaras esąs per
daug nesukalbamas santykiuo
se su lenkais.

KARALIAUČIAUS KONFE
RENCIJOJE LAIMĖJO 

LENKAI

“L. žinių” korespondentas, 
aprašydamas lietuvių lenkų kon- 
ferencijis rezultatus, nurodo, 
kad, nors Karaliaučiuje nieko 
konkrečiu nenutarta, bet vis- 
tiek pasiekta gana svafbių pa
sekmių.

“Drįstu tvirtinti”, sako ji
sai, “kad konferencijos vaid
muo pasireiškia abiejų pusiu,
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Imigrantų proto 
egzaminavimas

Keisti klausiniai. — Proto tyri
mas. — Egzaminuotųjų ne- 
kompetentiškumas. — Psichi
atrijos mokslas. —Klausimai,

kad generalis daktaras toli gra
žu neturi reikiamo prisirengimo, 
kad galėtų tinkamai daryti psi
chiatrinius tyrimus. Psichia
trija yra specialė medicinos 
mokslo šaka, kuri reikalauja 
daug darbo ir patyrimo. Be to, 
ji dar tebėra eksperimentalėj

j kuriuos turi atsakyti imi-Į stadijoj. Baigęs mediciną, dak- 
g rantai. — Atsitikimas su taras dar turi studijuoti psi- 
viena imigrante. — Proto ty- chiatriją nuo trijų iki penkių 

; metų.
savo darbui. Paktai rodo, 
Amerikos daktarai, kuriems 
vesta protiškai egzaminuoti 
eivius, tokio prisirengimo 
turi.
toj sirtyj atsiduoda kokiu tai 
vodeviliu.

rimo rezultatai tarp žydų. 
Konsulų nupmone.

Tik tąsyk jis gali tikti 
jog 
pa- 
at- 
ne-

štai kodėl ir jų darbas

tai

Kaip jus atsakytute, pavyz
džiui, į tokius klausimus:

Kas atsitinka su ožiu, kuo
met jam sukanka septyni me
tai ?

Kiek žąsis turi plunksnų?
Kaip ilga yra virvė?
Dauguma pasakys, jog

klausimai nėra rimti. Bet fak
tas yra tas, kad kaip tik tokie 
klausimai yra užduodami imi
grantams, kurie nori atvažiuoti 
į Ameriką. Jeigu imigrantas 
teisingai (!) j juos atsako, tai 
jis išlaiko inteligentiškumo 
kvotimus. Reikia abejoti, sako 
llarold Fields, ar patys egzami
nuotojai yra protiškai kompe- 
tentiški žmonės, jeigu jie pagal 
tuos klausimus sprendžia apie 
imigrantų protą.

Kiek žąsis turi plunksnų? 
Niekas juk negali tinkamai į 
tą klausimą atsakyti. Tačiau 
imigrantas privalo duoti rinitą 
atsakymą, kad Amerikos val
džios medi kalis atstovas galėtų 
spręsti apie jo protinį tinkamu
mą. Tikslas tų klausimų yra 
neva apsaugoti imigrantus nuo

Klausimai, kurie yra užduo
dami imigrantams, kad nusta
tyti jų protišką tinkamumą, yra 
tiesiog juokingi ir absurdiški. 
II. Fields paduoda visą eilę 
Klausimų, kurie faktinai buvo 
užduoti

Kiek
imigrantams, šta jie: 

žąsis turi plunksnų? 
ilga yra virvė? 
žvaigždžių yra danguj ? 
dantų turi varna? 
skirtumas yra tarp an-

Pats per save planas egza
minuoti ateivius Europoj yra 
geras. Dabartiniu laiku Ame
rika turi savo egzaminuoto jus 
Anglijoj, Airijoj, Norvegijoj, 
Danijoj, Olandijoj, Švedijoj, 
Vokietijoj, Belgijoj, Autrljoj, 
Čekoslovakijoj, Italijoj ii- I,<_. n- 
kijoj. Teorijoj tas planas yra 
geras, nes jis gali apsaugoti 
Ameriką, nuo nepageidaujamu 
imigrantų, būtent, tokių, kurie 
turi limpamas ligas arba pro
tiškai nėra normalus.

Bet praktikoj plano netinka
mumas pasireiškia tuo, kad vie
nas ir tas pats daktaras daro 
ir fizišką ir protišką egząnli- 
naciia. Visi gydytojai sutinka,

Kiek
Kiek
Koks

tomobilio ir traukinio?
Kas sunkesnis: svaras kornų, 

ar svaras plunksnų ?
Kas lekia greičiau—paukštis 

ar musė?
Kaip kiškis bėga?
Kas atsitinka, kuomet jus 

padedate kiaušinį po akmeniu?
Kur kate bėga antrą valandą 

nakties, kuomet visų namų du
rys yra Uždarytos?

Kiek krantų turi vandenynas?
Kiek kojų turi Amerikos ka

tė?
Ar jus galite padaryti na

mus iš sviesto?
Jeigu aš pamesčiau pinigus 

darže, kuris yra apskritas, tai 
iš kurios pusės daržo aš pradė
čiau pinigus ieškoti?

Jeigu aš eidamas gatve susi- 
durčiau su ktite, tai k»į da-
ryčiau ?

Kuomet laivas dega ir paša- 
žieriui šoku į vandenį, tai kaip 
jie ten gyvena?

Koks skirtumas 
ir anglies?

Koks skirtumas

karalius nešiojasi lietingoj die
noj?

Kaip jus pavadinsite sūnų, 
kuris suėda savo motiną ir tė
vą?

Įvyko geJežinkelyj nelaimė ir 
44 žmonės tapo užmušti. Kas 
su jais turi būti padaryta? (At
sakymas “jie turi būti palai
doti“ tapo pripažintas klaidin
gu.)

Kas atsitinka su ožiu, kuomet 
jam sukanka septyni metaf?

Aišku kiekvienam, kad tai yra 
kvaili klausimai. Tokiais klau
simais galima tik linksminti 
publiką vodeviliuose. Bet visa 
nelaimė tame, kad jie yra ski
riami ne publikos linksminimui, 
ale ateivių proto tyrimui.

Prieš kiek id’ko, sako Fields, 
buvo toks atsitikimas. P-ni K. 
gavo pakvietimą nuo savo vy
ro važiuoti į Ameriką. Prieš 
daug metų jis atvyko j Ame
riką ir sunkiai dirbdamas įgijo 
šiokio tokio turto. Tapęs pilie
čiu, jis pasiryžo atsikviesti sa
vo šeimą—žmoną ir dukterį. Iš 
pradžių viskas ėjo sklandžiai. 
Vyras padavė aplikaciją, ir ga
vo atsakymą iš Washingtono, 
jog gali atsikviesti savo šeimą.

Kuomet jau viskas buvo su
tvarkyta, Amerikos konsulas 
pranešė p-niai K., jog ji ir jos 
duktė turės dar atlikti šiokius 
tokius formališkumus. Jos ta
po pakviestos pas daktarą, ku
ris turėjo nustatyti, ar jos fi
ziškai yra tinkamos. Daktaras 
surado, jog fiziškai abi yra 
sveikos. Prasidėjo proto tyri
mas. Motinai tapo užduoti se
kami klausimai: “Koks yra 
skirtumas tarp kiaušinio ir ak
mens?” “Kas atsitinka su ožiu, 
kuomet jam sukanka septyni 
metai?“ “Kiek krantų turi van
denynas?“

Moteris nustebo. Ji pamanė, 
kad daktaras su ja juokus kre
čia. Juk tie klausimai, neturi 
jokios prasmės, jokio senso. 
Suprantamas daiktas, kvotimus 
ji neišlaikė. Jai tapo pranešta, 
jog Amerikon ji negali važiuo
ti. Duktė, nors ir gavo leidimą 
važiuoti, bet nutarė pasilikti su 
motina.

Tokių atsitikimų įvyko dau
gybė. žymiausias Amerikos 
antropologas, prof. Franz Boas, 
sako, jog tie klausimai yra tie
siog absurdiški. Spręsti iš at
sakymų į juos apie žmogaus 
protišką tinkamumą jokiu budu 
negalima. O prof. John Dewey 
išsireiškė dar griežčiau, sakyda
mas, jog patys egzaminuotojai 
nėra protiškai tinkami tam dar
bui, kurį jie dirba.

Pažiūrėkime dabar į proto 
tyrimo rezultatus.

1913 m. iš 101,330 žydų imi
grantų * 44 tapo pripažinti ne
tinkamais protiškai.

1914 m. 
to tik 82.

1924 
surasta

1925 
surasta

1926
prie nesveikapročių priskaityta 
8.

Bet 1927 m. surasta jau 400 
suviršmu nesveikapročių! Ir tas 
skaičius paliečia tik žydus, ku
rie buvo egzaminuojami Varšu
voj.

Tie keturi šimtai “silpnapro
čių” surasta beegzaminuojant 
apie 2,000 žydų imigrantų. Ar 
tai galimas daiktas, kad per 
vienus tik metus silpnaproty- 
be pas žydus butų padidėjusi 
ant 1,000%? Žinoma, kad ne. 
Tie faktai rodo, jog proto tyri
mas, kaip jis dabar yra veda- 
mas, nuturi mažiausios vertes.

Sakoma, kad Amerikos kon- 

sulai j tuos "proto egzaminus” 
žiuri skeptiškai. Laikas, sako 
Fields, ir valdžiai butų susirū
pinti tyo reikalu. Tie absur
diški “proto egzaminai” Ameri
kai garbes nedaro. K. A.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

Bosch-Radio
(Elektrinis perdėm)

8 A.C. Tūbos. Nepapras
tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia »šios dienos Radio. Kas 
nori jsigyti tikrai gerų Ra
dio, lai ima Bosch išdirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen
ki metai.

Tūbos

Modelio 28 kaina S 132.50 
rubos ........ $22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu   $195.50

$22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Boscfr Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

DETROIT
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujan Ofise 
2333 Balium Tower

Kampas Bates and Cadillac 
Square ’

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

iki 7:30 vai. vakare

v.

tą rp

tarp

tarp

iš 138,051 imigran

iŠ 49,989 imigrantų 
nenormalaus proto.

imirantų

i

medžio

sidabro

kiauši-Koks skirtumas 
nio ir akmens?

Kokios rųšies skielį Anglijos

m.
24
m. iŠ 10,292
4 nenormalaus proto.

m. iš 10,267 imigrantų

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosc.dt 8500

I—-------G
GYVENIMAS

Mineaiaii Burna! as

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metami $1.50 
Putei meti   $1 
Kopija  ------------------------- lOe

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

ATĖJO “Kultūros” No. 10 
Galima gauti “Naujienose”, 
Kaina 45 centai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kasto Sabonio 
koncerto impresijos

Rašo—Nora

Ponas Kastas Sabonis yra 
taip “established” savo publi
koj, kad, priešingai opinijai, 
busią paprastą vakarą negali
ma laukti skaitmenį ligos publi
kos koncertuose, praeitą tre
čiadienį Cbicagos Lietuvių Au
ditorija, kur p. Sabonis davė

iiiiiiiiniiiiiiiiiiinuiiiiiiiiimiiiniiiiiiiH

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abieju pusių 
grojami, kaina vienam 76c. Perkant 
G ant syk i kitus miestus persiun
timo lėšas apmokame mes.

26075 Oi kas sodai ir
Tris diienas K. Petrauskas

26076 čir-vir-vir ir
Apynėlis
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

26077 Iš rytų šalelės,
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį,
K. Kriaučiūnas

26078 Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

3501 Dollar Princess, valcas 
Gypsy Love, valcas

3502 April Kosės, valcas 
Dream of Love, valcas

3503 Radetky March,
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier 
March (F. Radeck)

Komiškos dainos

26069 Ar berniukas 
Suzanna

26067 Grybų rauti 
Pokeris

26066 Gerkim, gerkim 
Kai, rai, rata-tai

26064 Agota
Mes geri žemaičiai

26054 Barbora
Kad nėr alaus

26053 Sharkis
Sena jaunystė

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25 

88001 Naktis svajonėms papuošta 
Mamyte J. Babravičius

10 colių, kaina 75c
26070 Dzuku kraštas 

Kudlis
26065 Kazbek

Susgodojau aš godeles 

26062 Tykiai, tykiai
Kur bakūžė samanota
J. Babravičius

26058 Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkčlės 
J. Babravičius

26057 Žydelis iš Vilkaviškio miest. 
Pas darželį trys mergeles
J. Babravičius

26048 Varguolis
Kad galėčiau
Liuda Sipavičiūtė

26016 Džingeliukai
Prašom pasakyti
L. Sipavičiūtė

26045 Blusa
Pusiau naktį musus baugiai 
P. Oleka

26041 Marga rita, J. Dvarionaite 
Arija iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26010 Arija iš opero.y “Rigoletto”,
K. Petrauskas
Neverk, brangi, iš operos 
“Demonas” A. Sodeika

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St„ 

Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogų 

pariuiiėiame dykai.

tpirmą koncertą šventimui savo 
20 metu darbuotės muzikos 
srityje, buvo pilnutėlė žmonių, 
kurie įtemptai klausėsi ir en
tuziastiškai priėmė programo 
dalyvius.

Programą atidarė p. Sabonis 
sudainuodamas, kaip visuomet 
gyvai ir gerai: Temsta dienelė, 
Moniuško; ('aro inio ben, (lior- 
duni; Užmiršai tėvų kapus, iš 
Traviatos, Verdi. Vėliaus pro- 
grame jisai padainavo: Verkė 
Onelė, Sauris; Romanze, Pa- 
schkoff; Kad karalius karėn jo
jo, Koeneman ir Kalvis, Pet
rausko. Antroj dalyj — Volga 
boatmen, Koeneman; Toreado
ro arija iš' Carmen, Bizet; 
Song oi the Flea, Moussorgsky; 
Užmiršk mergele, NN, ir Va
lentino arija iš Fausto, Gounod. 
Pabaigoje programo — Plau
ki“ •mu laivelio, Šimkaus.

.Jeigu p. Sabonis dėtųsi “fi- 
nished” artistu, tai ir musų 
reikalavimai, kaip iš lokio, gal 
butų didesni; galėtumėm dary
ti šiokių ar tokių pastabų dėl 
muzikališko ir kitokio išpildy
mo; bet žinodami jį kaip žmo
gų su artistiška siela ir su ide
ališkais siekimais iš vienos pu
sės, ir’kaip tėvą šeimynos, su 
pareigomis gyvenime ir visuo
met pasirengusį ptidėti kitiems, 
iš antros, dėl kurių priežasčių 
turi dagi aukoti savo talentą, 
pilnai jkainojame tą, ką jisai 
yra atsiekęs muzikoje. Būda
mas dar jaunas žmogus ir tu
rėdamas tiek muzikališkos in
spiracijos. savo šeimynoje, rei
kia tikėtis, kad p. Sabonis ne
nustos daręs progreso savo 
dainavime.

Antras ir devintas programo 
numeris buvo išpildytas smui
kininkės p. Leokadijos Saboniu- 
tės. Ji darė malonų įspūdį net 
tik išpildymu savo Legendc, 
Wienia\vs|u; Serenade, Drdla; 
Avė Maria, Schubert ir Hjre 
Kati, Hubay, bet ir savo simpa
tinga asmenybe ir gražia išvai
zda. Už savo smuikavimą ji 
susilaukė karšių aplodismentų 
ir dviejų pintinių gėlių.

Pats svarbiausias koncerto 
laipsnis, mano manymu, buvo 
pasiektas ponų Sabonių 14 me
tų duktės, panelės Silvijos Sa- 
boniutės, pianistės. Ji atiden
gė talentą ir muzikališkumą re
tos rųšies. Kaip tik ji paskam
bino pirmą frazę Mozarto Fan- 
tasia 1) Minor, jos klausytojai 
pajuto, kad jie klausosi pianis
tės, kurios pirštai, be jokių ma
tomu pastangų, tiekė tobulą mu- 
zikališkai suprantamą vaizdą. 
Aišku, kad ji yra savo tėvų mu- 
rikališko instinkto paveldėtoja. 
Ji turi gražią rankų poziciją, 
>iškią ekspresiją, gerą ritmo ir 
frazavimo supratimą ir sunkius 
pasažus ima laisvai ir su gra
cija.

Kosulys - pavojingų 
ligų perų išnešio

tojas
Kiekvienas žmogus, kuris ko

sti patampa ligų perų išnešio
tojas. Senas sveikatos valdi
ninkas sako, kad jis greičiau 
sutiktų, kad kas į jį šautų iš 
revolverio, negu kad kas ko
sėtų, ar čiaudėtų jam į veidą/ 
apipurškiant jį ligų perais. Kad 
sustabdyti besiartinantį šaltį ir 
absoliučiai sustabdyti kosulį, 
imkite Foley’s lloney and Tar 
Compound, medikaliai moksli
nius, atsargiai sumaišytus ko
sulio ir šalčio vaistus, kurių 
kiekviena dalis veiksmingu ir 
tvirta. Neturi opiatų. Saugus 
dėl vaikų, veiksmingi dėl suau
gusių, idealus namų vaistai. 
Reikalaukit jų. Juos parduoda:

L. P. Hannetna,
10721 Wentworth Avc.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racine Avė. kertė 18 gi.

Wm. Bropiarczyk, 
1459 So. Wood St.

Grant VVorks Drug Store,
1817 W. |4th St., Ciceru, 
John Mulachovakas.

Carl F. Wori»,
3559 S. Halsted Gt., k^rie 34 gi.

Al^roję programo dalyje, pa
nelė Sabonį u tč skambino, kartu 
su p. Jonu Byansku prie antro 
piano, Capriccio Brilliante, 
Mendelssohn, ir, dėl encore, 
Prehide G sbarp Minor, Raeh- 
manineff. Šit du kuriniai buvo 
išpildyti ypatingai gražiai.

Puųele Saboniutė tikrai do
minavo visą programą ir man 
bus įdomu sekti jos tolesnio 
studijavimo progresą. Ji taip 
pat buvo apdovanota didele pin 
line gelių.

Dar kita naujenybė, bent 
man, šiame koncerte, buvo p. 
J. Saurio suorganizuota ir ve
dama vyrų grupė, kuri vadina
si Valdytos Choru, šis choras 
susidedąs iš 20 jaunu žmonių, 
daugumoje su palavintais bal 
sais ir patyrimu scenoje, turi 
priešakyje p. Saurį, gerą muzi
kos žinovą, taip kad iš jų lauk
sime gerų rezultatų ateityje, 
šiame koncerte jie sudainavo 
Largo iš Dvorak, New» Worki 
Symphony; Patarmės, Nauja
lio; Metai jmi Metų, Petrausko 
ir At father’s door, Moussour- 
gsky. '

Paskiausias, bet ne menkinu
sia, .eina musų įvertinimas p. 
Jono Byansko viso programo 
akom ponavimas. Yra rekordo 
dalykas, kad p. Byanskas visuo
met suteikia artistams gerą 
paramą, ir šiame koncerte jis 
nė kiek nuo savo rekordo neat
siliko.

“Birutė” — liaudies 
opera

Sukanka šiemet dvidešimt 
melų nuo to laiko, kada buvo 
pirmu kartu Amerikoje šioje 
pačioje Chicagoje, pastatyta 
Scenoje, pačiam Mikui Petraus
kui vadovaujant, “Birutė”, žo
džius “Birulei” parašė G. Žem
kalnis, o muziką M. Petraus
kas. “Birutės” lema yra paimta 
iš tų laikų, kada ėjo kova tar
pe lietuvių ir kryžiokų. Tai yra 
tikras lietuviškas veikalas.

Mikas Petrauskas parašė 
gražią muziką. Tur būt nėra 
nė vieno lietuvio, kuriam ne
palikt:: ‘'Birutė“.

Gruodžio 2 d. Lietuvių Audi
torijoj Birutės choras vėl su
teiks chicagieciams šią gražią 
liaudies operą “Birutę“. Mi
kui Petrauskui pirm dvide
šimties metų reikėjo statyti 
“Birutę” su spėkomis iš Lietu
vos. Dabartinis “Birutės” mo
kytojas, K. Steponavičius, yra 
pats Amerikos padaras, taip 
pat ir vigi kiti vaidintojai šioje 
šalyje augę. Bus įdomu pama
tyti kaip Birutės choras pasta? 
lys operetę “Birulę” su čia 
augusiu jaunimu. —Busiu.

Cicero
Jaukus xvakaras.

šeštadieny, lapkr. 17 <1., Lie
tuvos Kareivių dr-ja buvo su
rengus vietos .Liet. Liuosybės 
svet. gražų vakarą. Tą vakarą 
pasitaikė prastas oras ir pub
likos nebuvo tiek, kiek galima 
buvo tikėtis gražiam orui esant, 
bet visgi buvo gana apstus bū
relis ir draugijai gal ir nerei
kės nuostolių panešti.

Vakarą atidarė gražia kalba 
K. P. Deveikis, rodos, dr-įos 
sekretorius, pristatydamas chi- 
cagiškę vaikų draugiją “Jauno
ji Birutė”, kuri suvaidino Vai- 
dylučių sceną iš operos “Biru
tė” ir paskui šiaip sudainavo 
keletą dainelių. Be to jauna 
p-lė V. Požerauskaitė paskam
bino pianu porą gražių dalykė
lių. Visos choro mergaites bu
vo pasirėdžiusios gražiais lietu
vių tautiškais rūbais, kas darė 
gražaus įspūdžio.

Po pertraukos buvo suvaidin
ta juokinga 2 veiksnių komedi
ja “Kas Bailys“? Vaidino Juo
zas Uklveris, Petras Bernotas 
ir p-lė Emilija Venvkįutė. Vai
dinimas buvo gana vykęs. •

Ant pabaigos buvo dalinami 
žiedui tiems draugijos spariams, 
kurie i. buvo draugijoje dešimt į 

meti/ ir per tą laiką neėmė iš 
draugijos jokios pašalpos. To
kius žiedus gavo 7 nariai, ku
rių betgi į balių pribuvo tik 1, 
nes vienas gyvena toli nuo Chi
cagos, o kiti dėl kitokiu prie
žasčių atvykti negalėjo.

Po to iki po vidurnakčio tę
sėsi šokiai. Pastebėtina, kad va
karuose Cicero dalyvauja nema
žai ir jaunimo. Tai yra geras 
ženklas, čia jaunimas turi sa
vo didelę draugiją — kliubą 
Reikėtų dar tik ir paaugantį 
jaunimą, kurio čia yra apsčiai 

bent apsčiai jo matėsi šiame 
vakare suorganizuoti ir tada 
Cicero lietuviai bus pilnai at
likę savo pareigą. — Svečias.

SPORTAS
— - - e

Šiandie dideles ristynės
šiandie Coliseume įvyks di

delės ristynės. Vyriausioj po
roj risis “tigras” Pesek su ita
lu Mike Romano, kuris užims 
Calzos vietą. Calza besirisda
mas New Yorke išsilaužė koją 
ir todėl šį sezoną vargu bega
lės ristis.

Kitos poros bus: Jim Clink- 
s-tock su S. Stasiak, “Tvoto” 
Moųdt su Leon Labriola, Jim 
Brosvning su George Ilill ir 
Jim McMillen su Joe Zickmund

Vadinasi, visose porose risis 
pasižymėję ristikai. — N.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avc.
* CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graboriu* 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi 
šokiems reikalams 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ii 

Balamnuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
včsc kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgauėdin 
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088r

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra ptuku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bud u. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus ušdavinls pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekčiau. 
Lambert Pharruacal C o., Saint 
Loųi», U. S. A.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. J ARUSH-K AUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Siuto Runk

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakare. Ki
tu laiku pagal su
tarti-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

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

Akiu Gydytojai

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
ronlas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
lančios nuo 40 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phoue Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

V ra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
naža dalis žmonių supranta apie' jos 
eikimą. Didelė daugybė akių suga- 
linta pigiais ir prastai pritaikintais 
.kiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
uiinos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikčiodami iš namų į namus. Prak- 
ikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 

20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
■arktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
<649 S. Ashland Avė. ir 805 h. 47 SI.

-Pbone Kenwood 1752 *

25 Mėty Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaiklmo 
akinių

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

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

landų. Room. S.
Pkona Canal 0S23

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calunmt 3294
Nuo 9 iki 12 v<»l. r?enos ir 
nūn 6 9 valandai inkare.

DR.. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonai Boulevard 7820

Res« 6641 South Albany Avenue i 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-J2

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 VVallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Hnuth Halsted Street 

chicago, 111.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aj.tiekos 
CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu-"' 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 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East Ulth 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 dienon

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. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 0624

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

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Šernuos vakare uždaryta 
Nerišlioj 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. 1 elephooe Plaza 3200

Įvairus Gydytojai

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

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigus 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 St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk ' 

South Shore 2238 ar Randoljjb 6860

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland A ve.
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 luboi 

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

________Advokatai_______

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted SL 

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

Pėtnyčios

JOHN B.BORDEfr 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Pork 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. 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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj uuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pigių 
Gyveninio vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiękvieuą 
vakarą, išsk.M iis latvei gą 

Nadėliomis nuo 9 iki 12 i^td
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Butlegerių profesija

Retail biznis, kitaip sakant, 
saliunai. Kiek saliunų yra Chi
cagoje — negalėčiau pasakyti. 
Bet iš pasikalbėjimų su žmone 
mis, kurie turi artimesnės pa
žinties su saliunininkais ir ben
drai su galiūnais, Įgijau nuo
monę, kad šitie “ekspertai” yra 
linkę manyti, jog apie 80% vi
sų esančių saliunų Chicagoje 
priklauso lietuviams. .Jeigu ta 
butų teisybė, tai reikėtų pasa
kyti, jog saliunų biznis būt 
vienintelė vertelgystės šaka, ku
rioj lietuviai turi monopolį, 
kaip kad graikai, sakysim, dar 
žovių ir vaisių biznyje.

Saliunai žymiai skiriasi vie 
nas nuo kito. Aš pats galėčiau 
suminėti keletą lietuvių saliunų, 
kur gali užeiti ir užeina arbr 
užvažiuoja visuomenės gerbia 
mi piliečiai. Tos vietos švarios 
josK* ramu, Įrengtos jos gražiai 
Patarnauja čia žmones, kurie 
tinka bet kam iš musų, kitokii 
pašaukimų piliečiams susitikti 
Nebūdamas nė naujos tikybo 
skelbėjas, nė doros mokytojas, 
aš nematau nė pavojaus v i šuo 
menei dėl tokių vietų. Iš tikro 
panorėjo žmogus stiklą rukšties 
išgerti arba šnapsiuką išmesti 
namie jisai bravaro neturi, — 
tat Įėjo saliunan, išgėrė stikk 
ir išėjo. Jaunuoliams, nusigeni 
siems arba kitokiam bizniui ši
tokiuose saliuntiose vietos nėra

Kita saliunų rūšis tai pigio 
sios užeigos. Oras čia surūgęs 
lyg užeiga niekuomet nebuve 
vėdinta. Purvina, prispiaudyta. 
Gėrimai pardavinėjami pigiai ir 
kokybė jų pigi. Gali gerti, gal 
rėkti, gali pliovotis — bile tik 
turi pinigų. O kai nebeturi, tai 
bartenderis meta lauk, gerai ži
nodamas, kad sugrįši kitą die
ną, jei tik turėsi dolerį.

Yra saliunų, kur, be gėrimų 
patarnauja ir kitokiais dalykais, 
žmogaus 
mais. Šios 
rai išrodo,
sios partijos, 
kiaušiu 
arba naktimis.

Kiek pelno daro saliunai? 
Sunku pasakyti. Vieni jų ver
čiasi geriau, kiti prasčiau. Ga
lima betgi nurodyti ve kas. Deg
tinė saliunui neša nuo tūkstan
čio iki 1,500 nuošimčių pelno. 
Stiklelis snapso, už kurį jus mo
kate 20 centų, pačiam saliuni- 
ninkui kaštuoja tik keturi cen
tai. Tai bus apie 400 nuošimčių 
pelno. Reikia atsiminti betgi, 
kad tam tikrą pinigų sumą, in
vestuotą šnapsui, sabunininkas 
apverčia gal keletą kartų me
tuose. Gal jis padaro iš tos su
mos kelis tūkstančius nuošim
čių pelno. Bet negalima užmirš
ti ir tai, kad saliunininkas turi 
išlaidų. Taigi, visas išlaidas ir 
įplaukas sudėjus daiktan, nu
žiūrima, kad šnapsas duoda nuo 
tūkstančio iki pusantro tūks
tančio nuošimčių pelno.

Su alumi saliunininkui yra 
prasčiau. Jeigu jisai 
šimtą nuošimčių gryno 
ant alaus, tai gerai.

Kaip matote, saliunų
yra gan geras. Ir. jeigu saliunas. 
esąs ne labai brangioj vietoj, 
duoda musų lietuviui piliečiui 
tik 10 arba 15 dolerių apyvar- 
dos dienoje, tai pilietis gali jau 
verstis ir gyventi. Ar galėtų to
kią apyvartą darydamas gyven
ti bučerys, groserninkas? Aiš
ku, kad ne.

Kai kurie saliunai verčiasi ne 
vien pardavimu alaus ir Snap
so. Dažnai juose susidaro kazy- 
rų partijos. Jei saliunininkas 
yra miklus kazyriuotojas, • tai 
jis pats' “ima ranką gėinyje”;

sielai” pageidauja-- 
rūšies saliunai ge
juos žini išsigėru.’ 

jų biznis smar
eina vėlokai vakarais

padaro 
pelno

pelnas

jei ne — jisai gauna tik tam |>er komisarų lapą. Jie mano 
Kai tuomi nugązdinti valdybą. Bet 

susidaro smarkesnis lošis, kai1 valdyba Golden Star Kliubo ne
pasirodo ant stalo daugiau pi- atboja jų zaunų. Ji dirba savo 
nigų, tai saliunininkui pasilie- darbą, kafp dirbusi.
ka po 5(> arba po 60 dolerių į| Goldeu Star Kliubas turi val- 
vieną naktį ir vien iš “keidės”. dybą gerą. Jokių užmetimų ne- 
O tai juk graži suma pinigų j gauna susirinkimuose. Ir tie, 
vienai nakčiai, žinote, kitas j kurie zurza ant jos per komi- 
Žmogus turi dirbti porą savai- į sąrą lapą, yra priskaitomi prie 
čių, kad tiek uždirbus. Apart silpnapročių.
kazyrą eina daisų lošiai; ne re-j" 
tai saliunininkas tarnauja ir | Goldenstariečių. 
kaip “bookie”. tai yra priima 
betus (laižybas) ant arkliukų. 
Iš lošiamo 
liunininkas 
mėtoj as.

Dar yra 
gas pajamų šaltinis, nors gan 
pavojingas saliunui. Ji užlaiko 
ytin mažas saliunų nuošimtis. 
Tasai šaltinis atsiranda tuomet, 
kai saliuno biznis surišama su 
merginų bizniu. Nusitaręs “pa- 
uliavoti” tokioj vietoj kostume- 
ris dažnai nesigaili pinigų nei 
‘barui”, nei savo “širdžiai nu
raminti”. O saliunas ima dvi
gubą pelną. Kas išmokama ba
rui tenka saliunininkui, o kas 
tenka “širdies patiekai”, tą ji I 
dalinasi su saliunu per pusę. 
Kad tokis biznis varomas yra 
kuriame nors saliune, tai iš pir
uos pažinties nepastebėsi arba 
lebusi tikras. Kostumeriai, pa
prastai, sužino apie tai iš “drau-

arba kai įgyja savininkų jskiepij0 visus mokyklOS 
pasitikėjimo. Be to, merginos 
juk yra didelis “attraction”, 
eiškia, traukia biznį saliunui.

Saliunai daugiausia varo biz
nį po “protekcija” — didžiumoj, 
vietos policijos. Vieni saliunų, 
švarieji, reikalauja palyginamai 
mažai protekcijos. Jie duoda 
policijos kapitonui arba leite
nantui tokią ar kitokią dovaną, 
pavaišina šnapsu ar alaus stik
lu patrolmaną, dar duoda kiau- 
’ės koją užkąsti, tai ir viskas. 
Kitais atvejais, kur saliuno “re
putacija” skandalingesne* tenka 
mokėti brangiau. Bet nei vie
nam saliunui policijos protekci
ja neduoda garantijos saugumo. 
Protekcija faktinai reiškia tai, 
kad vietos policininkai “nema
tys” kas toje ar kitoje vietoje 

-darosi, kol “trobelis” nekils. Jie 
negarantuoja, kad “skvadas” 
neatlankys. Net tos vietos, ku
rios užtikrina žmogų, kad “we 
are well proteeted”, ir jos laiko 
nuolatinius sargus; šie daboja 
kas Įeina, kas išeina, ar apie- 
linkėj “ramu”. —Reporteris.

tikrą nuošimti iš “pato”.

saliune “gėmio” 
visuomet išeina

sa- 
ku

vienas labai pelnin-

Roseland

šiemet

, Tie silpnapročiai 
zirzekliai gavo pa|x»ikimą nuo 

, Pabaro juos 
pusėtinai ir direktorius kliubo. 
Bet jiems negelbsti. Tad Golden 
Star Kliubo korespondentai nu
tarė 
i ju 
kiek

neatkreipti jokios atydos 
plūdimus —lai jie plusta, 
tik nori. —žmogus.

Smurtininkai pripažinti 
kaltais

Pasibaigė byla prieš 16 žmo
nių, kaltintų dėl smurto žygių 
primary balsavimų dienoj, šių 
metų badandžio mėnesį.. Vie
nas kaltinamųjų išteisintas; 
penkiolikai uždėtos piniginės 
pabaudos sumomis nuo 400 iki 
1,200 dolerių. Neužilgo, ‘ tiki- 

! masi, bus teismas miesto ko- 
i lektoriaus, Morriso Ellerio, ir 
i jo sunaus, teisėjo Emanuelio 
Ellerio. Jie bus teisiami ryšy

I

su ta pačia byla, kurioj dabar 
tapo nuteisti 15 vyrų.

vaikus
šv. Leono katalikų bažnyčios 

parapijinėj mokykloj (78-ta gt. 
ir Emerald Avė.), sveikatos de
partamento komisionie r i a u s 
(Dr. Regelio) Įsakymu tapo Įs
kiepyti nuo raupų 1000 kūdi
kiu. €

Duoda vėjo krimina 
liams teismams

Komisija, (tyrinėjusi dalykų 
padėtį St. ('.baries mokykloj 
bernaičiams, kriminaliams nu
sikaltėliams, išdavė raportą. 
Komisija pareiškia, kad teismai 
turėtų tuojau sulaikyti siunti
mą vaikų Į tą mokyklą. Esą, 
joje laikyta iki šiol kartu vai
kai, nusikallusieji mažai ir 
nubausti pirmu kartu drauge 
su užkietėjusiais kriminalistais. 
Delei to mokykla, ažuot patai
sius jaunus nusikaltėlius, esan
ti pavojinga viela, kaip mokyk
la tolimesniems prasižengi
mams.

Komunistų karvutės

Educational
Mokyklos
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Mlscellaneous

įvairų*
Financial

Finansai-Paskoloe
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakytiKad pas mus galite užsisakyti 

SIENINIŲ KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
lietuviškų ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ paslrinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zcmpliorais..

Kreipkitės į—

Knygynas “Lietuva”, 
(‘‘Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

Paskolos suteikiama 
j vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavimo turto,

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojikll Pianą arba Phonografą, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamic 
Radio. Atsišaukit j musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
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. 
Electricai and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

UKULELE ar ban|o groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi 
sus populiares dainas į vieną lėk- 
uja. BASFUitL. Diversey 9502 ai 
VVabash 7519.

Farms For Sale
Ukiai^Pardavimuy

PARDAVIMU]
FARMOS

Mes turime parduoti tuojaus .3 far
mas, 40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
etc. Atsikreipki! ar rašykit tuojaus. 
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė.,

WILMETTE,
Tel. Wilmette 364

...... ..................
iteai Estate r ui saie

hiamai-Žemė Pardavimui

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

17X0 W. Chicaao Avė. 
Kauipss Hertnitage Avė.

v - ----- -t—   r

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudyklė, talp
iau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 jmokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i M r. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

5V2% ir 6% nuošimčiaimortgečių reikaluose, raštų padary- , nuuoimuai
me, apdraudoje, laivakorčių bei pi- ant Imu HlOrgiClŲ paSKOlOS. 
",vn .k?"“1“;. v“LZ^1^;,.inke, Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vaki I morgičių paskolos. Mes sko-
nigų siuntime: KREIPKITĖS: ’ 
dien iki 6 vai. Vakarais Utarninke

S. L. FABLAN & CO.

<
809 W. 35th St ' 

Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!

KAINOS ŽEMOS, t)ELTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
aisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio Jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
ref. V i etery 9634 .

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

--------- 4-----------

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5031

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MES valoni visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos.

ĄCORN RUC CLEANERS, 
8037 W. Madiscn £t. Nevada 4227

Naujas išradimas

linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

įstabiausias ir gražiausias instru 
mentus kada nors padarytas. Iki 
šiol Visos armonikos turėdavo 12 
baso įlotų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą 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 instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalovv, kokio nebuvo per 
laugelj pastarųjų metų. Jsivaizduo- 
dte, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
ižmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
Hldoma, Venecijos stiklas vaistų Ši
lalėj ir kiti moderniški pagerinimai, 
icrdaug skaitlingi, kad juos visus 
Įvardyti.
mokėti, likusius kaip rendą. Pavyz- 
linis namas yra 7655 Seeley Avė. 
i’amatykit ji šiandie. Enevold Real- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
>3rd St., Tel. Hemlock 4900.

Kaina $9,950 $1,000

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

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

1618 West I8th Street 
I. F. Dank >wski, prez. 
C. T. Danku\vski, ižd.

Co.

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

Persona)
_________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
uŽsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenpe, 
, Dept. 7

Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reiktu

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą laiką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pasau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, .
Phone Grace 5267

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Moha\vk. 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rambler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98<
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

Automobiles
1926
1927

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas............ $675

j 1928 Oakland sedan naujas.... $795
Į1928 Pontiac sedan naujas  $695 
1927 Chandler luke naujas  $650

Essex sedan, kaip naujas $G5<1928
Cadillac .coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fordą, 50 kitokių 
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

dėl pasi

SALES
St

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu, 
karštu vandeniu apšildomas, ari.UJ- 

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

Virginia 1010

o

NAUJA® MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Hk užbaigtas Šiltu vandeniu tildo 
nas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk 
ų, transportacijos ir t. L, 6340-4i 
•Jddy St., apkuinuotas dėl greito par 
lavimo. Salyno 8 tinkamos. galime 
nes pabudavoti ant jūsų loto bile 
.ungaloM arba Batą budlnką, kok| 
iųs galite iisiri R. J. NELSEN 
(tiilder. Kild/ure 1195.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink šj 5 kambarių bungalow 
<u kitais aukštesne kaina; elektrikos 
enteliacija, tiesus susisiekimas su 

Vestern Electric Co., aržuolo tri- 
ningas, didelis aukštas kambarys 
lel fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 j 
nėnesj su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJA1,

7156 W. Grand Avė. 
Tel Merriniac 6556

■ ->---
$1,000 ŽEMIAU KAINOS

Jviejų flatų 6-5 kambarių, garo ši- 
uma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
nainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
•arduot tuojaus. Triongle 7475.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dc 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiaku pora p 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijo 
nėriniams — kaina 4 uncijos matiko, 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 6r 
centus. Taipgi turime marškonii 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 38 St ir Normai Avė. 1 lubo 

Chicago, III.

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui Ba
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
uldomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namą 
lidelį ar maža. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th Št., Tel. Republic 4170

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

At- 
va-

GENERALIS KONTRAKTORIUS IK 
REAL < ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phono Republic 7869

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375GREITAI IR PIGIAI 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

“maine-,------------------------ ------- —
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU 

AUTOMOBILIŲ AMATO 
Praktiškos instrukcijos, darba» 

kol tnoklnsitis Ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis It 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
?040-42 Washington Blvd

atsimenu, 
po keletą 

kitą drau- pinančiai
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 Vį nuošimčio Ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 Irai 
Be jokio komišino.

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

. Tel. Armitage 1199

II).

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

, x. . v .. . . I yra naudingos. Jau artinas priesmctiniai;
draugijų susirinkimai. Komu IBI ■ I
nistai subruzdo kitus niekinti, 
o save girti. Suprantama, kad 
jie nori Į draugijų valdybas pa
tekti. Gal ne visiems žinoma, 
kodėl jie taip nori vietų drau
gijų valdybose. Ogi todėl, kad 
galėtų draugijose šeimininkau
ti savo naudai.

Keli metai atgal, 
kaip jie paskirdavo 
narių įstoti j tą ar
giją, o įstojus joje kariauti, 
kol pasiseks ją užkariauti. Gi 
užkariautos draugijos komuni
stams lyg karvutė: kada nori, 
tada jie gali pasimelžti.

Kažin ar per klaidą kas buvo 
juos informavęs, kad Golden 
Star Kliubas yra “užkariautas.” 
Pereitais metais jie buvo pri- 
siuntę iš iežednevnos
rių” laišką. Per jį maldavo 
aukų. Bet Golden Star Kliubas 
atmetė laišką ir pareiškė, jeigu 
jie nori pinigų, lai eina ir už
sidirba, kaip kiekvienas darbi
ninkas kad užsidirba. Komunis
tai gavo tada didžiausį smū
gį. Nuo to smūgio daugiau ne
bepasirodė su laiškais. Jie su
prato, kad per anksti pradėjo 
laiškais kreiptis į Golden Star 
Kliubą. Reiškia, pamate, kad taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
pirmiau užkariauti reikia, o ži??kit 8U mumis, mes atliekame vi- 
' , , .Y1 . , .................. ..  , sokius pataisymus, įskaitant plum-
tada laiškais kreiptis Į khul>ą. bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 

imokCti. UŽRanSdinimas garantuotas.
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

5201 West Grand Ae.
Berkshire 1821 

MR. PARIS.

šiemet, kada ne jų pažiūrų 
žmonės yra valdyboje, komu
nistai šmeižia kiekvienų dieną

MiscellaneouB
įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS 
Ar jus manote apie statymų arba

REIKALINGAS vaikinas ar vyras 
prie lengvo fabriko darbo. Kreipkitės 

1855 W. Roosevelt Rd.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ĮUisai

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parlor setas,

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite* pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. ' \

JUSTIN MACKIEVVICZ
2842 So. Leavitt St., 
Phone Canal 1678

4 1_______ . .
valgomojo kambario, miegruimio .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.

Pagražinkit savo namą 
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 237F 
ir paprašykit Landscape Dept. 30

“ardavimui 
i visas 

bile’ laiku 
namą 

es ga-

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 $xl2 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove Avė., 

Tel. Stevvart 1875

išmokėjimo, 
f . . ", 
metų patyrimas apie medžius, kru 
mus, gėles; juodžemis pardi 
Mes mielai suteiksime dykai 
žinias. Pašaukit mus 
Leiskite mums padaryti jūsų 
gražų ir pakelti jo vertę. Mi 
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

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

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 28T5 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
nainyt namus, farmas, lotus arba 

biznius, mainau farmas ant namų, 
lamus ant biznių, biznius ant lotų, 
'otus ant automobilių, taipgi kas no- 
"t pirkt arba mainvt, gausit greitą 
ir teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Co.

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio įmokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite j musų ofisą, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisado 9600

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MES TURIME cash pirkėjų Juru 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos: parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PARDUOSIU arba mainysiu kam
pini bizniavą namą, Storas ir 3 Ba
tai, mūrinis garažas, garu šildomas 
su bučerne ir groserne, cash biznis. 
Savininkas važiuoja ant ūkės.

6001 So. Carpenter St.
Englewood 2116

MODERNIŠKAS 6 Batų Garfield 
Blvd., rendos $4 000, kaina $21,000, 
įmokėti $1.500, likusius po $75.00 j 
mėnesį. Tel, Republic 0158.

NORIU parduot savo 88 rotų vė
liausio styliaus Grojiklį Pianą su 
platurn suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. . Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 j mėnesi.

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
Biznis išdirbtas per 12 metų, šau
kit Yards 71t>0.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. 3955 Archer Avė.

PARDAVIMUI SA HUNAS 
4432 So. Westem Avė.

MEDINIS bizniavus namas 14 
iambarių ir cottage užpakaly.

Bučernė ir grosernė. Randasi ant 
Wentworth avė. ’ir 45 gi. Turi būti 
parduota greitai dėl ligos. Parduo
sime su pirmu teisingu pasiulymu. 
Mimsime lotus kaipo pirmą imo 

kčjimą. W. H. Kelps, & Co.. 2419 W. 
69th St. Tel. Hemlock 8099.




