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Baisus Žemes Drebėjimas 
Pietų Amerikoje

I Oro katastrofos

Apie šimtas žmonių esą užmušta ir keli 
šimtai sužeistų vienas 50,000 gyvento
jų miestas iles Respublikoje beveik 
visas žemės drebėjimo sunaikintas

SANTIAGO, Čilė, gruod. 2 
— Penktadienio naktį Čilėje Į 
vyko baisus žemės drebėjimas

kiti 
kur 

pen-

Penki žmonės žuvo aeroplano 
liepsiiMe

SFUR, Tetas, gruod. 2. — 
Netcli nuo čia vakar nukrito 
didelis trimis mc.torais aero
planas, skridęs su penkiais įgu
lė?. žmonėmis iš San Antonio 
į Denveri, Colo. Sudužęs aero
planas tuojau užsidegė, ir visi 
penki žmonės žuvo liepsnose. 
Žuvusieji yra: pilotas \Vatson 
ir jo pasažierįui — Homcr Bal- 

’lard, Sunbearii Air Transporl 
kompanijos pirmininkas-, ir jo 
darbininkai \V. VVashburn, 
Quinten ir J. O’Banion.

miestas, 
mylių į 

Pasak 
du trečdaliai to

džiausios pragaišties.
Drebėjimo centras buvo Tal- 

ca, 50,000 gyventojų 
apie pusantro šimto 
pietus nuo Santjago 
pranešimų,
miesto virto griuvėsiais. Miesle, 
kiek esą žinoma, keturiasde
šimt astuoni žmonės buvo griū
vančių namų užmušti ir du 
šimtai pavojingai sužeisti. Kiti 

įtiksiančiai žmonių liko be pa
stogės. Nelaimę padidino tuo
jau kilę miesle Įvairiose vieto
se gaisrai. Tvarkai išlaikyti ir 
apsaugoti nuo plėšikų likusiam 
griuvėsiuose gyventojų turtui, 
mieste tapo paskelbtas karo 
stovis. Keletas plėšikų tapo ka
reivių nušauti.

Skaudžiai nukentėjo ir 
miestai, kaip Santa Cruz, 
trylika žmonių užmušta ir 
kios dešimtys sužeista; Chilla-
nas, su septyniais užmuštais ir 
10 sužeistų; Curico, San Javier, 
Linares, San Fernando etc., kur 
taipjau po keliolika žmonių 
buvo užmušta ir sužeista.

Linares mieste, be kitų tro
besių, buvo sugriautus univer
sitetas, vienas bankas ir bazi
lika. /

Visa regulare traukinių tar
nyba pietų Cileje tapo vyriau
sybes isakvmu sulaikyta, kad

Maskva įsako britų 
komunistams kovoti 

su Darbo partija
LONDONAS, gruod. 2. — 

Londono laikraščiai paduoda iš 
komunistų spaudos tekstą ma- 
nifesto, arba ukazo, kurį mas- 
kriškis komunistų internaJo-

specialiai pagalbos traukiniai 
Telegrafo ir telefono tarnyba 
visoj pietinėj Čilėj sutrukdyta.

Iš gautų iš Įvairių vietų pra
nešimų apskaičiuojama, kad dėl 
žemes drebėjimo žuvusių žmo
nių skaičius sieks apie šimtą, 
o sužeistų — tarp 500 ir 700.

j nalas išleido Anglijos komunis- 
.tams.

Tuo ukazu Anglijos komunis
tų partija instruktuojama “gric- . 
žčiausiai kovoti” su Darbo par- 
tija ir vesti ‘‘energingą kampa
niją prieš valdžios ir Darbo 
partijos užsienio politiką.”

Be to, savo 
liepia Anglijos

John C. Acher, Northvvestern universiteto studentas ir fut
bolo lošėjas, kurį nežinomas piktadaris sunkiau sužeidė dėl to, 
kad Acher savo automobiliu užgavo jo autą.

Kiek socialistai ga 
vo balsų Illinois 

valstijoje
O kiek komunistai

SPRINGFIEiLD, III., gruod. 2. 
— Paskelbtomis oficialėmis ži
niomis, socialistų partijos kan
didatas j Jungtinių Valstybių 
prezidentus, Ncrman Tbomas, 
gavo Illinois valstijoje viso 19,- 
138 balsus. To skaičiaus 8,917 
balsų jis gavo Cbicagos mieste.

Reynolds, socialistų darbo 
partijos kandidatas, gpvo 1111- 
lois valstijoj 1,812 balsų, oCbi- 
jagos mieste — 753 balsus.

l'osteų komunistų kandida
tas, Illinois valstijoj gavo 3,- 
587 balsus, iš jų 2,101 balsas- 
jautas Chicagos mieste.

Republikonų kandidatas Hoo- 
ver gavo Illinois valstijoje 1,- 
768,4111 balsą, o demokratų 
\1 Smith — 1,313,717 balsų.

Kenoshoje paš autas 
AHen A kompanijos 

darbininkas

Bucharinas vis dėl to 
nuverstas nuo Ko- 

minterno sosto
nuo Pravdos kėdės. Komu- 

niftų internacionalo pirminin
kas dabar bus čechas Smeral

BERLYNAS, grucd. 2. — Ni- 
kalojus Bucharin jau nebėra 
kominterno [komunistų inter
nacionalo] pirmininkas. Jo vie
tą užima čechų komunistas, Dr.

šitos žinios gautos iš oficia
lių komunistų šaltinių. Taigi 
jos patvirtina pirmesnių* pra
nešimus, kad sovietuos diktato
rius Stalinas yra nutaręs paša
linti jį iš dviejų svarbių postų, 
ir dabar lai padarė. Bucharinas 
jau nėra nei kominterno pirmi
ninkas, nei kompartijos organo 
Pravdos redaktorius.

Del žinios, kad kominterno 
pirmininku bus Dr. Smeral, vo
kiečių komunistuose kilo gyvų 
diskusijų, ypačiai dėl to, kad 
tasai čechas yra žinomas kaip 
kompromisininkas, oportunis
tas ir becharakteris karjeristas, 
kurio komunizmas yra labai 
paviršutinis. Pasaulinio karo 
metais jis buvo uolus, komu
nistiškai tariant, social-patrio- 
tas, kuris visomis savo pastan
gomis rėmė santarvininkus ir 
agitavo soiialdemokratinį jau 
nimą stoti Į kariuomenes vals
tybių, kurios kariavo prieš Vo
kietiją ir Austriją.

Permainos Mas k v o s 
kompartijos centre

Amerikos komunistų organas 
Daily Worker paskelbė šitokią 
radiogramą iš Maskvos, žymė
tą lapkričio 29 dieną: .

Maskvos apskrities komunis
tų partijos centralinio komite
to plenarė sesija išklausė Ug- 
lanovo ir Kotovo prašymų ir 
atleido juodu iš Maskvos komi 
teto sekretorių vietų.

J jųdviejų vietas buvo išrin
kti Molotov ir Bauman.

KENOSHA, Wis., gruod. 2. 
— Penktadienio vakarą čia bu
vo’nežinia kieno pašautas Her- 
bert Reise r, darbininkas, dir
bęs Allen A kompanijos megs- 
tuvčse, kuriose tebesitęsia mez
gėjų streikas. Jis buvo pašau
tas tuo metu,t kada grįžo na
mo iš dirbtuvės.

Japonų garlaivis iš 
gelbėjo vandenyne 

40 žmonių

Sprogimo 6 darbi 
ninkai užberti ang 

lies kasyklose

ukaze Maskva 
komunistams 

ir ne
darbo unijos 

sutiktų su žinomos Mondo ko
misijos bandymais Įsteigti ge
resnius santykius tarp pramo
nininkų ir darbininkų.

Italų demonstracijos Fašistų trukšmavi- 8Stu
prieš Franeuzus mas erzina franeuzus

Fašistai įtūžę, kad 
teismas 
Italijos

Paryžiaus 
neskaudžiai nubaudė 
konsulo šoviką

Žada stropiau žiūrėti 2-jų mi
lionų italų emigrantų Franci- 
joj, het Įspėja fašistus susi
valdyti

Italija, gruod. 2.
įtūžę ant 

kad teismas 
lengvą bau- 
emigrantui, 
kuris prieš

trankuA

Italijos

ROMA, 
Italų fašistai labai 
franeuzų dėl to, 
Paryžiuje paskyrė 
smę vienam italų 
Modugno vardu,
daugiau kaip metus laiko nušo
vė Paryžiuje Italijos konsulą 
Nardini. Modugno buvo nubau
stas tik dvejais metais 
mo ir pasimokėti 200 
($8) pabaudos pinigais.

Romoje ir kituose 
miestuose <|el to įvyko
daugiausiai studentų, demons
tracijos prieš Franciją, o fa
šistų spauda piktai rašo, kad 
Paryčius patapęs italams pavo
jingesnis, nekad pilni draskan
čių žvėrių tyruliai. Reikalauja
ma dagi, kad Italija paskelbtų 
boikotą franeuzų prekėms.

Studentų riaušės per 
Jugoslavijos šventę

slavija, gruod. 2. — švenčiant 
dešimtmetines trijulės Jugo
slavų karalystės įsteigimo su
kaktuves, Zagrebe tarp kroatų 

„ ir serbų studentų įvyko aštrių 
riaušių. Daug studentų abiejo
se šalyse buvo sužeistų, jų tar
pe du pavojingai.

PARYŽIUS, gruod. 2. —Del 
kilusių Italijoje piktų demon-į 
stracijų prieš franeuzus, kam' 
Paryžiaus teismas tokią menką 
bausmę paskyręs anti-fašistui 
Modugno, nugalabijusiam Itali
jos konsulą grafą 
Francijos vyriausybė nutarė
imtis aštresnių priemonių prieš 
politinius italų emigrantus
Francijoje.

Kartu betgi užsienio reikalų 
departamentas pareiškė, kad 
į italų demonstracijas, kurias, 
matyt, remianti fašistų vyriau
sybė, Francijos vyriausybė žiu
ri kaip Į Italijos bandymą mai
šytis į Francijos teismų daly
kus, o to ji niekados nepakę- 
sianti.

Kabinetas Įgaliojo vidaus rei
kalų ministerj išdirbti planą, 
kaip policija galėtų geriau pri
žiūrėti tuos 2 milionus italų, 
kurie dabar gyvena Francijoje, 
ir kurie beveik visi buvo dikta- 
toriaus Mussolini išguiti iš Ita
lijos.

Del maištų, Rusai 
uždarė sieną ties 

Vilnium
VARŠAVA, gruo<l. 2. — Ka- 

— 11 daugi dėl stokos duonos ir dėl
sunkių mokesnių valstiečiai 

Nardinp Gudijoje pradėjo kelti maištus, 
sovietų vyriausybė uždarė savo 
sieną ties Vilniaus kraštu.

Praneša, kad sukilusieji vals
tiečiai sunaikinę vietos sovieto 
įstaigas ir užmušę keletą komi
sarų.

Mirė buvęs Norvegijos 
ministeris pirmininkas

OSLO, gruod. 2. — Vakar 
Oslo mirė Gunnar Knudsen, 
norvegų radikalų partijos va
das, buvęs kitąkart (1913-1920 
metais) Norvegijos ministeris 
pirmininkas.

13 kalinių pabėgo iš 
policijos kalėjimo

Patvirtino mirties nuo
sprendį Obregono 

užmušėjui

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesį uotą; gali būt sniego; 
šalčiau; stiprokas mainąsis vė
jas.

Vakar temper?+uros buvo 
vidutiniškai 33° F.

šiandie saulė teka 7:00, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 10:54 
vakaro.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 2. — Aukštesnis federali
nio distrikto teismas patvirtino' 4 
San Angelo teismo nuosprendį, 
kuriuo išrinkto prezidento Ob- 
regono užmušėjas, Jose de I^eon1 
Torai, buvo pasmerktas mir
ties bausmei, o vienuolė Con- 
cepcija Acevedo — dviem de
šimtim metų kalėjimo.

MOTERIŠKĖ ANT KARTO PA
GIMDĖ TRIS

2.—
Gal-

STREATOR, III., gruod.
Čia viena moteriškė, Mrs. 
liek, ant karto pagimdė tris kū
dikius, visus tris berniukus.

SEATTLE, Wash., gruod. 2.
— Japonų garlaivis Yogen Ma
ru išgelbėjo Ramiojo’ vandeny
no šiaurėje keturiasdešimt 
žmonių, prekybos laivo Chief 
Maųuilla įgulos narių, jų tarpe 
aštuonis baltus ir 32 kiniečius.

Laivas Chief Maųuilla, pri
klausąs C,anadian-American 
Shipping kompanijai, plaukė iš 
Britų Kolumbijos j Šanchajų mgų užbiįrtiiiOisJus 
su javais ir lentomis. Vandeny- ■ ‘t^jau'maža vilties beturi rasti 
ne, apie 380 mylių nuo Dntch!jU()s uwus. 
Harbor, Alaskoj, jį užklupo 
smarki audra ir skaudžiai su
žalojo.

BLUEFIELD, W. Va., gruod.
— •Princess-'Poahcmtas Coal2.

kompanijos Špice. Creek kasyk
lose, netoli nuo Roderfieldo, va
kar įvyko smarkus sprogimas, 
dėl kurio viename urve buvo

Sprogimas įvyko apie mylią 
nuo kasyklų žiočių. Organizuo
tos gelbėtojų partijos daro pa- 

i atkasti,

juos gyvus.

Hooveras Ekvadore
GUYAQUIL, Ekvadoras, gruo

džio 2. — Išrinktas jungtinių 
Valstybių prezidentas Herbert 
Hoover vakar karo laivu atvy
ko į Guayaųuilą. Prieplaukoje 
jį pasitiko Ekvadoro preziden
tas Ayora ir kiti aukštieji val
dininkai.

FRANCIJA PADIDINO IŠLAI
DAS KARIUOMENEI

PARYŽIUS, gruod. 2. —Par
lamentas priėmė armijos biu
džeto Įstatymą, kuriuo kariuo
menės išlaidos ateinantiems

KAST ST. LOUIS, III., gruo- metams padidinamos astuoniais 
džio 2. — Prasiardę sienoje 
skylę, iš vietos policijos kale>- 
jimo pabėgo trylika nusikaltė
lių, kurių vienuolika buvo jau 
nuteisti Įvairiems terminams 
.kauntės kalėjimo.

šimtais milionų
milionais dolerių).

PROHIBICININKAS Už PAŠO- 
VIMĄ MERGINOS NU

BAUSTAS TIK $5

PASAŽIERIAI PAVOJINGAI 
SUŽEISTI KOLIZIJOJ

DĖS MOINES, Ioiwa, gruod. 
2. — Vakar netoli nuo Enter
prise stoties susidūrė du Rock- 
Island pasažie.i iniai traukiniai. 
Koletas paša?.;erių b«; • . sužei
sti, jų tarpe keturi pavojingai.

ELYRIA, Ohio, gruod. 2. —- 
Už pašovimą automobiliu važia
vusios merginos, Miss 1 Betty 
Hcywood, prohibicijos agentas 
Louis Cicco buvo toj 
b r " doleriu v

nu-

Kiek eksportavo iš 
Lietuvos sviesto

Banditai apiplėšė 
pašto vežimą

oro

Kongresas susiren
ka paskutinei sesijai

ST. LOUIS, Mo., gruod. 2. 
Vežant oro pašto siuntą į Lam- 
bert—St. Louis aerodromą, du 
ginkluoti banditai puolė veži
mą, nuveikė vežėją ir, pasigro
bę penkis maišus su siuntiniais, 
automobiliu paspruko.

Pavogtuose maišuose buvo 
tik $46 pinigais ir brangmenų 
vertės $27, taipjau daug čekių 
$1,(8)0,000 sumai. Bet tais če
kiais banditai negalės pasinau
doti.

TAI BENT “SPORTAS”

WASHINGTONAS, gruod. 2. 
— Rytoj [šiandie] Jungtinių 
Valstybių 70-tas kongresas su
sirenka paskutinei savo sesijai, 
prezidento Coolidge’o adminis
tracijai baigiant savo dienas.

Prohibicija Naujoj Ze
landijoj atmesta

WELLINGTONAS, N. Ze
landija, gruod. 2. - Galutiniais 
skaitmenimis, visuotiniu bal
savimu prohibicija Naujojoj 
Zelandijoj buvo atmesta 144,- 
325 balsų dauguma. Už prohi- 
biciją buvo paduota 294,453 bal
sai, už valdžios kontrolę gėri- 
maips — 64,276; prieš prohibi- 
ciją — 374,502 balsai.

Francija pripažins Ki
nams tarifo autonomiją

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
2. Girdėt, kad Francija su
tiko daryti su Kinai naują su
tartį, kuria Kinams bus pripa
žinta pilna tarifo autonomija.

SPROGUS BOMBA SUŽEIDĖ
15 ŽMONIŲ

šiuo medžioklės sezonu Michi- 
gane nušauti 26 žmonės

KODEL TAS PATS ĮSTATY
MAS NETAIKOMAS MO

TERIMS?

LANSING, Mich.< gruod. 2. 
— Nuo rugsėjo 15 dienos, kai 
atsidarė medžiojimo sezonas, 
iki lapkričio 30 dienos Michi- 
gano valstijoje buvo 26 medžio-

PANAMA, gruod. 2. —Kon
gresas priėmė Įstatymą, kuriuo 
reikalaujama, kad visi vyrai 
Panamoje, kūne rengiasi vesti, 
prieš tai turi duotis gydytojui

tojai nušauti, o 13 kiti asme- j ištirti ir gauti iš jo sveikatos 
nys sužeisti. ' liudymą.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas” ! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

COLUMBUS, Ohio, gruod. 2. 
— Pasmerkti už galvažudyibes, 
vakar čia baudžiamajame kalė
jime buvo elektros kėdėj nužu
dyti Stanley Hope, baltas, ir 
John Rucker, negras.

KAUNAS. — Pereitą savaitę 
pieno centras eksportavo 422 
statinaites sviesto. Užsieniuose 
lietuviškam sviestui dabar kai
nos ir pardavimo sąlygos pa
lankios.

MEIJ lURN AS, A ust ra Ii j a, 
gruod. 2. — Į vieną graikų 
klubą čia buvo numesta bomba, 
kuri sprogus sužeidė penkioli- 
ką asmenų, daugiausiai graikų. 
Keturi buvo sužeisti pavojin
gai.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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SLA. 289 k p. rengia prakalbau

SLA. 289-ta kuopa rengia 
svarbias prakalbas šį antradie
nį, gruodžio 4 d., Piekarskio 
salėje, 15709 So. Ilalsted St. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.

Šios prakalbos yra tuoml 
svarbios, kad ši kuopa rengiasi 
prie įkūrimo jaunuolių mokyk
los. K. J. Semaška, kuris kal
bės musų prakalbose, plačiai iš
dėstys kaip SLA. organizacija 
yra svarbi, ir kaip yra svarbu 
lavinti musų jaunąja gentkartę 
lietuvybės dvasioje. Todėl Šios 
kolonijos lietuviai nepraleiskite 
šios progos ir bukite visi.

—Narys.

Eagle River, Wis.
Iron pavietas, Michigane, į- 

vedė įstatymą, kad kiekvienas 
žmogus, kuris areštuos, ar tik 
nurodys draskantį ar plėšiantį 
vasarnamius, gaus iš pavieto 
$100 atlyginimo. Tai ir musų

IlTarp Chicagos
Į Lietuvių

Padarytą nąyjų 
rekordų

Praeitų penktadienį musų 
vietiniai akteriai-dainininkai 
Victor kompanijoj padarė nau
jų it kordų. Padaryta sekami:

“(Apsigavo” (dialogas) J. 
Kemėšis ir B. Vai tekūnas; “ Tre
čia valanda po pusiaunakčio”

J. Kemėšis ir Ed. Valan
čius; “Ponas numirė“ I dalis— 
B. Vaitekūnas ir Zosė Krasaus
kienė; “Ponas namie” II dalis
— B. Vaitekūnas ir J. Keine-

Be to, p-ni Krasauskienė į- 
dainavo solo: “Naktis svajo
nėms papuošta“ — Vanagai
čio; ir “Oi. greičiau, greičiau”
— Šimkaus;

P-lė V. Volteraitė ir p-ni Kra
sauskienė įdainavo keletą du
etų. Pianu lydėjo p-lė V. Bige- 
liutė.

Manoma, kad šie rekordai 
turės gero pasisekimo.

— Bridgeportietis.

Bridgeportas
Stasys ir EJsię Petruliai sušilau*; 

kė sūnau i

Gerai žinoma Chicagoje Sta- 1 
šio Petrulio šeimyna susilaukė 
sūnaus. Reikia tikėtis, jog jau- j 
našai Petruliukas bus toks pat 
geras filozofas ir taip gabus 
muzikas, kaip ir jo šviesplau- 
kis tėvelis. —M te.

Prašo atsiliepti
Juozas Raudonis mirė pavie

to ligoninėje seredoj, lapkričio 
28 d. Geistinu Lutų, kad atsi
lieptų jo brolis, Mikas Raudo
nis. Jis dirba Stockyarduose. šį 
pranešimų padavė Tony Kišu- 
nas, 119 N. 141h avė., Mclrose 
purk, UI.

Pranešimas
Lietuvių Piliečių Brolybės 

Kliubo Amerikoje priėšmetinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 4 d., 8 valandų vakare 
Mark White Sųuare park as- 
sembly lUill, prie 29th ir So. 
llalslod si. Malonėkite visi būti ~ y ~ ’ t* . " ... ■ k » . • * • ' • ** ’ *

laiku, lies tur&imė dąug svar
bių nutarimu padaryti; bus 
renkama valdyba 1929 metams.

—A. Zalagėaas, prot. rąšt

Kai Jus Pagaunate 
Šaltį

beveik tuojaus užsikimšimas 
pagimdo galvos skaudėjimų.

ORANGEINE Milteliai susta
bdo galvos skaudėjimų ne
žiūrint nuo ko jis paeinu. 
Saugus per virš tris dešimt 
metu.
Visose aptiekose 10c ir 25c.

QB5iCEiSE:

REAL ESTATE 
Kviečiam pas mus pirmiausiai 

2608 W. 47th St.

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?
VTUODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne- 
1^1 gu visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas—purvinas 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską į skalbyklą.moteris siunčia viską į skalbyklą.

WET WASU

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00 20 svarų $1.50

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

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

...

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat“ 
išprosyti ir 
Nešiojamieji 
sugrąžinami

skalbiniai 
sudėti, 
daiktai 

sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas

svaras
priedinis 
9c

X. _________ J

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

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

$1.67

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

I Garsinkities “NAUJIENOSE

vietiniai Vilas pavieto laikraš
čiai ėmė raginti irgi pravesti 
tokius pat įstatymus. Nors pas 
mus, Eagle River apielinkėje, 
panašių atsitikimų yra mažai, 
bet, pasak laikraščių, visgi esą 
reikalinga panašus įstatymai 
kad sumažinti rupesnį vasarna
mių savininkų, kurie išvažiuoja 
ant žiemos kitur gyventi. Esą 
jie moka taksus, kaip ir visi ki
ti piliečiai, todėl ir turi būti ly
giai apsaugoti.

Tečiaus reikia pastebėti, kad 
nors prie taksų ir visi lygus, 
bet prie stirnų ir briedžių šau
dymo, tai jau ne, nes vasarna
mių savininkai nesiskaito apsi
gyvenusiais valstijos gyvento- i 
jais ir todėl turi imti “non-re-1 
sident” laisnį. Briedžių šaudy- 
bo laikas tęsis nuo gruodžio 1 
d. iki gruodžio 10 d.

Sniego miškuose dabar yra 
apie du coliai.—Vietinis.

DIANOS

Kas Amerikoje gali
ma padaryti už 50c?
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminių Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitinį pažan
giosios minties laikrašti

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininką” į Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” sopiau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko“ vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimą ir kultūrą.
“Lietuvos Ūkininkas“ eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininką“ dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lie t u v o s 
Ūkininką” Tamsta padarysi tik
rai amerikonišką biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidėsi prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
štai ką Tamsta gali padaryti 

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vė No. 38.

E SOLD AT

nūs

pianai 
k (b»n’

pasau'y’JC 
va 

„ v‘” 
nUbVA»i 1

BANKRUPT STOCK OF
Cpmpan^

TO

VISIŠKAI 
NAUJI 
REPRODU- 
CERIAI, 
GRAND ir 
UPRIGHT 
PIANAI
Niekad pianų išdirbystes 
istorijoj publika dar netu
rėjo tokios progos nusipir
kti augštos rųsies pianus

.Jums apsimokės atvykti 
šimtus mylių, kad pama
tyti šiuos augštos rųšies 
pianus už tokią juokingą 
kainą. Jus esate kviečia
mi apžiūrėti. -už tokią žemą kainą.

šis išpardavimas tiesiog publikai bus tik 
apribotą laiką

Sankrova

RADIO 
KABINETAI
H. C. Bay Co. per 40 metų 
buvo pripažinta, kaipo geriau
si pasaulio išdirbėjai pianą ir 
piano keisų. Jos Radio Kabi
netai yra tos pačios tolygios 
kokybės. Mes pasiūlome šį sta- 
ką už pigiau, negu kaina
vo. jų išdirbimas.

atdara vakarais

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

Paul Ginsburg & Co.
(LIQUIDATORS)

418-420 S. WABASH AVĖ.

Naudokitės Proga Apšvietoje

VISO

.. $5.00
kalbos.
.. $1.00

$3.00
Pusi. 
$2.00
Pusi.
$2.00
kon-
$1.00

apie 
Pusi. 
$1.75

pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažii.t^ kainą, šiame sąraše telpa visos ge

KNYGYNAS
3210 So. Halsted St.

LIETUVA”
Chicago, III

pdaryti
$2.00
Chi- 

$1.50

Vaikų Darbymečiui. Knyga tinkama jaunuoliams lietuvių kalbai 
lavintis. Sutaisė J. Marka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik .........................................    $1.00

Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Remianties garsiais mokslinin
kais parašė* Arlhur Levvis ir sykiu kitų knygų — Nuosavybės Išsi
vystymas — parašė Paul Lafargue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik ...............        $1.50

d. tik
pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris- 

pdaryta. Kaina $2.50, 
.......... $1.50 
istorija nuo 

4;.apdaryta.
............ $1.25

parašė Dr. J. šliupas. Pusi, 285; apdaryta.
" ‘   $1.00

—- parašė sulig kitais au-
apdaryta. Kaina $2.50, iki
................................... $1250

Reiškiniai. Parašė J. Trajanovskjs. Vaizdžiai supažindina

Skaitymai — pašvęsta lietuvių kalbus mokslui. Sutaisė P. Klimas. 
Pusi. 292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ........................ $1.00
Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $1.50

Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA”, kuris dabar atsipirko visą knygų biznį iš AUŠROS ir paėmė 
visas OLSZEWSK1O laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažii.tą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyrio gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
paremsite musų naują kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
i v   Y!   .... ..„.4-,. MA AA <<T I TPrPT TA/ZAC’* IZ nirrvimni nvi ainolzilz, iilrioi ftncA irta aiirriAa Dničlzia minru

knygų imsite už $30.00
sąrašo nemažiau knygų vertės $30.00 "Ldilii.uvus Knygynui pnsiųsKiic uaiai pusę los sumos, neisnia, jeigu 
knygų imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

Su gilia pagarba jums,
KNYGYNAS “LIETUVA”, Vedėjas Julius Mickevičius.

$1.00
Pusi. 166, apd. Tinkamas mokyk- 

iki gruodžio 25 d. tik ......................... .......... $1.00
su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina $1.50, 
tik ................................    $1.00

Literatūra. Parašė A. Jakštas. Pusi. 1168, apd. Svarbi kny- 
ituo klausimu. Kaina $6.00, iki gruodžio 25 d. tik .......... $3.50

Lietuvių Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murka. Tinkamas dėl lie-- 
tuvių kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ..........................................................................   $1.00

Aritmetika — dalis I ir 11. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25 d. tik ................  80c.
Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas — sutaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $3.00
Meilės Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykus. 
Pusi. 216. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ........................  $1.25
Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pusi. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............. $2.00
Iš Tamsios Praeities į šviesią Ateiti. Pušį. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakiuas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ............................  $1.25

Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22><28; visų keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ...... $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. GraiČiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, apd. Su pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.00
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25
Gamtos Mokslų Vadovėlis. Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki gruodžii 25 d. tik .................
Si man o Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........................
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............
20 linavotų laiškams popierų su įvairioms dainoms ir tiek pat 
vertų. Kainaz$2.00, iki gruodžio 25 d. tik ........ .......................
Lietuvių žemlapis visai naujas — spalvuotas $1.50, nespalvuotas 
$1.00; dabar 25 centai pigiau.
“Kardai“ 3-jų metų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių 
gražiai į vieną didelę knygų. Kaina $4, iki gruod. 25 d. lik
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimų 
sagos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 d. tik
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik
Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai ................   50c.
Lietuviškos Pasakos Jvairius. Surinko Dr. Basanavičius. Daug įvai
rių apysakų. Virš 300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d. $1.50
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus, čia telpa keli šimtai įvairiausių pasakų apie dū
šias, velnius, cholerų, marg, r tt. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $3.00, 
iki gruodžio 25 <1. tik ...............................................................
žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų; taipgi 
sveikatų ir budus gydymosi, .kokius vaistus naudoti ir tt. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ......:..........
Geografija. Pataitė šernas. Svarbi knyga —• joje ji praši m a 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas. Kur 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir tt. Pusi. 469, apdaryta. Kaina 
$4.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........................................’.......... $2.00
Ethnologija arba istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. šios knygos jau gana mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti ją*jsigyti. Kaina jos yra pakelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ....................................................................... $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiais žemlapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šitų knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. lik ......  $1.50I • •
Istorija Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymui imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo, 146 metų prieš Kristų. Pusi. 498; ai 
iki gruodžio 25 d. tik .............................................
Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metų. Pusi. 
Kaina $2.25, iki gruodžio 25 <1. tik .
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. .1 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ....
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai 
toriais Šernas. Paveiksluota. Pusi. 370; 
gruodžio 25 d. tik .................................
Gamtos ___  _____  _ ____
su gamtos ivairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 240, apdaryta. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .......    $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Melereotogija. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota? Paskutinius l--- ----------- ' - .......J..... . ’ “’JO
Kaina $2.25, iki gruidžio 5 d. tik ...............:.......................... $1.50

Pasargą: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randasi kituose lietuvių knygynuose. Laukiam iš Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų naujam knygynui. _____

KVIEČIAME PASIRINKTI ČIA ESAMŲ KNYGŲ
Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas. — Sutaisė A. Lalis 
(Abi dalis) 1274 pusi, šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, į 
trumpa laiką nei už didelius pinigus jų nebus galima gauti. Žo
dyno kaina dabar pakelta iki $15.00, bet mes, kaipo nauji biznie
riai, duodam progų įsigyti už. $8.00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 
vertės knygų, jums žodynas pareitų tiktai $7.50. Apdaryta. Kaina 
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai..................................................... $8.00
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. .Dalis II, 83.) 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d. tik .............
žodynėlis Lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos 
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik .
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi. 295. Apdarytas. 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. tik .....................    $1.00
Pilnas Orakulas arba visokių burių ir monų knyga, taipgi visokių 
paslapčių išaiškinimo knyga. Su daugybe paveikslų. Pusi. 414, ap
daryta. Kaina $4.00, iki gruodžio 25 d. tik ........................... .’ $2.50
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantepie de la Sauseyes, i lietu
vių kalbą vertė J. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina $10.00, iki- gruodžio 25 d. tik ................... $6.00
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik .............   $1.25
Lyties Mokslas—garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa
veikslais išrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 400. Apdaryta. Kaina $7.00, 
iki gruidžio 24 d. tik ........      $5.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
P-tisl. 280. Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. tik ............................ C2
Musų Istorijos Pradžiamokslis 
loms. Kaina $1.25
Magiškos Kazyros 
iki gruodžio 25 d

Na U
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CINAMONŲ SAUSAINIAI

MUSŲ MOTERIMS
—-Veda Dora Vilkienė 1 ........... ........ .

DUONA PIENE 3 8 šaukštuko druskos
1 puochikn;? pieno

o
M

žios
puoduku pieno arba sald- 
smetonos.
šaukštas miltų

Siipiauslyk duoną colio 

ir paktpink arkų 
tuin tikro prietaiso 
“toaster.” Kaip abi 
parų s, aptepk svies- 
cukrumi ir cinamo-

dui bletics 
kepink ant 
vadinamojo 
pusės gerai 
tu, apiberk
nais ir paduok karštą prie ar
batos arba kavos.

(būt-

•>
I šaukštukas druskos 
Ištarpyk sviestą, pricl 

tus, kuomet pradės kepti —už- 
berk druską ir po truputį dėk 
miltus ir maišyk. Duok sutirš- 
tėti. Pakepink duoną, aptepk 
sviestu ir jeigu nori 
cukrum ir cinamonais
pilk mišiniu iš pieno, sviesto ir 
miltų. Paduok karštą. Labai 
sveikas ir maistingas valgis 
vaikams ir silpniems žmonėms.

I kiaušinis
1 i svaro amerikoniško sūrio, 

sutarkuoto.

Am;/, kT*—---- ------ ---------

ką. Pridėk pieną ir išplaktą 
kiaušinį. Gerai išmaišyk. Nu
lupk bananus ir supiaustyk, iš- 

! landžios o p/vslcni }>»>»•

1 pusę. Supilk tešlą išsviestuo- 
tan indan, ir bananui 
ant viršaus. Apiberk cukrum. 
Kepk nekarštame pečiuje 16 
minutų.

Jello dažalas:
1 puodukas vandens 

2 šaukštu jello
1 šaukštas cukraus
1 šaukštas kornų krakmolo, 
įpilk vandenį puodan, duok 

užvirt, pridėk jello ir cukrų. 
Maišyk pakol neištirps. Pridėk 
ištarpytą šaltame vandeny, 
(vartok tik truputį vandens) ir 
gerai išmaišyk. Duok virti tik 
3 minutes. Užpilk ant kėkso 
prieš paduosiant stalan, šaltą 
arba karštą; žiūrint kaip kam 
tinka.

Trijų dienų kosulys
yrajpayojaua ženklu

Pastovas kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdoi. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priitnnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas tnedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą.

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacijį ir uždČginų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j 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 nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

J/e šaukštuko druskos
1 šaukštuką sodos

. 1 šaukštuką cukraus
1 šaukštuka sviesto
1 kiaušinis
U/2 puoduko inaslionkų

termilk) arba rūgštaus pie
no

*/j puoduko sukapotų riešuti)
Išmaišyk sausus pridėčkus, 

pridėk likusius dalykus ir vėl 
gerai išmaišyk. Sudėk į gerai 
išsviestuotą blėtj ir kepk ne
karštame pečiuje 35 minutes.

NORVEGIŠKA DUONAIšplak kiaušinį, pridėk drus
ką, pieną, ir po truputj pilk 
miltus ir nuolat maišyk. Toliau 
plak su prietaisu kiaušiniams iš 
plakti pako] visa tešla bus pil
na pūslelių. Prirengk blėtį, 

i vartojamą dėl muffins, įkaitink 
ir už-1 įr j^tepk sviestu. Kiekvienam 

skyrium supilk vieną šaukštą 
tos tešlos. Užberk ant kiekvie
nos bandutės šaukštuką tar
kuoto sūrio, ir uždėk viršui sū
rio šaukštuką los pačios teš
los. Kepk karštame pečiuje apie 
20 minutų pakol gerai parus ir

mil-

SŪRIO BANDUTĖS

1 puodukas “graham” miltų 
*4 puoduko rusvaus cukraus 
3 puodukai ruginių miltų 
1 šaukštukas druskos 
1 šaukštukas mielių 
Karšto vandens. 
Sumaišyk kartu visus 

pridėčkus. įpilk kiek

KORNŲ MILTŲ DUONA 
No. 1

Gali-

sausus 
karšto 

vandens ir išmaišyk. Tešla turi 
būti apikieti. Apdengk ir duok 
pastovėti iki apišiltė. Pridėk 
ištarpytas šiltame vandeny mie
les, vieną puoduką vandens ir 
kvietinių miltų, kad tešla butų 
kaip tinka duonai. Duok pasto
vėti iki iškils ir pasidarys dvi
gubai tiek tešlos. Padaryk kepa
lus—tegul vėl truputj pastovi, ir 
kepk nekarštame pečiuje 11 <, 
valandos.

BRAN” MILTŲ DUONA

4puodukai baltųjų miltų
4 puodukai “bran” miltų
4 šaukštukai sodos
Ražinkų ir riešutų, jeigu kam 

tinka 
puodukai saldaus pieno 
puodukas “molasses” siru
po 
šaukštukai druskos

Persijok kartu druską, sodą 
ir baltus miltus, pridėk “bran” 
miltus ir gerai išmaišyk, 
kui sudėk molasses ir 
pienų. Padarysi 3 arba 
plokščias duonos. Sudėk į 
knotas blėtas ir kepk valandą 
laiko nekarštame pečiuje.

Pas- 
supilk 
4 pa
istau-

MAIŠYTA DUONA

5

2

1 !<> putniu ko miltų
% puoduko kornų miltų 

šaukštai cukraus 
kiaušinis
šaukštukai baking pauderio 
puodukas saldaus pieno 
šaukštai druskos

Sumaišyk sausus pridėčkus ir 
persijok. Pripilk pieno, pridėk 
gerai išplaktą kiaušinį ir svies
tą. Gerai viską kartu išplak. 
Kepk paplokščioj blėty, karšta
me

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

pečiuje 20 minutų.

No. 2 
puoduku komų miltų

1 */a šaukštuko sodos
l/2 šaukštuko druskos
l/i puoduko cukraus
1 kiaušinį
‘/o puoduko rūgščios Smeto

nos
2 puodukuo rūgštaus pieno
Sumaišyk sausus pridėčkus ir 

persijok keletą sykių. Pridėk 
lengvai išplaktą kiaušinį, rūgu
sį pieną ir smetoną. Gerai šau
kštu 
blėty 
tame

i '

išplak. Kepk paplokščipj 
apie pusę valandos karš-Į 
pečiuje.

graham keksas

CREOMULSION
Į!Į  ■■■■—'.'J.1 yj-.'.'l!'. .1---------------JJI JĮII " ■ !■.■■■ . ■ III .1 I... ■■■■. III 1

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ižcg 
zaminavimas atidengs jusy tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryl. Eikit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina' 
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 pičtų, nuo 5 iki 7:80 vakaro.
Nedėlioj nuo 10 ryte iki i po pietų

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka-

i rais. Ateikit ar rašy- 
1 klt dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. Stale St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalasj

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

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

2586 bet elegantiška suk
nelė. Su jo galima byli* kur išeiti 
Siūdinti reikia iš lengvos šilko ar
ba vilnonies materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą 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: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, 111.

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

siųsti man pavyzd} No -........——
Mieros ............................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

.... '

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

f

L F. Dankowsfti, pres. C. J. Dankovvski, ižd.
1618 West 18-ta Gatvė

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Viaa* darbas ufaakytaa neruiio m8ne* 
•yj bua atliktas pigiomis kainomis. Tai 

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siate- miiHų aploifnktų Dental Ofian. 
SKYItkrtUH OFIHA8

1800 3, Halsted St. 
Dantų Betas ai Mi setas___________________ S12.S0

setas  S7.S0
setas    4&

VEIDAS
PRIPIL-

D0MA9-
J TETURI

TIKTI
Geriantis auksinis darbas ne M 
Goriausios Auksinės Crowns _  J2.60
Geriailsi Auksiniai FIUIiiko __ >2.60
Geriat'ai Auksiniai Tilteliai _ $2.60
ABoy FHJIno __________________  $1
Sidabrlnai Fllings_______________ 6O<;

_--------   60c 
----- negsnsito musų dldžlsmjam 

dgtas 28 me

•yj 
yra ma

5S26 
VIS 
SIUpuoduko sviesto arba t 

ku ' '
puodukas cukraus 
kiaušiniai 
puodukas pieno 
šaukštuku baking paud< 
tuzinai graham krekėsi)

Sumalk — gausi 2 puoduku 
miltų

1 puodukas sukapotų riešutų 
•/o šaukštuko. druskos. 
Ištrink cukrų su riebalais. 

Išplak trynius ir pridėk, pri
pilk pieną. Sumaišyk baking ■ 
pauderį su kr^kėsų miltais‘ ir 
persijok keletą sykių. Pridėk 
prie pirmojo mišinio, taipgi pri
dėk druską ir riešučius. Ant 
galo pridėk išplaktus kiaušinius 
baltymus. Kepk dviejose blėty- 
se. Kuomet atšals, aptepk iš
plakta Smetona su cukrum ir 
riešutais su vanilija ir paduok 
stalan. s

2

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrint tai

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

TUBBY
I

2 puoduku “graham” miltų 
1 puoduką kvietinių miltų

GRAHAM” DUONA SU 
MASLIONKOM

Visos paklodės išprosytos ir de'vejimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis1

2 
2

BANANŲ KĖKSAS su 
DAŽALU

puodukas miltų 
šaukštuku baking pauderio 
šaukštukai cukraus

’/i šaukštuko druskos
% puoduko pieno
1 kiaušinis
4 bananai.
Persijok keletą sykių baking 

pauderį, cukrų, miltus ir drui

karštame pečiuje 45
Padarysi du kepalu

suknele.
s arba sunkes- 

apsiuti su kitokios 
Suprantama

‘J . ’ t 
Sukirptos mieros 16, 

•12, 41 ir 46 coliai

J5 
»6 
$5 
f Z

______  _____  __
lAvnlymui dantį} ----------------------

Siu kalnų negansitn munų didžiai 
ofise. DIDYSIS OFISAS įteigtas 23 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea. 

82U South Stato St.
Phone Uanrleon O7A1

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

siųsti man pavyzd} No —...... .........
Mieros .......................... per krutinę

•riAu. Al

2538 Smagi 
ma siūdinti iš lengvo 
nes materijos, ir 
spalvos materija. Suprantama ge
riausia tinka balta materija, būtent 
baltas šilkas.
18, .36, 38, 40 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą • blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
Aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
;r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
•5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.•ba krasos ženkleliais kartu su už

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattern Dept., J739 So. 

'alsted St., Chicago. III.

puodukas žalių presuotų 
avižų (rolled oats) 
puodukas kornų miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštu cukraus 
šaukštas taukų 
puoduku verdančio vandens 
šmotuku mielių.

\'2 puoduko apišilto vandens
1 puodukas ruginių miltų
1 puodukas grynų kvietinių 

miltų
1% puoduko baltų miltų.
Sudėk taukus, druską, cukrų, 

“oatmeal” ir kornų miltus i 
karštą-verdantį vandenį, tegul 
stovi valandą laiko. Pridėk 
mieles ištarpytas l/2 puoduke 
apišiltame vandeny. Paskui dėk 
ruginius, kvietinius- ir baltus 
miltus. Gerai išplak, paskui iš
minkyk, sudėk bliudan ir duok 
tešlai pakilti. Paskui kaip pa
kils išminkyk ir sudėk į formas 
ir kepk 
>iinutes. 
duonos.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Mes Paimam visa Sunku Darba
’ Tiktai biskį reiks jums paprašyti

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

HYDRO PATARNAVIMO

HEILO, TUBB^ VJUATt 
“UM I HEKfc ABOUT 
Youe. preity cousim. 
PAT [21 Cl A, VISITIA5G

ŲAT Youre

MOT SO LOOD, 
SfcMjTS ASECRUT, 
- COULDkVT GO 
IMSIDE l'LL 

TELL TOU A8CX)T IT
VJUILE VOE'GE E ATI K)'

A SoOA- 
VOHADDAVA SAV?

B LAKE CITY LAUNDRY COMPANY~

His Price ii One Soda
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AMERIKOS “KOMUNISTŲ” IŠSIGIMIMAS

PASIKEITĖ ROLĖMIS

Dviejuose “Naujienų” numeriuose, pereitą penkta
dienį ir šeštadienį, ėjo aprašymas-santykių tarpe komu
nistų ir Nevv Yorko “gensterių” karaliaus Rothsteino.

Neseniai nugalabintas viename New Yorko viešbu
tyje gembleris, šmugelninkas ir kriminalių elementų va
das, Rothstein, pasirodo, turėjo artimų ryšių su komu
nistų viršūnėmis. Masu sktitytojai matė “Naujienose” 
išspausdintą to kriminalisto laišką komunistų šului, Ju
liui Portnoy, “pasižymėjusiam” savo veikimu ypatingai 
moterų rūbų siuvėjų tarpe. Rothstein tame savo laiške 
praneša gavęs, ir gaudavęs pirmiau, pinigus iš komu
nistų “už suteiktus patarnavimus”.

Jau vien šito fakto pakanka, kad juodžiausia dėmė 
pultų ant viso> Amerikos komunistų judėjimo. Bet> įsigi
linus į smulkmenas to “biznio”, kurį komunistai varė su 
Rothsteinu, iškyla aikštėn toks purvas, kokio darbinin
kų judėjime dar neregėta.

Komunistai ardė darbininkų unijas, vartodami ši
tam tikslui pasamdytus mušeikas; o gemblerių ir šmu- 
gelninkų viršyki Rothstein teikė komunistų mušeikoms 
protekciją policijoje. Rothsteino advokatas Lebovv pats 
buvo atsilankęs į komunistų sušauktą masinį mitingą ir 
padėjo jiems jėga pašalinti iš mitingo darbininkus, ne
priklausančius komunistų saikai.

Kaip komunistai susiartino su tuo pagarsėjusiu kri- 
minalio pasaulio typu? Ve kaip: Rothsteinag norėjo gau
ti Rusijos valdžios koncesiją užsiimti importu iš Rusi
jos, kad po importo biznio priedanga jisai galėtų šmu- 
geliuoti narkotikus į Ameriką. Amerikos komunistai 
padėjo jam tą koncesiją gauti iš “vienintelės darbininkų 
valdžios”, ir jisai tuo budu pasidarė jų bičiuolis ir talki
ninkas. Nuo to laiko komunistai turėjo galingą užtarė
ją ir padėjėją visuose savo judošiškuose žygiuose dar
bininkų judėjime.

Su pagelba Rothsteino ir jo papirktos policijos ko
munistai sudemoralizavo arba visiškai sunaikino ištisą 
eilę rūbų siuvėjų unijų Nevv Yorke. Kapitalistų pasam
dyti chuliganai nebūtų galėję taip sėkmingai atlikti ši
tą juodą darbą, kaip jį atliko “revoliucionierių” kaukė
mis apsimaskavę “raudonojo biznio” ricieriai!

Ką tarpe moteriškų rūbų siuvėjų ir kailiasiuvių 
komunistai darė su Rothsteino pagelba, tą jie stengėsi 
padaryti tarpe angliakasių su pagelba detektivų agen
tūrą, pristatančių šnipus ir provokatorius darbininkų 
unijoms griauti ir streikams ardyti. Musų skaitytojai 
atsimena šnipo “No. 12” laišką, rašytą ant komunisti
nio “Save the Union” komiteto blankos detektivui Sher- 
vvood’ui.

Akyvaizdoje šitų faktų, kas dar gali ginčyti, kad 
Amerikos komunistai yra galutinai išsigimęs ir supuvęs 
gaivalas. Jie yra tokios pat visuomeninio gyvenimo pa
dugnės, kaip tie gembleriai ir šmugelninkai, kuriems 
vadovavo Rothstein- arba tie šnipų ir provokatorių dar
bą atliekantys valkatos, kuriuos samdo privatinės de
tektivų agentūros. Visai natūralu, kad komunistai su 
jais ir susidėjo.

Yra, beje, tarpe komunistų ir tam tikras nuošimtis 
dar ne visiškai sutrūnijusių elementų. Tai yra akli fa
natikai, kurie tiek pat “protauja”, kiek bažnytinės da
vatkos. Bet pas šituos fanatikus dorovės ir padorumo 
jausmas yra visiškai atbukęs, todėl jie ir nepaiso, kaip 
jų lyderiai elgiasi. Kaip kad davatkos nežiūri ką kuni
gas daro, o tik klauso ką jisai jiems sako, taip ir sufa
natizuotieji komunistų vadų pasekėjai tenkinasi tuo, 
kad tie humbugieriai paplepa jiems apie “revoliuciją” 
ir paloja ant “darbininkų išdavikų”.

Prieš dešimtį metų, kada dar tik buvo ėmęs organi
zuotis (su provokatoriaus Frainos pagelba) Amerikoje 
“kairysis sparnas” darbininkų judėjime, tai buvo kal
bama apie kokias tai neva “naujas” idėjas iy “naujus” 
prakilnius tikslus — kovą su imperializmu, kapitalizmo 
nuvertimą, pasaulio revoliuciją ir t. t. Bet šiandie “kai- 
riasparnių” įpėdiniams komunistams, visos tos idėjos 
jau seniai yra išgaravusios, o yra pasilikęs tiktai būre
lis lyderiukų, kuriems rupi kaip nors gyventi, nedirbant 
produktingo darbo. Kolkas daugumą jų dar šeria Mask
va, bet kai abrakas iš Maskvos nebebus daugiau siun-

Užsisakymo kaina?
Chicago je — paštu:

Sietams ......................................... $8.00
Pusei metų ............~.............. 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Dviem mėnesiam ................... 1.50
Vienam mėnesiui ..........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —_........................ 3c
Savaitei ...........—........~....... — 13c
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams _____  $7.00
Pusei metų ............................. 3.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
Dviem mėnesiams ................. 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ............    $8.00
Pusei metų ........... ~.......... ..... 4.00
Trims mėnesiams  --------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Romos-Katalikų susivienymo 
135 kp. nariai buvo apskundę 
savo organizaciją ir pastatę ją 
prieš likvidavimo pavoją. Nuo 
likvidavimo kataliką susivieny- 
mas išsigelbėjo tiktai tuo, kad, 
jo viršininkams pavyko jį urnai' 
užregistruoti Nevv Yorko val
stijoje.

Skundėjai dabar norėtą, kad 
ją užvestoji byla butą tuoj aus 
panaikinki, kadangi jiems jau 
nebėra vilties ka nors laimėti 
teisme; bet jie skundžiasi, kad 
susivienymo viršininkai atsisa
ko panaikinti bylą. J. P. Ma
čiulis, kaltindamas viršininkus, 
rašo “Drauge”:

“Lapkričio 23 d. Brookly- 
no Supreme teisme prie tei
sėjo Favvcett, adv. A. J. Ven
cius (atstovaująs skundi
kams. “N.” Red*) įneša bylos 
likvidavimo pasiūlymą. Bet 
LRKSA. advokatai bylos lik
vidavimui griežtai pasiprieši
no; jie pareikalavo bylos gin
čą tęsti toliau! Po tokio 
Sus-mo advokatu užsispyri
mo, adv. Vencius? išsireiškė, 
kad darbo norintiems jis tu
rįs užtektinai medegos. Reiš
kia, legalu kova turės eiti to
liau. Advokatai ir receiveris 
gaus dauginus pinigą. Bet ką 
iš to laimės Susivienymas, 
lai pasako tie, kurie žino ir 
kurią autoritetu advokatai 
užsispyrė bylą tęsti.”
Kataliką susivienymo organe 

‘Garse” sekretorius ir reikalą 
vedėjas p. J.'B. Šaliunas išdės
to viršininką poziciją. Jisai nu
rodo, kad skundikai neteisėtai 
uždėjo susi vieny mui receiverį ir 
pridarė tuo budu daug nuostolią 
organizacijai. Bylą panaikinti 
susivienymas sutiks tiktai tuo
met, kai bus priversti tuos nuo
stolius padengti skundikai. ša
liunas rašo:

“....tegul dabar brooklynie- 
čią grupele bando tą bylą įs
kundimą panaikinti. Ot tai 
čia ir pasirodo ją pirmesnis 
bliofas ir sužiniai skelbiamas 
melas, nes įskundėjo advoka
tas kreipėsi pas teisėją Hon, 
Mitchell May prašant, kad 
Susiv. piriversti, perimti iš lai
kinai paskirto Susiv. turtui 
Receiverio T. J. J’ickup jo 
globoje esamą Susiv. turtą. 
Mes atsakymą ir savo sutiki
mą turėjome duoti lapkričio 
23 d. 1928 m. prieš viršminė- 
tą teisėją.
“Musą atsakymas yra šioks: 

Kad kaltinamoji Susiv. orga
nizacija visuomet buvo ge
ram stovyje, t. y. solvent ir 
musą Adv. Robert 11. Wilson,

NAUJIENOS, Chicago, UI.

čiamas, kas tuomet? Antra vertus, ir pati Maskva rei
kalauja, kad butų parodyti “rezultatai” to darbo, už 
kurį ji moka.

Todėl ir Maskvos dėdžių verčiami ir savo apetitu 
vedami, komunistai desperatiškai laužiasi visur, kur yra 
apmokamų “džiabų” ir kitokių šiltų vietelių. Pas lietu
vius jie jau seniai veržiasi “užkariauti” Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, o bendrame Amerikos visuomenės 
gyvenime jie deda didžiausių pastangų įsiskverbti į dar
bininkų vadovybę -— ypatingai tų unijų, kuriose randa
si daug “foreinerių”, lengviaus pasiduodančių radikalei 
propagandai. Jei darbininkų unijos ar šiaip kurios or
ganizacijos užvaldymui reikia “gengsterių”, arba pa
pirktų policininkų, arba detektivų agentūros pagelbos* 
tai ką tai reiškia: tikslas pateisina priemones! “Revo
liucinio štabo” generolai nori valgyti, todėl nėra skirtu
mo, kuriais keliais bus prieita prie ėdžių.

Toks šiandie yra vyriausias “komunistų principas”. 
Jų visi plepalai apie “pasaulio išvadavimą”, “proletaria
to gerovę”, “revoliuciją”, “darbininkų valdžią” ir t. t. 
nėra verti nė išvalgyto kiaušinio lukšto. Jie patys tais 
savo plepalais nebetiki. t

Bet komunistai yra pavojingi tiktai tol, kol jų be- 
sąžiniškumas ir veidmainystė nėra iškelti į aikštę. Da
bar, visuomenei pamačius, koks purvas slepiasi “raudo
nųjų biznierių” krome, žmonės nusigręš nuo jų su pasi- 
biaurėjimu!

anglų dailininkas ir Karališkos 
Akademijos prezidentas, kuris 
šiomis dienomis pasimirė Lon- 
doge, sulaukęs 75 metų amžiaus

suteiktomis žiniomis, pareiš
kia: Teismas Nevv Yorko val
stybėj neturėjo galės organi
zaciją pakrikdyti (dissolve), 
užgriebti (seųuestrate) ar jos 
turtą išdalinti (distribute its 
assets) ir jos likvidavimui 
skirtas Receiveris buvo ne
teisėtas ir teismas neturėjo 
jurisdikcijos todėl, kad skun
das, kuriuomi teismas remda
mos skiria Recėiverj, nenuro
dė priežasties, kuo remiantis 
butą galima skirti Receiverį, 
kurio paskyrimas butą teisią 
pagrindu autorizuotas. Tuo 
remdamiesi mes, t. y. Susiv. 
nėra ir negali būt atsakomin- 
gas už padarytas išlaidas.

“Gal būt, gerb. Susiv. na
riams įdomu žinoti, kodėl mes 
turime duoti savo sutikimą, 
kad perimsime turtą iš recei
verio globos. Tūlas pasakys: 
Kuo greičiausiai bile tik ati
duoda.... Taip, mes irgi tos
pačios nuomonės esame. Bet 
mes priimsim tik tada, kaip 
mums grąžins visą turtą be 
jokią nuostolią.

“Nepaminkite, kad įskųsti 
neužtenka, bet tas įskundi
mas Susiv. organizacijai nu
matomas tūkstančiai dolerių 
nuostolią ir lųes priešingi mo
kėti, tai nuostoliai visai or
ganizacijai, t. y. visi nariai 
turės sumokėti. Tai jų (kie
no? “N.” Red.) darbas spręs
kite visi Susiv. nariai. Lai 
sprendžia visa išeivija ir 
jiems (kam? “N.” Red.) tin
kamą vardą tesuranda.

“Gal tai neatjaus Ameriko
je gimusieji lietuviai ir įs
kundėją biaurumo nepama
tys. Tačiaus mes, ateiviai, bu
vusios ‘rusų imperijos’ valdi
niai, žinome tikrąją įskundi
mo reikšmę ir kokios iš to 
viso išeidavo pasekmės.”
P. šaliunas, vadinasi, lygina 

skundikus, užvedusius bylą 
prieš savo organizaciją, prie 
šnipų, kurie įduodavo žmones 
Rusijos caro žandarams. Tame 
yra tiesos.

Bet pasirodo, kad patys skun
dikai įkišo savo uodegą į tuos- 
spąstus, kuriuos jie taisė orga- 
nizacijos viršininkams.

Jeiku skundikams teks užmo
kėti bylos ir receiverio išlaidas, 
tai jie turės gerą lekciją ir atei
tyje “fonių” nekrės.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pastabos
Komunistai įsigauna į SLA. 

kuopų valdybas, nors jų yra 
mažuma. Štai kokiu budu: vi
sų pirmiausiai, prieš SLA. kuo
pos valdybos rinkimų susirinki
mą, jie susirenka kur-nors 
slaptai, ir nusitaria savo kandi
datus statyti į SLA. kuopos 
valdybą. Ir tik po vieną kan
didatą į kiekvieną urėdą-vietą. 
Atėjus SLA. kuopos susirinki
mui, kuriame yra renkama kuo
pos valdyba, jie visi ateina į 
susirinkimą, ir laikui prisėjus 
pastato savo kandidatą į pir
mininkus. Iš nekomunistų pu
sės, pastatoma kitas kandida
tas. Tai du. Bet čia ieškoma 
dar trečio. Komunistai iš savo 
žmonių trečio kandidato nesta
to (kad ne skaldžius savo bal
sų), o tik jie bando perstatyti 
iš ne nekomunistų, tai vieną, tai 
kitą. Ir štai trečias kandidatas 
atsiranda ir apsiima iš ne ko
munistų pusės. Ir tokiu budu 
komunistams laimėjimas užtik
rintas, nes ne komunistų balsai 
skyla į dvi dali—tarpe diejų 
kandidatų, o komunistų ne. Pa
vyzdžiui, SLĄ. kuopos susirin
kime dalyvauja 93 nariai: ne 
komunistų yra 60 narių, komu
nistų gi 33. Komunistai, turė
dami vieną savo kandidatą, jam 
atiduoda visus 33 balsus; ne 
komunistai gi savo pusėje tu
rėdami pastatę du kandidatus, 
balsuojant suskaldo savo balsus 
taip, kad vienas gauna 28, lu
tas 32 balsus. Ir čia komunis
tas, gavęs 33 balsus (vienu 
balsu dauginus), lieka išrinktas!

Taigi, kuomet šiandie aiškiai 
matosi, kad komunistą organai 
ir jų “progresyvis komitetas 
varo viešai ir slaptai agitaciją, 
kad SLA. kuopose įstatyti savo 
žmones į SLA. kuopų valdybas, 
kad vėliaus jie galėtų varyti sa
vo partijos politiką, tad ne ko
munistams vertėtų statyti iš 
savo tarpo irgi ne daugiaus 
kaip po vieną kandidatą į kiek
vieną vietą. Jeigu 60 ne komu
nistų balsų (kaip viršuj minė
ta) butų atiduota vienam kan
didatui prieš komunistų 33, tai 
aišku, kas butų laimėtojas.

žinoma, čia neina kalba, kad 
komunistai neturi tiesos įsigau
ti į SLA. kuopų valdybas kaipo 
nariai, bet kadangi jų tikslas 
yra įsigavus į SLA. kuopų val
dybas pasitarnauti savo parti
jos politikai, tai nė vienas są
žiningas SLA. narys nenorės jų 
į SLA. kuopų valdybas įsileisti.

Jeigu ne komunistai statytų 
SLA. valdybų rinkimuose tik po 
vieną kandidatą vieton dviejų - 
kaip kad dabar daro, tai komu
nistai į SLA. kuopų valdybas 
neįstengtų nė iki “suduos die
nos”, nes jų yra didelė mažu
ma. SLA. nariai apsižiūrėkite!

—Kalvis.

Sveikatos Dalykai
Karštligė

Karštligė gali pasirodyti bi
le kada, bet dažniausia Suv. 
Valstijose pasirodo vasaros pa
baigoje arba rudenį. Karštligę 
galima gauti vienu tik budu 
nurijant, valgiu ar gėrimų, mi
kroskopines daleles iš išmatų 
to, kuris jau yra turėjęs tą li
gą ar nuo to, kuris yra nešio
tojas — arba toks žmogus, ku
rio viduriuose karštligės perai 
auga ir dauginasi, nors jis pats 
tuom sykiu ir neserga.

Pradėjus karštligei siausti, 
tuojaus galima surasti jos pra
džią. Nors kartais ima laiko, 
nes reikalauja labai saugaus 
tyrinėjimo, ir kol surandama 
nešiotojas, daug žmonių nu

kenčia nuo tos ligos. Todėl 
svarbu visiems žinoti, kaip ap
saugoti “save ir savo šeimyną.

Kaip sakyta, perai paeina iš 
kito žmogaus vidurių, dažniau
sia būna priežastim tos ligos, 
jei tie perai suteršia maistą ir 
gėrimą. Karštligės perus, vie
nok, gali užmušti šiluma, ir jei 
gyveni apylinkėj, kur ji siau
čia, gerk tik virintą vandenį, 
šutintą pieną ir kitus gėrimus, 
kurie yra išvirti. Taip pat ne
valgyk nevirtų valgių, vengk 
žalios žuvies, kaip tai oisterių 
ir. k.

Karštligės galima išvengti iš- 
sičiepijant — bet ne taip, kaip 
čiepijama raupams. Karštligės 
čiepijimas susideda iš įleidimo 
►vaistų po oda su tam tikra ada
ta, ir tie vaistai susideda iš ne
gyvų karštligės perų. Tuos 
vaistus įleidžiama sykį į savai
tę per tris savaites. Toks čie
pijimas neskauda ir pasekmės, 
jei yra kokios, yra menkos ir 
tęsiasi porą valandų. [FLIS]

Laikyk duoną bleki- 
niam inde

Duona, pyragai, paštetai, py
ragaičiai ir kiti kepti dalykai, 
kuomet išimami iš pečiaus, tu
ri būti greitai ataušomi tokioj 
vietoj, kur nėra dulkių ir gy
vūnų, ir paskui turi būti padė
ti švariam blekiniam inde ar 
dėžėje. Suvyniojant karštą 
duoną skepetaite sugadina sko
nį. Duonoj greitai pradeda pe
lėsiai augti, todėl reikia .žiū
rėti, kad duonos dėžė, yra iš
plaunama karštu vandeniu ir 
išvėdinama nors sykį savaitėj, 
ir duona neturi būti troškiai 
uždaryta, kuomet karšta.

Vaškuota popiera, kuria duo
na esti apvyniota, kuomet ją 
perkame, yra dėlto, kad užlai
kyti ją švariai tol, kol pasieks 
pirkėjo rankas. Parnešus duo
ną namo nereikia padėti ją su 
popiera prie kitų, nes iš lauko 
ta popiera yra nešvari ir ga
lima kitą duoną tuomi užkrės
ti.

Kepti dalykai labai suima ir 
išduoda drėgnujną. Pavyzdžiui, 
jei drėgna duona ar pyragas ir 
sausi pyragaičiai dedami 'sy
kiu, drėgnumas pereina ant 
sausųjų. Pyragaičius geriausia 
laikyti gerai uždarytose dėžė
se ar puoduose, kad tuomi ne- 
prileidus prie jų dėgnumo iš 
oro arba nuo kito drėgnaus dą- 
lyko arti jų. [FLIS].

ŠLUBASIS ASILAS

Liūtas sutiko šlubą asilą.
“Kas su tavim?”
“Aš savo dešiniąja užpaka

line koja įspyriau liutui ir nuo 
to laiko šlubuoju ta koja”.

“Niekai! Jei šlubuotų visi 
asilai, kurie savo amžiuj yra 
įspyrę mirštančiam liutui, tai 
bendrai ne vieno sveiko asilo 
nebūtų pasauly... Gulkis, aš 
perrišiu tau koją ir netrukus 
busi sveikas”.

Asilas visai nusiminė ir kuk
čiodamas tarė:

“Bet jei aš nebešlubuosiu, 
kas gi žinos, kad aš esu liu
tui įspyręs?”

Pirmadienis, gruod. 3, 1923

ATeJO “Kultūros” No. 10..
Galima gauti “Naujienose”. 
KainA 45 centai. z
* ■ — * ’Į "i ■ ■ —.  ■— ■■—■■■■  —•

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tei. Cicero 130

Bosch-Radio
(Elektrini s perdėm)

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

Modelio 28 kaina $132.50 
rubos... .........$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu $195.50 
Tubos •..........  $22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budrike Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bosch 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. BUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

*

Tėmykitc
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevtlt 8500

įį=--=^=^-=--=Q
GYVENIMAS

Minėtini* tumala*

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei met,-------------- $1
Kopija ------------- --- — 10c

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

O----- ....... G
/

Phonę Virginia 205.4 ų

JOSEPH VILIMAS
N a 'm - u '"S t a t y m q rJ 
KO N TR AKTORIUS^;

45581 W A«<K.‘ (U.----  . -- -- - ----
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Tarp Chicagos
Lietuvių

U- .......

Cicero

Jaunoji Birutė
“Naujienose” beveik nieko ne

rašoma iš Jaunosios Birutės vei
kimo, lyg kad nieko nebūtų vei
kiama. O visgi pas jaunuosius 
pamokos laikomos kiekvieno 
pirmadienio vakarą Mark White 
S(|uare svetainėje (Library

daugiau lietuvių atlankytų šios 
įstaigos lietuvius įnamius.

Joseph Lapinskas, 
Institution, Ward 39, 

Oak Forest, 111.

Hytoj SLA. 191 kuopos susirin
kimas; ar ir vėl tampys ko
munistai šią kuopą, ar nariai 
išlucs juos lauk iš valdybos 

—ot kas įdomu žinoti

Lietuviškasis gyvenimas A- 
merikoje povai išgversią. Pasi
lieka tvirtos tik stambiosios 
musų organizacijos — ypač pa
šaipiuos, kurios turi apsčiai pi
nigų. Štai kodėl komunistai, 
lyg degloji į daržų, žviegdami 
briaujasi į Susivienijimų Lietu
vių Amerikoje ir mėgina guo
lį jame susisukti.

O kaip ji, tų guolį, susisukti? 
Atsakymas: visų pirma užka
riaujant juo daugiau Susivieni
jimo kuopų, paimant kuopų 
valdybas* į savo rankas.

O kas toliau? Hm—turint 
kuopų valdybas, lengviau bus 
pravesti savo delegatus Susi
vienijimo seiman.

(ii seime, su batiuškos Leni
no palaima, turint didžiumą, 
butų galimybės paimti visų Su
sivienijimą. (ii Susivienijimo 
ižde randasi virš miliono gerų 
amerikoniškų dolerių: tai ne 
Rusijos červoncai!

Poliau, Susivienijime yra ap
sčiai tautiškų centų, kurie kai 
kada skiriami kultūros ir šiaip 
geriems reikalams. Wdl, jei 
pavyktų komunistams paimti 
viršų Susivienijime, lai galėtų 
ir “draugas” Andriulis, ir 
“draugas” Bimba, ir eilė kitų 
andruliukų ir bimbukų važinėti 
ir “laikyti spyėius” už Sovie
tų Rusiją, skiepyti “draugo” 
Stalino “kultūrą" lietuviams A- 
merikoje. O jei reikalas kiltų, 
tai ne pro šalį butų karias nuo 
karto ir musų komunistines 
gazietas doleriu, kitu “patepti”. 
Žinote, kad mašinos uitai šu
tusi, lai reikia juos “tepti.”

Dabar klausimas: ar Cicere 
lietuviai, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 191 kuopos na
riai, taip ir leis komunistams 
kišti pirštus prie to “tepalo”? 
Tatai parodys rytojaus susirin
kimas.

Išrėdytų, kad kuopos nariai 
privalėtų pasakyti komunistams 
aiškiai: “Vyručiai, Maskvai 
tarnaujate, iš Maskvos ir “te
palo” reikalaukite, o Susivieni
jimas yra lietuvių organizaci
ja.” Tatai jie galės pasakyti lik 
skaitlingai suėję susirinkimai), 
kuris Įvyks ryloj.

—Kuopos narys.

Room), prie S. Halsted ir 29-tos 
gatvių. Narių priskaitoma dau
giau, kaip 50, ir kiekvieną pa
mokų vakarą jų skaičius auga.

Kreditas už tai priklauso Jau
nosios Birutės vadams —- P. 
Sarpaliui ir M. Vaidylai. Pirmu
tinis pašvenčia visą pirmadienio 
vakarą mokinimui dainų* ir mu
zikos. Ir vis vėliausia sutaisy
tos kompozicijos; ne mažai iš 
jų jo paties darbas.

Antrasis, t. y. p. Vaidyla, ir
gi beveik visą savo liuesą laiką 
pašvenčia Jaunajai Birutei. 
Kiekvieną pirmądienio vakarą 
suranda naujų žaismių, o tar
pais dar parodo “moving pik
čius“.

šį vakarą, po pamokų, įvyks
ta tėvų posėdis. Tėvai privalo 
būti visi laiku, kadangi yra 
daug svarbių reikalų ir neuž
baigtų darbų sutvarkyti. Posė
dis prasidės 9 vai. vakare.

• Senis.

Oak Forest
Lapkričio 25 d. aplankė prieg

laudą Illinois Reserves Police 
l’and. Benas susidaro iš 80 ypa
tų. Per dvi valandi benas gra
žiai grojo.

Iš lietuvių atlankė įstaigą pp. 
1). J. P. A. Griciai — Lapinską; 
dovanojo daugiau kaip $2. Tai 
yra man didelė pagalba. Už jų 
mielaširdystę tariu širdingą 
ačiū.

Butų labai malonu, kad ir

Town of Lake
Užpuolė p-ios Mizremienės 

krautuvę

BA RBOK A RAt K A USK A IT E
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

gruodžio 1-mą dieną, 4:30 vai. 
po pietų, 1928 m., sulaukusi 44 
melų amžiaus, gimusi Telšių 
apskr., Plungės narap., Jaru- 
laičių kaime. Paliko dideliame 
nubudime pusseserę Antaniną 
ir švogerį Franciškų Juškus. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gruodžio 4 d., S vai. ryto iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Račkau- 
skaitCs gim i nes, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę' liekame,
Antanina ir Pranciškus 
Juškai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4130.

šeštadieny policija atlankė 
p-ios Mizramienes krautuvę, 
kuri randasi adresu 1546 So. 
Wood st. Policininkai suėmė 
krautuvės savininkę ir keturius 
koštumerius. Laikraštis Herald 
Examiner praneša, kad polici
ninkai užtikę penkis galionus 
munšaino, o taipgi naminio 
alaus.

P-ni Mizremis kaltinama yra 
nusikaltimu prohibicijos įstaty
mui.

Suimtieji kostumeriai yra: 
Adam Barnoski, 44 m., 8101 S. v
Hermitage avė., Stephen Mac- 
kow.sk i, 28 m., 5621 S. Laflin 
st., Charles Andersen, 39 m., 
2761 S. Maplewood avė., ir 
Paul Schroder, 49 m., 2219 W. 
47th St.

Burnside
“ • T- J

Apšvietus ir Dailės Draugija 
turėjo parengusi vakarą. Buvo 
koncertas ir balius. Publikos 
atsilankė vidutiniškai.

Buvęs vakare.

VLADISLOVAS 
JANKAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 30 d., 6:30 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 37 m. am
žiaus, gimęs Raseinių apskr.,’ 
Kultinienų parap., Kveštų kai
me, Amerikoj išgyveno 20 m. 
I’aliko dideliame nubudime se
serį Teklę Vaitiekatienę, švo
gerį Antaną, 1 anukus, Jose- 
phiną, Antoniną, Adolphiną ir 
Joną ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Teklę, 3 seseris ir 
3 brolius. Kūnas, pašarvotas 
randasi 4605 So. Hermitage 
Avė..

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
(kuodžio 4 dieną, 8 vai. ryto 
iš Budei kio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurtoje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Vladislovo Jankau- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris, Antikai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 1741

- Cicero ,
Priešingas tam, kad moteris, iš-i 

ėjusi už vyro, mokytojautų1 
viešose mokyklose.

Illinois Mokyklų Asociacijos 
keturioliktame metiniame suva
žiavime, kuris įvyko pirm sa
vaitės laiko mieste Urbana, UI., 
Cicero miestas buvo atstovauja
mas mokyklų tarybos preziden
to, p. Krank Petru, mokyklų su
perintendento p. George A. 
Shwebel, ir aukštesnėsės mo
kyklos (high school) principalo, 
p. II. V. Church.

Suvažiavime atstovauta 243 
mokyklų tarybos Illinois valsti
joj. Viename posėdžių p. Frank 
Petru,, Cicero mokyklų tarybos 
prezidentas, buvo išrinktas pir
mininku, ir kai iškilo diskusi
jos, lietusius mokytojas, kurios 
yra išėjusios už vyro, jisai pa
reiškė, kad Ciceroje, kuomet 
mokytoja išeina už vyro, tai 
Cicero Mokytojų Asociacija 
įteikia tokiai mokytojai dovaną, 
išreiškiama jai sveikinimai ir 
gerausi linkėjimai ir jos papra
šoma rezignuoti.

P-as Petru savo kalboje nu
rodė, kad Illinois valstijoj tik 
10 nuošimčių mokytojų, kurios 
yra išėjusios už vyrų, tikrai 
reikalauja mokytojų darbo, kad 
galėjus gyventi. Tuo gi tarpu 
esama tūkstančių jaunų mer
gaičių, kurios yra baigusios mo
kytojų seminarijas, universite
tus ir kolegijas, mokytojų pro
fesijai prisirengusios, bet jos 
turi laukti mokytoji/ vietų ar

ba dirbti kitokius darbus, kaip 
pav. tarnauti valgyklose arba 
dirbti stenogralių darbą, po to, 
kai praleido nuo 14 iki 18 metų 
studijuodumos, ir kai jų tėvai 
išleido žymias sumas pinigų, 
kad prirengus savo dukteris 
mokytojų profesijai.

Tarpe kita ko p. Petru nuro
dė, kad pereitais metais vien 
Chicagoje Mokyklų Tarybai bu
vo paduota daugiau kaip 7,600 
aplikacijų mokytojų, kurios ieš
ko darbo. Visoje Ciceroje yra 
samdoma 240 mokytojų, o tuo 
tarpu kas melai gaunama po 
200 aplikacijų mokytojų vie
toms.

Ciceroje mokytojos ir moky
tojai mažai mainosi, pasak p. 
Petru. Cicero mokytojos turi 
mokytojų asociaciją, kuriai mo
ka $3 metuose narinių mokes
čių, o mokytoja, kaip asociaci
jos narė, naudojasi veltui ligo
nine, daktaro ir nursių tarnyba, 
esant reikalui, ir gauna iš aso
ciacijos dar vieną dolerį dieno
je, kai ji serga. Mokytojoms tei
kiama kreditas daugelyje žy
mesnių krautuvių ir parduoda
mos prekės pigiau nuo 10 iki 25 
nuošimčių. Be to, kartą ar porą 
kartų metuose mokyklų taryba 
ir mokytojos turi bankietus, ku
riuose mokytojos susipažįsta 
vienos su kitomis ir su mokyklų 
perdetiniais, o taipgi su mokyk
lų tarybos nariais.

P-no Petru mintims išreiškė J 
pritarimo visi suvažiavimo daly
viai, išskyrus du ar tris. Vienas 
šių pastarųjų, kaip pasirodė vė
liau, yra praktikuojantis advo
katas, o jo žmona mokytojavo 
per daugelį metų po to, kai jis 
ją vedė.

Paskutinę suvažiavimo dieną 
Dr. Frank G. Dickinson, ekono
mijos profesorius Illinois uni
versitete, pakvietė p. Petru duo
ti Dr. Dickinsono klesos studen
tams paskaitą apie budavojimo 
ir skolinimo bendrovių (spulkų) 
darbuotę ir jų reikšmę gyveni
me. P-as Petru prašymą išpildė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deito, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

.Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952 

MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

SUte Bank

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

Akių Gydytojai

Graboriai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ

EDW ARDAS VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 30 dieną, 10:30 vai. 
vakare, 1928 m., sulaukęs 15 
melų amžiaus, gimęs Chicago, 
111. Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Veroniką, brolį An
taną, seserį Julijoną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 3314 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gruodžio 4 d., 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edvvardo Venc
kaus gimines, (bangai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Phone 
Yards 1138

JONAS NAVICKAS

Persiskyrė su .šiuo pasauliu 
Lapkričio 29 dieną, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
51 metų amžiaus. Gimęs Šiau
lių apskritvj, Šiaulėnų para- 

, pijui, Pasodnių kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Barborą, sūnų Antaną, dukte
rį Josephine, žentą Vincentą 
Skarnuiį ir Lietuvoj 3 brolius 
ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 
prie 819 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Gruodžio 3 d., 8 v ryte iš namų 
Į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje alisbus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Navicko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir .suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, Žen-

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
' Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiame vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Bal«umuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

i n ■■■■ ■ ■ —

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylvą- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4.712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, phsė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžlau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
narktikos. 1
Jei abejoji apie savu akis, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
(JPTOMETRIST

Piicoe Boulevard 648?
4612 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 Si. 

Phone Kenwood • 1752

Tel. Calumet 3294

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ PRITAIKYTOJAS
3147 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikymo akinių dėl visokiu aki*

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

dJksp^rtaa tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
T L »n< Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 v«l. f’enos ir 
nuo iki .9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Ros., 6641 South Albany Avenue i 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai Įvajrųs Gydytojai
Phone Boulevard 8483 Telephone Yards 0994

Dr. Markeris DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Hirurgas 4631 South Ashland Avenue

3121 So. Halsted St. Ofiso valandos:
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

nuo 6 iki 8 vakare. 7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12
Sekmadieniais nuo 10 iki 12. Res. Telephone PJaza 3200

A. L. Davidonis, M. D. DR. HERZMAN
4910 So. Michigan Avė. — Iš RUSIJOS —

Tel. Kenwood 5107 Gerai lietuviams žinomas per 25
Valandos: m. kaipo patyręs gydytojas, chirur-

nuo 9 iki 11 vai. ryte; gas ir akušeris.
nuo 6 iki 8 vai. vakare Gydo staigus ir chroniškas ligas

apart Šventadienio Ir ketvirtadienio vyry, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St

3464 South Halsted Street Valandos: nuo 10—12 pietų ir
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

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

Tel. Canal 3110
Jeigu ncatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS DR. M. J. SHERMAN
2403 W. 63rd St., Suite-3. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis StreetProspect 1028 Kartinas I8th StRcs. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos. 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj * pagal sutarti
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Residence Tel. Fairfax 6352

Rea. 6660 South Artcsian Avenua
Pitone Prospect 6659 o * vU

Ofiso Tel. Canal 0257 Kraujo, odos, chroniškas
DR. P. Z. ZALATORIS slaptas ligas vyrų ir moterų 

senas žaizdas, ligas rectalGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

chicago, III. Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKOA. MONTVID, M. D.

1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 1800 So. Ashland Avė.
Kampas North Avė. ir Robey St. 

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Tel. Brunsvvick 4983 • Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Office Boulevard 7042 Praktikuoja 20 metai
DR. C. Z. VEZELIS Ofisas

4729 South Anhland Avė., 2 lubos
LIETUVIS DENTISTAS Chicago, Illinois

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Ai.tiekos 

CHICAGO, ILL.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
A. K. Rutkauskas, M. D. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 

vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną4442 South VVestern Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

Valandos:
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu? G iki 9 vai. vak.

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLISOfiso Tol. Victory 7188
Rez. Tel. Heinlock 2(515

DR. P. M. ŽILVITIS ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
3243 So. Halsted St. Vakarais

3241 South Halsted St

Lietuvis Gydytojas
Tel. Victory 0562 

7—9 vai, vak. apart Pancdėlio ir
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
Pėtnyčios

6 iki 9 vai. vakaro.
Dr. V. S. Naryauskas JOHN B. BORDEN
2435 W. 69 St., Chicago, III. (Jonas Bagdžiunas Borden)

Tel. Heinlock 8151 LIETUVIS ADVOKATAS
/ , ________105 West Adams St., Room 2117

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. A.A.SLAKIS
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 77 West Washington Street

30 East Ulth Street, Cor. Washington and Clark Sts.
kampas Wabash Avė. Ofiso Tel. Central 2978
Phone Pullman 0856 

Basas. X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
1 „ 1,, » * Advokatas

. DR. S. BIEŽIS 10756 So. Michigan Avė.
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street

Tel. Pullman 5950 
Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mapiewood avė. (Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATASTel. Repui)lic 7868
• ClilCAGu, ILL. Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Phone Lafayette 5820 Tel. Randolph 3322

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSL 
Heinlock 4080

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, 111.
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Tel. Brunsvvick 0624 Arti Leavitt St.
DR. A. J. GUSSEN Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.1121 Milvvaukee Avenue
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadianiois pagal susitarimą V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS. . .. ........................ 1 ■■ . ■ — ................ .11,

lvalrVs Gydytojai 29 So. La Šalie St. Room 730
Ofiso Tel. Victory 6893 Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rez. Tel. I)rexel 9191 Rezidencija 6158 S. Talman Av.
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Prospect 3525.

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisus: 3102 S. Halsted St., Chicago K. GUGIS
arti 31st Street ADVOKATASValandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną
Miesto Ofisas

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

Phone Armllage 2822 Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piety
DR. W. F. KALISZ Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
1145 Mihvaukec Avenue Tel. Boulevard 1310

Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M. Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną
Seredos vakare uždaryta vakarą, išskyrus ketverge 

Nedčliomis uucr 9 iki 12 rytoNedėlioj pagal cUtartl
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OKeh-Odeon RadiosBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Ahiiichu ieško

Tarp Chicagos
Lietuvių Į|

Lietuviški Rekordai Latvis dainininkas
Chicago je

Educatlonal
Mokyklos

MOKINKIS RARBERYSTES AMATO 
Dienomis ar vakarai*. Del informacijų Jauk 
arba rąivk INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEOF 075 W. MadUon St.

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
G ant syk i kitus miestus persiun
timo lėšas apmokame mes.

26075 Oi kas sodai ir 
Tris dzienas K. Petrauskas

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

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

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

3501 Dollar
Gypsy

Princess, valcas 
Love, valcas

3502 Kosės, valcas

3503

April
Dream of Love,s valcas
Kadetky March, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier
March (F. Radeck)

Komiškos dainos

26069

26067

26066

26064

26051

26053

Ar berniukas
Suzanna
Grybų rauti
Pokeris
Gerkim, gerkim
Rai, rai, rata-tai
Agota
Mes geri žemaičiai
Barbora
Kad nėr alaus
Sharkis
Sena jaunystė

88001

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošt 
Mainytė J. Babravičius

26070

26065

26062

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas .
Kudlis
Kazbrk

Susg-odojau aš godeles

Tykiai, tykiai
Kur bakūžė samanota
J. Babravičius

26058 Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės
J. Babravičius

26057 Žydelis iš Vilkaviškio 
Pas darželi trys merj 
J. Babravičius

i miest. 
gėlės

26018 Varguolis
Kad galėčiau
Liuda Sipavičiūtė

26046 Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūtė

26045 Blusa
Pusiau naktį mušus baugiai 
P. Oleka

26044Margarita, J. Dvarionaitė
Arija iš operos '‘Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

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

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

Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiunčiame dykai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PASLAPTIS NAZIMOVOS JAUNOS 
FIGŪROS

Chicagos latviai susilaukė 
nepaprasto dainininko — bari
tono. Jisai yra p. Leonardas 
Bruntvald, dar jaunas vyras.

Jo mokytoju buvo paskjlbu- 
sis Jean de Reszke. P-nas 
Rrunvvald koncertavo įvairiose 
vielose Europoje ir dainavo o- 
pero.se, o Amerikoje jau turė
jo koncertus Bostone, Pliiladel- 
phijoj ir dabar, trečiadienyje, 
pasirodys cliicagiecinins.

Koncertas Chicagoje jam ren 
giainas Ohicago Norške Klubo 
(norvegų kliubo salėje), 235(1 
N. Kedzie bouL; pradžia <8 vai.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

vakaro.

“Boston Post”,
Record”, arba

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
Kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
įmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika- 
aukit aplikacijos.
FEDEPV AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MES valoni visokios rųšies kar- 
petus, darbas- garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chlcagą. že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
3087 W. Madiscn St. Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phono Republic 7869

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2800 W. Chicago Avenue, 
9 Dept. 7 

Chicago, III.

Už DYKA demonstravimas ant nau
jo MA.IESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą ’a’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnaviu.as kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Rhone Grace 5267

PARDAVIMUI (su namu ar 
be namo) minkštų 
aiga, lunch ruimis 
salė gražiausioje 
Marąuette Manor,
Westem Avė.; geras biznis; 
priežastis pardavimo patirsite 
vietoje.

Telefonas,
Hemlock 8545.

gėrimų už- 
ir šokiams 
apylinkėje, 
6810 Šo.

Jeigu galima tikėti tokių lai
kraščių recenzijoms, kaip “Bos
ton Globė”, 
“Philadelpbia
musu lietuviu laikraščio “Kelei
vio”, lai p. Brunwald yra pir
mos eilės dainininkas, kokių 
retai tepasi iaiko.

Lietuviams turėtų 
mn išgirsti pirmaeilį 
tautos dainininką, ir 
turtina jiems būti p. Brumvaldo 
koncerte.

P-nas Brumvaldas dainuos 
arijas iš operų ir šiaip dainas.

— Reporteris.

kaimynų 
todėl pa-

PRANEŠIMAI
NAUJiENAS galima gaut West 

Sidėj ant kampo I.eavitt ir 22nd 
Sts. Kurie norėtų gauti j namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
Pirmadieny, Gruodžio 3 d., 1928 m., 
6:30 vai. vak., 1*. Ywanowo svet., 
2101 Broa<lway. Visi nariai ir nn- 
rės būtinai turit dalyvaut šiame su
sirinkime, nes Šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 1929 me
tams. Taipgi esat prašomi užsimo
kėti mokestis kurie esat skolinai. 
Už neatsilankymą busite bausti sulig 
konstitucija.

P. Kęselis, SLA. 185 kp. rašt.

NoHh Side.—Lietuvių Amerikos 
Politikos Kliubo North \Vest Side 
priešmetinis susirinkimas įvyks pir
madieny, gruodžo 3 d., vietinės pa
rapijos salėj, 1641 \Vabansia Avė. 
<8 vai. vak. šis susirinkimas yra 
svarbus tuomi, kad pripuola valdy
bos rinkimai ateinantiems metams. 
Kliubo nariai narės prašomi skait
lingai susirinkti.—Valdyba.

Specialia susirinkimas Lietuvių 
Kriaučių skyriaus 269, A. C. W. oi 
A. įvyks panedėly, gruodžio 3 d., 
Amalgamated Centre svetainėj, ^33 
So. Ashland Avė., 8 vai. vak. Kvie
čiami visi nariai ir šį susirinkimą, 
nes bus nominacija business agentų 
ir visos Joint Board valdybos.

A. M. Kada?], sekr.

Gražus rankdarbių bazaras ir šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 <1., 
Lietuvių Auditorijos pirmų lubų 
abejose svetainėse, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
šokių — 7:30 v. v. Įžanga 50c ypa- 
tai. Kviečia visus atsilankyti haza- 
ro renginio komisija.

Roseland. — Gruodžio 3 d., 7:30 
vai. vakare buvusio ŠedviĮos svetai
nėj, 341 Kensington avė., įvyks L. 
1. and B. Kliubo ir L. P. ir P. Kliu
bo bendras narių susirinkimas. Šia
me susirinkime bus priimama nau
ja parašyta konstitucija. Abiejų 
kliubu nariai būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku, kad galėjus vienu 
susirinkimu perskaityti ir priimti 
konstituciją. Nepamirškite būti ir 
tie nariai, kurie esate po paspor- 
tais. Naujas dalykas kliubų, turi 
būti visi nariai. —J. Tamašauskas, 

Sekr.
Iš visų gražiausių moterų scenoje ir 

ekrane gal gražiausią ir lieknią figūrą 
turi garsi rusė aktorė Nazimova, kuri 
nesenai vaidino Čechovo “Vyšnių Sod
nas.” Visa spauda palankiai atsinešė 
apie veikalą ir ypač apie Nazimovos 
vaidinimą. Nazimovą supranta reika
lą palaikyti savo jaunystės figūrą. To
dėl ji ruko Lucky Strike, vieton val
gyti saldumynus. Ji pati sako:

“Aš žinau lengvą būdą susilaikyti 
nuo nutukimo — užsirūkyti I.ucky, 
vieton valgyti saldumynus.”

Be to ji dar sako:

“Aš išbandžiau juos visus—eiga- kimas įvyksta seredoje, gruodžio 5 
dieną, 8 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijoj.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
M. Vaidyla, sekr.

Roseland. — Lietuvių Improve-r 
ment and Benefit kliubo priešmeti
nis susirinkimas jvyks gruodžio 4 
d., 7:80 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. šia
me susirinkime bus visokių raportų 
ir pranešimų. Visi nariai būtinai 
atsilankykite. Kurie dar neužsimo
kėjote mokestis, užsimokėkite, nes 
nuo Nauji} Metų sueisime į krūvą 
veikti su L. P. ir P. Kliubu.

J. Tamašauskas, sekr.

SLA. 36 kp. priešmetinis susirin-

Miscellaneous
Įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant phim- 
)ingą ir apšildymą. Tiktai biski 
Įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

SENIEMS žmonėms furnišiuoti ir 
apšildomi ruimai veltui, už prižiūrė
jimą vaiko. 909 W. 19th, namie va
karais, 2 lubos iš užpakalio.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
užsisakyti

gražiausių į
Kttd _____ _____ ________ ______________

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

Kreipkitės į—

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

3210 S. Halsted St, 
_ Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto,

RAKTAI—Raktų ddplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

Financial
Finansai-Paskoloa

Paskolos suteikiama 
j vien? dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

retus Cairo, Paryžiaus, Londono, 
Madrido, bet čia, .Amerikoje, aš su
radau savo mėgiamus cigaretus Lu- 
cky Strike. Jie turi netik malonų 
kvapą ir pastebėtiną skonį, bet jie 
nekenkia mano balsui.”

Nazimovos pareiškimas yra tiek 
svarbus, kad mes vėl pakartojame 
jį: “Aš žinau lengvą būdą sušilai-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

---------  _ kad pačios Naujienos
kyti nuo nutukimo — užsirūkykite'
Lucky, vieton valgyti saldumynus.” naUQinį,OS.

Help Wanted—Malė

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai 
eikit ar 
kare.

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Paysbn setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne 
World tūbai, garantuoti
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio* patarnavimas $2.

' šis apgarsinimas vertas $1.
TOM PECHO RADIO SHOP 

240 W. 31 sh St. Victory 9818

$25 
98c

ne stakas,

uždirba $150 i savaitę, 
telefonuokit G iki 9

8545 Houston Avė, 
South Chicago, 
Regent 2375

v.
At- 
va-

REIKALINGAS virėjas; patyrimas 
nereikalingas. 2474 Bhic Island avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RADIOLOS 
SPECIALI? NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su batarėjomis, 

pilnai $80; Radiola, 8 lubų grynai 
elektrikinė, pilnai $140.

Daugelis kitų radiolų už kainas, 
kurios atitiks kiekvieno kišeniui, 
Tie setai yra pilnai garantuoti ir 
duos daugelio metų smagumą ir tar
navimą.
DIVERSEY BRUNSWICK SHOP, 

2810 N. Clark St. Atdara vakarais.
Tel. Bittersweet 1414

PROGA PADABYTI PINIGŲ
Norint būti biznierium, parsiduo

da arba išsimaino šitos bučernės: 
2 Ciceroj, 2 Brighton Parke, viena 
Marųuette Manor ir viena West 
Sidėj. Visos randasi geroje vietoje. 
Kas ką tdrite mainyti: lotą cot- 
tage ar net iki 10 flatų apartmen- 
tą priimsiu į mainus.

P. M. SMITU, 
4457 So. Tai man Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI grosernė geroje 
vietoje, biznis išdirbtas. Atsišaukit 

3965 Archer Avė.

galiEnergiški ir sumanus vyrai gali 
j rasti progą padidinimui uždarbio iri

Automobiles

PARDAVIMUI minkštų ' gėrimų 
užeiga, parduosiu pusę biznio arba 
visą. Priežastis pardavimo — liga, 

3352 So. Morgan St.
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950

, . -. . ; 1927 Buick sedan 5 pas............
.. i pirmyn, pardavinėjant j 1928 Oakland sedan naujas.... 

nepaprastus naujus 6 c 111 n d e r i ų | 192g pOntiac sedan naujas.......
1927 Chandler luke naujas..... «.
1928 Essex sedan, kaip naujas 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

dėl pasi-

INTERNATIONAL pažengi mui

INVF^TMFNT I Chevrolet automobilius, kurie dabar. 1111 V lu£> U IViliui N U , ro(lomi purc Oil trobčsy> prie 
CORPORATION i”’ ‘ . ........................

j rodomi yra Pure Oil trobesy, p 
: Wacker Drive ir Wabash Avė. Ypač 
į reikalinga vyru teritorijose Worth, 
Stickney, taipjau tarp Stock Yards 
ir Michigan Avė. Turi būti lietu
viai, lenkai, čechai, ar amerikiečiai, j

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

i vinčti.
PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 .....

už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmo- į ...r o- . 
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. d
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

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

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių, Perku ir parduodu morgi-' 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Fhone Canal 1678

Essex, Fords, 50 kitokiu 
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

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

SALES 
St

KALĖDŲ DOVANA
Padarykite sau ir savo šeimynai užKreipkitės panedėly po piet, gruo- -. . m . . ,

1.. tarp l ir 4 vai. arba m£^no Pln‘KU«. Turiu įmokėjęs $700
tarp 9 vai. ryto ir 3 vai.“ po piet kaiP!>. rankpinigius ant naujo auto- 
utarninke, gruodžio 4 d.' mobiliolspnežasties ligos paauko-

ritu ii./ l/A/n timi/lzil/i*

Chevralet Salesmen
Training School

Gossard Building
Rush and Ohio Sts.

siu už $350. Pasinaudokite šita pro
ga, nes retai atsitinka. Automobilis 
tebėra salesruimy.

Lafayette 6036

DABAR LAIKAS

padaryti didelį džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilį 

’ kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite orr 
. deri dabar, o jei norit, mes dastaty- 

! REIKALINGA mergina <lel ofiso ?!me. P'įe jūsų durų viena i« gra- 
darbo, turi mokėt lietuviškai ir 1 gausių karų ant iuarketc> Kūčių vą- i angliškai, raSomj, mašiną vartot. ! Kal?<lų ryte, ka« bus <ti-J. Kiras, 3335 S. Halsted St. džiausiąs surpnse visai Šeimynai.

Help VVanted—heniale
Darbininkių Reikia

i PATYRUSIŲ moterų skirstyt sku- 
duriTs. Pastovus darbas, mokestis ge-

i ra. Ateikit Panedėlyj.
1460 So. Jefierson St.

tižiausias surprise visai šeimynai.STANKO-CHANDLER SALES
2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
FARMOS

turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

Mes
mas, 
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė.,
' . WII.METTE, 

Tel. Wilmette 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PIRMAS ĮMOKRJ1MAS VASARIO 
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalovv. 
Geriaugis pirkinys Chicagoj.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviekos, 
stikliniai porčiai, čerpių
stogas, tile grindys ir sienos mau- 
(iyklojc, naujai išccmcntuota gatve- 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija,

Į guru šildoma, Venecijos stiklas vai- 
I »tų šėpelfj ir kiti moderniški page- 
' rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 
visus įvardinti. Kaina $9,950 — 

| $1,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
'Pavyzdinis namas yra 765;> Seeley 
Avė. Pamatykit jį šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
\V. G3rd St., Tel. Hemlock 4900.

Morgičiai pii’mi ir antri • 1 A* 1*X TZ *43r • , - . ric nlniiti hikpu Ki'ėinlntSc
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkiiės peš 
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

ris plauti dišes. Kreipkitės
4169 So. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys vie

nam arba dviem vaikinam. 4157 So. 
Albany avė. Lafayette 5456.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

mortgečių reikaluose, raštų padary-Į jporgl 
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi-Į linam
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tel. Victory 9684.

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

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir tt. 

8149 S. Halsted St. 
Phone Victory 7261 ..........

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morglčhj paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
” privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įt&isai _

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 

ISTORAGE CO., 4332-34 W. Madison
St., Te V Mansfield 0127.

PAAUKAVIMO KAINA $7,800
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 flatų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršuj. įplaukų 
$85.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 9307

Room 607
192 N Clark St.

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankjvvski, prez.
C. T. Dankotvski, iž(|.

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

1726 W. Chieaao Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

asgementų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolių Povilo ir 
Stepono, paeina iš Panevėžio apskr., 
KriKlėnių parapijos, Kapienų vien
kiemio. Žinau jog gyvena Suv. Val
stijose, Turiu svarbų reikalą—tik 
ką sugrįžau iš Lietuvos. Norėčiau 
pasimatyti. Rašykite Juozas Januš
ka, 4449 S. Mozart St. Chicago, III.

PARSIDUODA gražiausios išvaiz
dos saliuno baras ir kiti įtaisymai. 
Storas išsirendavoja 25x95 pėdas, ap
šildomas. 3144 W. 48rd St.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl Irelnr.čių už 65 
centus. kaipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

ŠTAI bargenas. Michrgan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudykle, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 įmokėt, li
kusius kaip rendn. Kaina tik $6.500. 
Kreipkitės j Mr. Scberer, Coleman 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

UKULELn ar banio groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vienų lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

ARMONIKOS

Naujas išradimas

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes _ 
rantuojame visą musų darha. ap
mainome dykai. Patyrę medžių g y 
dytojai.

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

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarin* 
karštu vandeniu apšildomas, ar*i; »- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

ga-

Įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. 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. 85% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH,
2250 South Hąmlin Avenue .

Tel. Rockwell 5379

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o Jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9149.

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitu anglių 
patelefonuokite Boulevard 1086.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES TURIME cash pirkėjų jusu 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 8840

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
arba priimsiu pusininką. Atsišaukh 
Mrs. Adomaitienė, 3225 S. Halsted 
St.

GROSĖRNfi, Delicatessen ir sal
dainiu krautuvė parsiduoda. Garu 
apšildoma, aukštas ir maudynė. 

741 West 51 st St.

Palygink Šį 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, liesus susisiekimas su 
Westem Electric Co., aržuolo tri
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktų, didelis lotas.

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI,

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambarių. Karžtu vandeniu 
Šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
dideli ar mažą. Paul Reni Estate, 
3236 W. 55th St„ Tel Republic 4170

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 į musų ofisą, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

pero.se



