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20 Amerikos Respublikų 
Pasirašė Arbitražo Paktą.

Reparacijų agentas 
Gilbert parvyko i 

Vfashingtoną
\VAdIINGTONAS, sausio 

Vakar i \Vashingioną p

\VASHINGTONAS, sauso B. 
— Jungtinių Valstybių ir devy
niolikos kitų Centralinės ir Pie
tų Amerikos respublikų atstovai 
vakar čia pasirašė Pan-Ameri- 
kos priverstino arbitražo ir kon- 
siliacijos sutartis, kurios tuojau 
bus pavestos visoms pasirašiu
sių valstybių yaldžioms ratili-' 
kiloti. |

Einant abitražo sutartim, vi
si juridiniai tarptautinio pobū
džio klausimai, kurie negalėtų 
l.ut išlyginti diplomatiniu ke
liu, turi būt pavesti arbitražo 
teismui išspręsti, šioje sutarty

trylika valstybių, būtent: Kos
ta Bika, Hondūras, Venesuela, 
Uruguaja, (tuatemala, Kolumbi
ja. Salvadoras, Ekvadoras, Mek
sika, Paraguaja, Domingo, Boli
vija ir Čilė padare tam tikrų 
rezervacijų.

Einant konsiiiacijos sutartim, 
visi ginčai^ 'kilusieji tarp pasi
rašiusių valstybių, kurių nebū
tų galima diplomatiniu keliu iš
lyginti, turi būt pavesti konsi- 
liacijai. Konsiiiacijos komisi
jos sprendimas tačiau nėra pri
valomas.

6., 
kz ar‘ i vyko iš luiropos Seymdtir Par

ker Gilbert, generalinis repara
cijų agentas. Jis tuojau turėjo 

.konferencijų su iždo ir valsty
bės liepai lamcntų viršininkais, 
o pjr ateinančią savaitę konfe-! 
nu 1 su prezidentu ('oolidge’u| 
ir busimu prezidentu lloover’u. 
Svarbiausi pasitarimų klausi-'1 
mai bus finansinė Vokietijos pa
dėtis ir busimoji tarptautinė 
ekspeilų konferenciją Vokieti
jos reparacijų sumai nustatyti.

$5,000,000Kinai sk
užsieniS skolų nuo 
šimčiams sumokėti
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Ima į nagą iždo sek 
I retorių Melioną
Kaltina jį dėl neteisėto gražini

mo korporacijoms milionų 
dolerių taksų

V >■•*<> W

■*$įį

ĮĮjMafe^; *,~v ' /

S.> ?<'?<'j<įįš;-w>--x ?‘i :■i •Z-: >M /■'■■'■ '■■■. ; .•.YŽvį.ž'. į-ylJJ

Sovietų Rusija turi 
taip pat ‘Teapot 
Dome” skandalėlį

Slovakų katalikų va
das kaltinamas dėl 
valstybės, išdavimo

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 6.
Tautinės Kinų valdžios vals

tybės taryba 
nūs dolerių 
čiams skolų 
bčms. Vien
tyliems Kinai esą kalti 10' milio
nų

paskyrė 5 milio- 
atmokėti nuošim- 
svetimoms valsty- 
Jungtinems Vals-

dolerių.

[Atlantic atul i’actf^- Photo)

Laivas “Celtic”, kuris netoli nuo Queenstown (Airija) užėjo ant uolų. Visi pasažieriai tapo išgelbėti

WASHINGTOXAS, ausin 6. 
—Atstovų bute kilo aštrių pro
testų prieš iždo sekretorių Melio
ną dėl grąžinimo korporacijoms 
milijonų dolerių tariamai jų 
permokėtų taksų, 
grąžinimo United States 
korporacijai 26 milionų 
rių.

Kai kurie atstovų buto 
sako, kad iždo sekretorius Mė
tomis elgiąsis savavališkai, apsi
lenkdamas su įstatymais, ir jo 
grąžinimas didžiulėms biznio 
korporacijoms milžiniškų pini
gų sumų esąs nacionalinis skan
dalai,

tariamai 
ypačiai dėl 

Steel 
dole-

nariai

Kova su maištinin- Atstovų butas pritarė Generolas paskirtas
kais Meksikoje Chicagos parodai | Serbų premjeru

Albanijoje pasirodė pir 
mas dienraštis

14 sovietų naftos trurto virši
ninkų ir Baku sovieto vadų 
imami nagan už suktybes

Prof. Tuca, čechoslovakijca 
parlamento narys, atiduoda- 
flias i teismo rankas

Nušovė lietuvi

PRESBURGAS, čechoslovaki- 
ja, sausio 6. Slovakai labai 
įtūžę dėl suėmimo ir atidavimo 
į teismo rankas slovakų katali
kų liaudies partijos vado, Belą 
Tuca, kuris cechų yra kaltina
mas dėl kurstymo revoliucijos

MASKVA, \sausio 6. So
vietai turi savo “Teapot Dome” 
skandalėlį. \

Bakų miesteAuetrukiis bus 
teisiami keturiolika*\ismenų, jų 
tarpe septyni komunistų parti
jos nariai, kaltinamu dėl išmo
kėjimo apie pusę miliono rub
lių valdžios pinigų už valdžiai • bai linęs čechoslovakų valstybes 
priklausančias naftos žemes.

Einant sovietų Įstatymais*, vai-’ 
stiečiams, 
ma nafta 
kilojama, 
atlyginta. 
Bakų srity
vietų naftos krašte, buvę neva 
surandami nauji naftos šaltiniai 
ūkininkų laukuose ir kad tas 
žemes konfiskuojant, ūkinin
kams neva buvę sumokami ati
tinkami atlyginimai.

Tuo 
naujų 
mų ir 
buvo,
buvę išmokėti ūkininkams už jų 
žemes. vulrlžios imftos trusto ’ 
viršininkui ir Baku sovieto va-’ 

dai palys lai-p savęs pasidalino, i

kurių žemėj užtinka- 
ir ji valdžios Konl iš
turi būt už tą žemę

Išėjo Į aikšte, kad 
, turtingiausiame so-

TIRANA, Albanija, sausio
BELGRADAS, Jugoslavija/- Albanijoje pirmą kartą ist/- 

sausio 6. — Belgrade padarė di- rijoje pasirodė pirmas dienraš-• 
dėlės sensacijos vakar vąkarų l*s- Tai yra pusiau olicialis na- 
paskelbtas oficialis komunikatas,;cionalistinis laikraštėlis, leidžia- 
pranešąs, kad karalius W.„„ 
sandras, negalėdamas kitmp iš
spręsti kabineto krizio parlamen
tiniu budu, neitralio kabineto 
premjeru paskyrė generolą Ziv- 
kovičą, karališkos gvardijos va
dą. Gen. Zivkovič bus taipjau
ir vidaus reikalų ministeris. 5>000 lndėnM ren««sj Pu,ti mies’

* Kiti kabineto nariai yra: už- prieš sukilėlius pasiųsta 
__ y _ ... - 4. sienio reikalų ministeris — Jei- ’ ka^uomenė /
27\žmones prigėrė, traneuzu ... ... T v r; .... j tič; finansų ... Norluiga; trans-garlaiviui paskendus , , ‘ . ,.purto buvęs premjeras Kor>

• r se<*; karo — gen. Hadzič.PAICzIUS, sausio (>. — Gau- 1
,, ta žinių, kad juroj ties Minorka ■—------------Gyventojai, kurie atsisakys per-. , . ,' '. . , . ‘ . sala paskendo traneuzu gailai- ,

.................      vis MuiakoiT. išgelbėti buvo tik Rado prie krosnies su- 
šeši įgulos žmonės, dvidešimt šalusią moteriškę
septyni, jų tarpe laivo kapito
nas ir jo žmona, žuvo vilnyse.

Nelaime atsitiko garlaiviui už
sigavus į uoias tirštos miglos n 
metu. Garlaivis Malakoff plau- Mrs. 
kė

Kovai palengvinti, kaimų gy
ventojams įsakyta koncent
ruotis miestuose

Jaunas Grand Rapids farmerio j B — 
sūnūs, papildęs žmogžudybę, 
pats nusišovė

GHANI) HAPIDS, Mieli., sau- 
šio 6. — Orrin Hoover, 17 me
tų amžiaus vidurinės mokyklos 
mokinys, netoli nuo čia gyve
nančio farmerio sfinus, be jo
kios matomos prirŽastieš nušo
vė vietos gyventoją Joe Skab
laucką (matyt, lietuvį), 38 me
tų amžiaus, o paskui pats nu- 

• v _ • •sisove.
Joe Skablauckas gyveno mie

sto pakrašty. Praeito penkta
dienio čytą Hoover atėjo į jo 
namus ir pasibaladojo j duris.

MEKSIKOS MIESTAS, sausio
Telegramos iš Guadalajaros 

praneša, kad gen. Andrės Figu- 
Troa, Jalisco valstijos karo ko
mendantas, įsaikė kariuomenės 
vadams koncentruoti mažų mie
gelių, kaimų ir viensėdijų gy
ventojus į didesniuosius mies-• 
lūs tuose dislriktuose, kur siau
čia maištininkų, bandos. lai 
daroma tuo tikslu, kad maišti
ninkai negalėtų gauti maisto ir 
kad federalinei kariuomenei bu? 
tų lengviau tas bandas naikinti.

Atstovų buto finansų komi
sija vakar priėmė rezoliuciją, 
kuria valstybes prezidentas au
torizuojamas kviesti tarptauti
nį bendradarbiavimą projektuo
jamoj pasaulio parodoj Chica
go j c 1933 metais.

'Parpta u t i nes parodos reika
lams Chicaga jau yra sukėlus 

milionus dolerių.5

Nelaimė juroj

Xlck- mns Tiranoje.

Indėnų sukilimas 
Ekvadore

ir sujungti ją su Vengrija.
Prieš karą l'uca buvo Pres- 

burgo universiteto* teologijos 
profesorius, paskui nuėjo į po
litiką ir pagaliau buvo išrink
tas deputatu j čecboslovakijos 
parlamentą. .Pastaruoju laiku 
jis ėmė stropiai organizuoti slo
vakų jaunimą į fašistines or- Skablaucko žmona, paklausus, 
ganizacijas ir agituoti už Slo- “Kas ten?” atidarė duris, ir; 
vakijos atsimetimą nuo čec.hi- farmerio sunūs įėjo vidun.
jos. “Ko tas žmogus nieko man

( Parlamentas, pasipiktinęs prof. nesako,” 
į Tuca darbais, atėmė iš jo depu- dydamas

tarpu pasirodė, kad jokių tato neliečiamybės teisę ir 
naftos šaltinių atidengi- jį suimti.
žemės konfiskavimų ne- 

Pinigus, kurie neva

pa klausė vaikezas, ro- 
pirštu į stovėjusį šalę 
Skablaucką ir, nieko 
nesakydamas, išsitrau-

leido žmonos
. daugiau

kė revolverį ir šovė. Skablauc-
_ kas susmuko asloj, negyvas. Po

Afganistanas daro tai- ,to vaikėzas prisidėjo revolverį
ka su sukilėliais sau prie galvos ir nusišovė.

NEW DELHMndija; sausio' už tėvo

— Pranešimai iš Kabulo, Af- I 
ganistano sostinės, sako, kad 

Suvaržymai . sumažino ^^’dabątk tapo padaryta taikos 
italu pmiirruriia svotur sulartls tarp atganų kand,us liaiŲ emigraciją svetur Amanullos ir karingos, šinvari

i ii 1 •• • n Igiminės. Sutarties sąlygos ne-BOMA, Italija, sausio 6. —, , ,. ... .. . .. . . paduodamas,kadangi fašistų valdžia stipriai * 
suvaržė emigraciją, per pasta- i Britų pulk. I^ivvrenee afganų 
rus penkerius metus ji nuola
tos mažėjo.

< menimis
buvo emigravę viso . 391,000 
žmonių, 1927 metais — 238,000, 
o per tris pirmus praeitų metų 
mėnesius tik 36,000.

Bendrai per pastarus penke-1 
rius metus 1^)68,000 italų emi
gravo į užsienius.

Oficialiais skait-
923 metais iš Italijos I 

emigravę

suimtas kaip šnipas

Vėlesnės žinios sako, kad jau
nas farmerio sūnūs nušovęs 
Skabia neką dėl to-, kad įtaręs, 
jogei Sčalbauckai pardavinėję 
degtinę ir kad jie pampindavę 
svaigalų ir jo tėvui, kuris pa
staruoju laiku ėmęs stipriai ger
ti.

Pasak policijos, senis Hoover 
prisipažinęs, kad jis gaudavęs

ALI AHABADAS, Indija, sau- degtinės pas Skalda tiekus, ta-
šio 6. Afganistano vyriausy- 

įbė įsakė areštuoti britų puik. 
Thomasą E. I^aAvrence’ą, kurį 
ji kaltina dėl teikimo paramos 
afganų maištininkams ir' vadi- 

į na “didžiausiu pasaulio šnipu.”
Piįlk. Lawrence yra/pagarsė-

čiau Skabia uckienė sako, kad 
jie par<lavinėdavę tik alų.

Motina ir du jos vaikai 
žuvo ugny

FREMONT, Ohio, sausio 6.—■“ *** • */ f 1 ry s kl LIjUtI \/X y 1 | VzAtlKZy O«U01V V*«

jęs savo pažinojimu arabų ir GyĮbum miestely, netoli nuo čia
savo darbais rvtuose•*

Tornadas Texase

gaisras sunaikino vienus namus, 
kurių liepsnose žuvo Mrs. Eva 
Kradic, 27 metų amžiaus mote
riškė, ir du jos maži vaikai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 13J F.

šiandie saule teka 7:18, lei
džiasi 4:34. Mėnuo teka 1:31.

asmens užmušti; keletas 
mu sugriauta

na-
Anglies kasyklos dega

BAY CITY, Tex., sausio 6.
Per tornadą, kuris čia siautė, 
penki asmens buvo užmušti ir 
daugiau kaip tiek sužeisti. Ke
letas namų buvo sugriauti.

Užmušti buvo Jim Wiley ir 
du jo sūnus; D. Mayer ir vienas 
vaikas, negras.

WHEELING, W. Va., sausio 
6. —a Praneša, kad Chambers 
Collierie^s kompanijos Poultney 
kasyklose, netoli nuo Belaire, 
Ohio, kilo gaisras. Pranešimai 

nemini, ar kilus gaisrui buvo 
kasyklose darbininkų, ir kas su 
jkis atsitiko.

v kraustyti į miestus ir kurie 1 
bus užtikti evakuotose zonose, 
jus laikomi maištininkais ir 
kaip su tokiais bus su jais pasi
elgta. '

11 banditų sušaudyta

Iš Aguascalientes praneša, 
kad ten tapo karo teismo pas
merkti ir sušaudyti vienuolika 
maištininkų, jų tarpe ir paskil- 
ęs banditų vadas Mėli ton Es- 
rinoza, kuris su savo banda yra 
jadaręs daugybę plėšimų, trau
kinių užpuolimų ir galvauždy ' 
biŲ., 1

iš Havro į Madagaskarą.

Oro katastrofos
Du armijos aviatoriai žuvo aero

planui nukritus

FOND DU LAC, Wis., sausio 
tarnuose-policija rado : 
i sušalusią moteriškę 
antis, 75 metų am

žiaus1 senutę. Ji gulėjo ties už
šalusia krosnim.

I

4 metų amžiaus vaikas 
su barzda ir ūsais

KONSTANTINOPOLIS, Tur-
WASIIINGTONAS, sausio 6. kjja, sausio 4. Iš Trebizon-

Deen Johnson ir įeit. Harry Os- f
terman, užsimušė jų aeroplanui 

1 nukritus
, 4 . Nelaimė atsitiko netoli

BERGAiMO, Italija, sausio (i. Htathsville( Va. i,
— Vienas senų baldų pirklys 
nirado Stnividarijaus, garsiųjų 
pasauly smuikų dirbėjo, paslap-! 
tis. Viename sename rašomame 
stale antikvaras užtiko slaptą 
stalčių, kuriame rado keletą 
Striuli vari jaus rankraščių, o 
taipjau laišką, rašytą vienam sa
vo draugui, kunigui. Tame laiš
ke Kremonos meisteris, aprašo 
>udą, kaip jis prirengia medi 

smuikams dirbti ir kaip sutai
so joms verniksą. Antikvaras 
bandė savo brangų radinį par-, 
Juoti vienam smuikų dirbėjui 
Milane, tačiau įsimaišė vyriau
sybė ir visus dokumentus 
vestravo.

Stradi vari jus mirė 1728 
tais, o jo draugas kunigas
kėlė iš Krenomos į iBergamą 
1730 metais. Jam mirus, jo ra
šomasis stalas buvo parduotas 
,š Mcitacijoe.

Stradivarijaus paslaptis 
esą surastos

G’UAYAQUIL, Ekvadoras, s-. 
6. Praneša, kad penki tūkstan
čiai indėnų pakėlė maištą ir ren
gėsi pulti Biobambos miestą. 
Maištas kilo dėl to, kad atvyku
sius kariuomenės, matininkus ta- 
pograliškų lųatavimų daryti to 
krašto indėnai palaike mokes
nių rinkėjais, ir puolė juos. Ma
tininkai, metę visus savo instru
mentus, buvo priversti gelbėtis 
bėgšta. Sukilimo vieton buvo 
pasiųsta kariuomenės dalis, kuri 
indėnus išvaikė i kalnus.

Kompanija išdalino 
darbininkams $100,- 

000 bonų
FBEEPOBT, III., sausio 6.
. T. 1 kompanija <5i«.

vakar išdalino savo arti 600
<1<> ta[X> atgabentas į c’itt ir ro
domas ketverių metų vaikas.

apžėlęs stambia baržda ir ūsais, darbininkų bonų, bendrai $10(1,-
kaip suaugęs vyras. Jo ir bal-jO(M). Bonus gavo kiekvienasžemėn ir užsidegus.

nuo sas yra vyriškas’. Vaikas yrr [darbininkas, dirbęs kompanijai 
dviejų pėdų didumo. nemažiau kaip dvejus metus.

Oro pašto aeroplanas ir 
pilotas sudegė

UNION, Ccnn., saoisio 6. 
Netoli nuo čia užsigavęs į me
džių viršūnes nukrito ir sudegė 
oro pašto aeroplanas. Pilotas 
Net Carrington žuvo liejisnose. 
Aeroplanas gabeno paštą iš Bos
tono į Nov Yorką. Visi siunti
niai taipjau sudegė.

jo

Rusija dabar geria ma 
žiau nei prieš karą

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

__________________________________

MASKVA, ausio 6. Oficia
liai skaitmens rodo, kad dabar 
Rusija suvartoja vodkos (degti- 11 IC 1 

išsi- n^s) M nuoš. mažiau nei prieš 
karą. Per pastaruosius dvyliką 
mėnesių valdžios monopolis par
davė daugiau kaip 530 milionų 
litrų vodkos.

sek-

KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
t d. Aukštadvario vienkiemy, 
Panemunės vai., Rokiškio apsk. 
nežinomi piktadariai per langą 
nušovė pil. Kubilių Steponą.

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
6. — Vyriausybe nutarė panai
kinti rimbą ir kitokius nusi
kaltėlių baudimo įnagius Mek
sikos “Velnio Saloj” (nusikaltė
lių kolonijoj).



Paskutinis Žygis

žali lapai darėsi gal

Lapkričio mėnuo. Lietingos, 
trumpos ir tamsios dienos. Vie
sulai be paliovos siaučia, neš
dami pagėią ir lietaus lašus— 
nuolat didindami purvyną.

Visa gamta apsidengusi tam
siai pilku šydu, atrodė, lyg 
mirštanti. Naktimis šalnos, 
dienomis lietus ir vėjas naikino 
visa kas žalia—kas taip puikiai 
bujoja.
tonais ir viens po kito šlamė
dami krito nuo medžių, maišy- 
damiesi ant žemės su purvu.

šniokštė žagaruotos medžių 
šakos, staugė telefonų vielos, ir 
nikuose paskendę niūksojo 
miesto bokštai. Visa gamta bu
vo nuliudusi, lyg verkė-gailėjo 
šiltos ir linksmos vasaros.

Jau trečias mėnuo, kai Jo
nas buvo iš fabriko atleistas, 

^trečias mėnuo, kai jam grūmojo 
bado šmėkla. Jis, neturėdamas 
nuolatinio darbo, tegalėjo ret
karčiais uždirbti vieną kitą litą 
ir tuomi maitintis ištisus tris 
mėnesius. Dabar artinosi žie-i 
ma ir baigėsi visame mieste 
darbai. Per ta laika Jonas ei
davo j miesto gatvę ir stovė
davo ant jos kampų, laukdamas 
iki kas nors pakvies jį į darbą. 
Bet pastaruoju metu jis ten 
stovėdavo ne vienas. Toj pat ’ 
vietoj susirinkdavo nuskurusių, 
nuplyšusių, alkanų ir rūpesčių 
kamuojamų žmonių ‘minia. Visi 
jie apsiginklavę kirviais, pjūk
lais ir lopetomis; visi jie lau
kia darbdavio ateinant. Visi jie 
laukia darbo—gyvosios prekės.

| Tai prekiautojai savo jėga, sa- 
\ vo asmeniu.

Nelaimei, tai prekei nebuvo 
rinkos.

šį vakarą, kaip paprastai, Jo
nas grįžo iš miesto.

O ką, ar pavyko? 
žodžiais jį sutiko žmona.

Jonas, nė žodžio netaręs, nu
sivilko šlapią suplyšusią rudi
nę. trenkė ją į kampą ir kelis 
žingsnius žengęs sėdo šnle-feta- 
!o ir gailiai atsidusęs užsimąs-

šiais

—Atsiprašau, kad nopasipra- 
šiusi įėjau. Mat, jau mano toks 
įprotys, — įeidama į kambarį 
prabilo namų savininkė.

—Gal duosite pinigų už kam
barį, juk jau du mėnesiai, kaip 
nemokate! Kitaip tamsta pa
siieškok kambario kitur, —man 
yra nuomininkų, Kurie moka...

Tačiau Jona^ nė žodžio neat
sakė. Tai buvo dar vienas ei
linis smūgis į jo suvargusią 
galvą. Jonas, pasrėbęs kelis 
šaukštus juodos bulvienės, nusi- 

, šluostė rasotą kaktą, nusirengė 
ir krito į menką š;ar<dų guolį. 
Veltui žmona jį kalbino, veltui 
norėjo pasitarti įvairiomis gy
venimo^ smulkmenomis. Jis gu
lėjo, lyg nebylys, ly«į negirdįs 
žmonos žodžių, -^is nemiego
jo visą naktį, vartydamasis su-

nesimatę.
viskas urnai dingo, 
duslus sirenų balsas, i 
visų miestą iš miego, 

sulinkusių už-

IPucIlic and Atlantic Photo]

Feldmaršalas Luigi Cadorna, 
kuris gruodžio 21 d. pasimirė
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trintame guolyje, tai ant vieno, 
tai ant kito šono. Jį kankino 
įvairus rūpesčiai, įvairios min
tys ir vaidinosi darbas ir duo

imi. Prieš rytą jis užmigo. Tai 
buvo laimingiausia valanda, 
kuomet svajonė virto sapnę tik
renybe. Jis sapnavo grįžtąs iš 
dirbtuvės, nešinąs duona, o jį 
sutinka namiškiai su linksmai 
šypsena veiduose.

Šeimą jis sveikino, kaipo ^vi
są dieną

Tačiau 
Pasigirdo 
keldamas 
šaukdamas iŠ 
miesčio bakužių žmogaus ran-1 
kas ir jėgą prie geležinių ver- j 
gų-mašinų, drauge nutraukda
mas ir Jono sapną, atimant iš 
jo tą laimingiausią jo gyveni-; 
mo valandą.

Jonas šoko iš guolio ir buvo Bordigheroj, turėdamas 78 me- 
beskubąs rengtis į fabriką, ta- tu s amžiaus. Karo pradžioj jis 
čiau staiga sapnui išsiblaškius. buvo Italijos armijų vyriausias 
atsiminė, kad sunkiančios si- vadas.
retos jo neliečia. Kraujas už-1 
plūdo ant jo širdies. Gyslos 
sustingo, galva nusviro u... 
krutinės, rankas nuleido ir, kaip 
staiga buvo pakilęs, taip staiga 
atsisėdo ant guolio ir uisimąs-

. | tumi blaškėsi gatvėmis, atsi
mušdamas į namų sienas ir į 
sustingusius keleivius, skrosda- 
mas juos iki nuogo kūno 

į jų silpnus ’ drabužius.
■ Tačiau po kiek laiko vėl štai-1 , Su neapsakoma viltimi 
ga šoko tyliai šnibždėdamas: Jonas «atve> 
“reikia skubintis į gatvę, kad 
pirmas atsistočiau josios kam
pe.”

Greit apsirengė ir išėjo. Buvo . it 
ankstyvas rytas. Mieste buvo j®1 J1j 
dar tamsu, nebuvo matoma nei 
mėnulio nei žvaigždžių, 
ne-kur iš menkesnės 
pro mažus langelius 
menka šviesa į gatvę, 
buvo apytuščius ir nykios. Bu
vo girdima tik sunkus žingsniai 
—tai pavienių asmenų, tai viso 
būrio, vis į tą pusę, kur kas 
pusvalandį pasigirsdavo sirenų 
kaukimas.

šiaurės vakaru vėjas su lie- dtfas visiems.

tik kur- 
bakūžės,

Gatvės

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas iegiižlo tnftne- 
bus atlikta* piKiotnU Kainomis. Tai
musu apleUnktų Deutal OfianJ 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S. Halsted St 

Dauty Ketas ai Vk
setas--------------------------------------- 91*4.60

--------- 97.60 
------- 45

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausia auksini* darba* oa H 
Goriausio* Auksinės Crowu* . 
Geriausi Auksiniai Flllin<« _ 
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ 
AHoy Fillines_____________
Sidabrinių Flllnga__________

Uvalynias dantų ____________
Šių kain- ------- "

ofise. 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. VVOOLLENS, Pres.

32d South Htatr St.
I’hoae Harrisoa 07.11

*yj bu* atlikta* pigiom* kaiuomia. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ 8latf>- 
ma muaų apielinkių Deutal Ofisų.

•eta*
MUl

S 215 
>16 
S1O

66 
$e> 
»5 
99 
SI

12.60 
12.60 
2.60

SI 
60c — _—......  (JOC

U kainų nocauslte musų didžiam]am 
i. DIDYSIS OFISAS UteitftM 23 tne-

per

ėjo 
pir

mas patekti į kampą ir greit 
sulaukti darbdavio. Nemažas 

i buvo jo nusivylimas, pamačius 
kitus jau pirma jo stovint. Vi- 

‘ į * kampe, 
kovodami su šalčiu, daužydami 
rankas į save ir koją į koją, 
slėpdamiesi nuo vėjo ir lietaus, 
tai už vieno tai už kito muro.

—Tamtos kliudote judėjimui, 
užstojate krautuvių duris. Man

Sol Kilis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausio? 
j kainos. Greitas patarnavimai Kre

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

4606—08 W. 22nd St.
Te! Cice-o 130

f

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr eit S500

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame dratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
visko elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayetto 3533v

DR.

1428
Vai.:

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 va!.

Tel. 2-7749
J. RIMDZUS, 1). C. Ph. C.

Chiropraktas
Broadway, Gary, Ind.
nuo 10 iki 12 v. nuo 2 aki 8 vak,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos^
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd.'
arti St Louii Ava.

CHICAGO. ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

C. J. Dankovvski, ižd. II. F. Dankowski, pres.

(r

SpecIuJiplM tmJymci >'hroų|ėl<ii ir nauji. Ii. 
gų. Jei kiti nvu4l#jo jumis išgydyti, atolam 
kylat pus įimtu.'. Mano pilnas iAcgzamiuavl. 
miH« jtidiiigj jusi, tikri, Hk>, ir jei u« upsi- 
imsiu jur įf.'rl'ti. sveikuti, JuniM sliaoA. Ei
kit pas tikra spciallsti,. kuris iivkluus iusų 
kur ir kas jutus skuudit, Imi, puls pm>uliys pu 
tulutinu 1-1,0 ^aitiiiiiiiiiiu—kua jums yru.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. JackHvn Bhd., netoli Stale St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I do 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryto iki 1 pu pietų,

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization

1618 Wesi 18-ta Gatvė

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

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

įsakyta* jus iš čia prašalinti. 
Traukitės nuo šaligatvių! — į- 
sakė miniai žiaurus augalotas 
policininkas.

'Taip slinko niūrios šaltos 
dienos. Pagaliau ir žemė pasi
puošė balta drobule. Viskas 
urnai pasikeitė, sustingo į kie
tą plutų, tiktai gatvių kampuo
se vis didėjo ir didėjo alkanų 
būriai.

Dažnai Jonas grįždavo namo 
toksai pat liūdnas ir niūrūs, 
dažnai jis blaškėsi ištisas va
landas guolyje.

šalčio ir alkio kamuojamas. 
Jonas vis stovėjo gatvės kampe. 
Jonas buvo ne vienas, jis turė
jo žmoną ir trejetą, mažų vai
kučių, kurie savo išblyškusiais 
nekaltais veidais jį sutikę pra
bildavo:-—Tėte, ar parnešei duo
nos. Tėte, aš basas negaliu 
laukan išeiti! Tėte, aš kepurės 
neturiu!

Tačiau Jonas negalėjo paten
kinti jų noro, negalėjo nielyi. 
jiems duoti. Net, kankinamas 
įvairių minčių, negalėjo jų tė
viškai paguosti. Tas viskas tik 
labiau žeidė jo širdį, didino 
sielvartą, žudė jausmus ir gim
dė jo sieloj^ neapykantą ir 
kerštą.

Jis prisimindavo tas dienas, 
kai pareidavo nešinas duonas. 
Koks jis būdavo tada laimin
gas. Kaip jis mokėdavo vai
kučius nuraminti sodindamas 
juos ant kelių .ir išbučiuodamas 
po šimtą kartų... 

• * 

vBus daugiau)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriteri

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią 

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

Creomulsion yra užtikrintas pa- 
s ingam gydymui pastovaus 
kdsulio. salio, ir visokių gerklės 

 

r£ų 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 jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickoriu. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas mediką**, 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą. ’

Iš visų žinomų vaistų, kreozotu 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ij^ 
kitokių gerklės nesveikumų. 
inulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION
E

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalus 

900 W. 52nd Street
CHICAGO

IETKIEWICZS'CQ
CONTRACTORS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
•pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Prenumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija ........................

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

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

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Universal Restaurant

750 West t 
31st St

Labiausia mėgiama 
lietuvių valgykla 

Bridgeporte
A. A, NORKUS, sav.

Phone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS, 
/Varnu Statymo 
KONTRAKTORIUS

4S58 S.. Wa»htenaw Avė. Chicago, III

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostdę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

NAUJI HUDSON-ESSEX AUTOMOBILIAI

Nuo 
Gy

Greater. Hudson 
5 PAHfNGCR 

SPOR/tSEDAN

Night and Moming to keep 
themClean, Clear and Hcatthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Bcauty” Book

Murinę Co., De,t. H. S„9 B. OKioSt.,Chic«So

BSSEK CHALLENGER. 
į TOWN SEDAN

new Automatic
• oiland •

GASOLINE GUAGE
'it**- 

38 year« 
25 ounces for 25c 

KC 
BakingPowder 

(doubfe acting) 
ŪSE LESS

than oi hlgh prlced branda 
millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

Viršuj — 1929 m. Hudson Super-Six 5 pasažierių sedanas. Apačioj—Essex Challenger sedanas

1929 M. HUDSON
< Į •

Tik ką pasirodęs pas pardavėjus naujasis 1929 in. Hudson yra didesnis, gražesnis, pa- 
togesnis, greitesnis ir didesnės jėgos. Jis užveria savy daug pamatinių pagerinimų. Jis yra 
tiksliai pavadintas “Greater Hudson’’ ir tas vardas jam pilnai atsako.

Kaip ir praeity, Hudson turės dvejopus chassis. Bet abieji yra ilgesni ir platesni.
Motoras yra Super Six F-head, suteikiantis 92 arklių jėgos. Greitumas siekia virš 80 

mylių į valandą. Bet į saugumą buvo atkreipta daugiau domės, negu į greitumą ir gražu
mą ir nežiūrint tokio didelio greitumo, Hudson yra pilnai saugus. Jo bėgimas yra lygus, 
motdro jėga lengvai perduodamą ratams, visą laiką lengvai valdomas. Chitch yra didesnis, 
motoras neturi jokio virpėjimo, kas reiškia, kad visa joga yra perduodama ratams ir nėra 
jokio jėgos eikvojimo, o ir nusidėvėjimas yra nepaprastai sumažintas.

Naujieji stabdžiai (brėkiai) turi didesnę jėgą ir lengviau ir švelniau sustabdo auto
mobilių. Vieton pirmiau vartoto fabric lining, dabar yra vartojama tam tikra kompozicija, 
kuri nepasiduoda oro Įtakai ir praktiškai nenusidėvi. p

Nepaprastai pagerintas motoro veikimas. Pirmiau motoro šiluma nueidavo niekais, da
bar ji yra paverčiama Į jėgą ir tokiu budu energija yra išgaunama iš kiekvieno gasolino 
lašo. Ypatingi pagerinimai užtikrina greitą pradėjimą bile kokiame ore.

Naujasis Hudson turi šimtus pagerinimų, kurie pasiekia tai, kad padaro Hudson veik 
nenusidėvintį automobilių, ko negali suteikti net brangiausi automobiliai.

Išorine savo išvaizda naujasis Hudson irgi yra daug gražesnis. Vidus irgi yra goriau 
sutvarkytas,- sėdynės labiau atloštos ir teikia didesnio komforto važiuotojui^ Taipjau yra 
daugiau įvairių stilių pasirinkimui.

Visi instrumentai yra pątogiai sugrupuoti ir apšviesti netiesiogine šviesa, taip kad visi 
jie yra aiškiai matomi naktį, bet švesa nedurla Į akis. Instrumentų rinklus yra kuopilniau- 
sias. Be paprastų instrumentų, kaip greitumo rodytojas ir t. t., yra dar motoro šilumos ro
dytojas, k'arboratoriaus šilumos kontroliuotojas, gasolino rodytojas ir visai naujas išradi
mas — aliejaus kiekio rodytojas. Užtenka tik paspausti - guzikelį ir jums parodoma kiek 
motoras fiiri aliejaus. Taigi nė neišlipdami iš automobilio galite matyti ne tik kiek gasolino 
turite, bet ir kiek turite aliejaus.

Feen'amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

LISTERINE 
. THROAT I 
kTABLETS 4

L t R

r

ANTISEP
TIKAS

Apaaagoja
Ir Prašali 
na Gerk
ite Par»b 
m*. 8Ym- 
dBitųka ir

X L

r

M F

by

( I 
r

..

? i



NAUJIENOS, Chtcago, D1

raus

Klasiškas

KONCERTAS

RADIOS! RADIOS!

OBUOLIU CHARLOTTE

MADOS
šita

VIŠTIENA IR RYŽIAI

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD

TUBBY This Be

(Adresas)

vienos citrinos 
citrinos sutar-

fruit 
pačia 
colio
nuo

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

WHEN FLU 
THREATENS

X VJHY You 3IG 
DUM8ELL. VmRERE D >

You SU PROSE HE'D UEAR. 
A BEIT ? AROUA)' AIS

< AIECK OF COuRSE!/

/t'EP HE S THE 
CHAMPtBK) DOG Y 
of the vjcmžlO - 1 
THE JVOGES dUST 
tOOKEb AT HIM 
OAJCE AK)’(JAU E HtM 
S. The prixe S

■

XSAY UJHATS THI$ N 
t HEAGL ABOVT 
HANK VJIK)A5lK)'A

P G IT E OF 41S OO 
IN) THE. DOG SHOW?

sunka. Ap- 
tešla, taip 

storumo ir 
30 iki 60 

arba * 
su iš-

1/2 šaukštuko sukapotu žalių 
pipirų. Dažalas turi būti labai 
šaltas; kitaip nebus skanus.

Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. Šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvečiame jus atsilankyti į ši klasišką ir puikų koncertą.
NAUJIENOS.

/ OH.HO.HO.HO.HO X 
MsJHADblbS'A 8uV THAT 
FOR.? H AK)K HA^M’T 
AMT OSE FOR A BE LT' 
_ VOHERE’D HE > 

WEA(2. ITf

VIŠTIENA PRIRENGTA HUN 
GARIšKU BUDU

rūbas. Galima 
arba batisto. Kam 
ir iš sunkesnės ma-

MAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicajro, III.
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No__ ____ _ _
Mieros -_______ _____  per krutinę

KIAUŠINIŲ IR TOMATŲ 
PRIESKONIS

3 sv. jaunos vištienos 
puoduko sviesto

1 mažas svogūnas
2 šaukštuku druskos
Paprikos.
1 sv. šviežių grybų.
Nuvalyk, supiaustyk vištienų, 

pasudyk. Sudėk sviestą puodan, 
pridek svogūną ir kepink pakol 
bus gerai apsikepus. Apdengk 
ir virk ant mažos ugnies pakpl 
bus minkšta. Nuvalyk grybus.

31/2 sv. vištienos
3 kvortos verdančio vandens
1 puodukas ryžių
Druskos ir pipirų.
Parink riebią, geltoną, ne bal

tą vištą. Nuvalyk ir sukapok, 
arba supiaustyk. Apiberk 
druska ir pipirais, tegul pastovi 
keletą valandų. Sudėk vištieną 
puodan, užpilk verdantį vande
nį ir tegul verda ant mažos ug
nie keletą valandų, pakol bus 
minkšta. Pridėk ryžius ir virk 
dar pusę valandos. Jeigu kam 
tinka, Rali pridėti daržoviij kar
tu su vištiena. Padėk ant di
delio bliudo ir paduok karštą 
stalan.

< kiaušinio trynius su cuk 
pripilk vandenį, 
jtus keletą sykių 
rauderiu, vaniliją, migdo- 
unt galo išplaktus balty- 
Kepk pusę valandos. Pa

su saldžia smetona arba

nuvirk juos druskuotame van
denyj 5 minutes. Paskui sudėk 
prie vištienos ir viską kArtu 
virk 15 minutų. Paduok karšta.2 ar 3 kietai išvirti kiaušiniai 

*4 šaukštuko druskos
i/š Šaukštuko paprikos
3 nunokusias, kietas tomates 
Gargoyle dažalo.
Virk šviežius kiaušinius 30 

minutų. Kuomet kiaušiniai dar 
bus šilti, nulupk ir perleisk per 
mašinėlę. Pridėk druską, papri
ką ir jeigu kam tinka, keletą 
Ikšų svogūnų sunkos. Sudėk 
tampriai į aukštą, siaurą stik
lą ir padėk šalton vieton ant 
4—5 valandų. Išimk ir supiaus
tyk colio storumo rituliais. 
Padėk ant torielkos, kiekvie
nam asmeniui skyrium |K> sa
lotų lapą, ant lapų uždėk rieku
tę O/2 colio storumo) tomatės, 
o ant tomatės uždėk riekutę 
kiaušinio mišinio, ant viršaus 
užpilk gargoyle dažalo, kurį pa
darysi sekamai:

Mayonnaise dažalo, virto
1 šaukštuką Worcestershire 

dažalo (galima gatavą pirkti 
buteliuose).

8 šaukštai Chile dažalo
* M šaukštuko paprikos

Pi anos and fine furnitur® 
keep their rich finish with 
O-Cedur Polish. It clean* 
as It polishes—-with specd 
and flafcty. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz.t 60c.

LIET. AUDITORIJOJ
3133 S
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31Z> sv. riebios vištienos 
Verdančio vandens 
tų puoduko vištienos taukų 
1 svogūnas, sukapok 
l puodukas ryžių 
Druskos ir paprikos 
Nuvalyk ir supiaustyk vištą. 

Apiberk druska, tegul pastovi 
keletą valandų.

Sudėk vištieną puodan, pri
dėk svogūną ir kepink pakol ge
rai paims. Paskui pridėk tau
kus ir vėl pakepink pakol bus 
gražiai rusva. Pridėk paprikos 
pagal skonio, užpilk verdanti 
vandeni ir apdengk, tegul ver
da ant mažos ugnies apie va
landą laiko.

{merk ryžius 
nyn, nusunk 
keptą svogūną 
ką druskos ir 
tienos sriubos, 
dauginus, 
bus išvirę 
virk ant mažos 
landos 
pridėti grybų arba tomatų sun
kos. Paduoti reikia karštą su 
kapotom, žaliom petruškom.

No. 2.
Sutrupink seną, sausą kėksą
Paimk obuolių, gružių arba 

pyčių
Cukraus
G šaukštus cukraus
6 kiaušinius
Migdolų
Ištepk bliudą sviestu, išklok 

sų kėkso trupiniais; pridėk bi- 
le kokių supiaustytų vaisių, api
berk cukrum ir padėk pečiun. 
kad gerai sušiltų. Išimk bliudą 
iš pečiaus, apdėk mišiniu iš:

Ištrink trynius su 6 šaukštais 
cukraus, išplak baltymus, sudėk 
prie trynių su cukrum. Pridėk 
sukapotus migdolus ir apiplėšk 
vaisius. Kepk greit, nelabai 
karštame pečiuje. Paduok karš

ini svu 
Nulupk ir supiaustyk 
Sudėk obuolius eilė- 

pilnas. 
pakol 

pus minkšti.

dtan vande- 
vandenį, pridėk 
, viena šaukštu- 
3 puodukus viš- 

jeigu reikia ir 
Kuomet ryžiai beveik 
, sudėk vištieną . ir 

ugnies V2 va- 
Jeigu kam tinka, gali

siūdinti iš Šilko 
tinka butų gerai 
terijos. Sukirptos mieros nuo 6 iki 
16 metų amžiaus. Kaip tai: 6, 8, 
10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
^Ulstad St.. Chicago. III.

V/ V^Polish

graži Atvvatęr Kent Radio 1929 
u visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705sunkos nuo

Delei musu milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kaimus, 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už ........................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00
Sparton už ..............................  $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Rtrfiiola 60 už ..........................  $147.00
Mftjestic 71 už ....................... $137.00

2 kvortos obuolių, smulkiai 
supiaustyk

1 puodukas cukraus
1 šaukštukas cinamonų
I puodukas besėklių razinkų 
’,<> puoduko mažų, juodų, be

sėklių razinkų
Supilk sunką
Skurdę nuo 

kuok
3/j puoduko 

“grape fruit”
Išklok blėti sekama tešla:
1 puodukas miltų
2 šaukštuku sviesto 
J4 šaukštuko druskos 
Trynys vieno kiaušinio
2 šaukštukuo citrinų sunkos 
2 ar 3 šaukštu šalto vandens 
Ištrink sviestą pridėk try

nius, išmaišyk. Išklok blėtį % 
colio storumo tešla. Sudėk 
obuolius ant tešlos, apiberk cuk
rų, cinamonais; jeigu kam tin
ka, galima apiberti kapotais 
saldžiais migdolais. Apipilk cit
rinų ir grape 
dengk vėl ta 
pat stora, l/.'t 
kepk pečiuje 
minutų. Paduok karštą, 
šaltą, kaip kam tinka, 
plakta, saldžia Smetona.

3i 0 3V. vištienos
’ i puoduko vištienos taukų 
Pipirų pagal skonio 
l šaukštuką druskos 
1 šaukštuką paprikos 

puoduko vištienos sriu
bos arba pieno

Vi puoduko miltų.
Sudėk taukus katilan. Sudėk 

supiausŲvtą, pasūdytą vištieną, 
kurią gerai išvoliosi (apibersi) 
miltais, sumaišytais su paprika. 
Kaip vištiena pasikepins tau
kuose, pripilk karštą sriubą, ap
dengk ir virk ant mažos ugnies 
232 valandos iki bus minkšta. 
Paduok stalan karštą su virtais 
rvžiais arba bulvėm.

Niekad neleiskite šalčiui ar 
kosuliui tęstis

Sunaiklnlcit Aalt| pirma diena Irviną ta
da veikiausia negauslto plaunu uždegimo 
ar influenzoe. Kai flu grūmoja, yra Ma
čiai nusldėjlmati leisti Jak'iul. ar kosuliui 
tęstis.

Turpo tubjnus sunaikins Salti. Ifitrlnus 
juo krutinę, ar gerklę, jis palenrvlna slo
guti, paliuositoja ntalkosėjimų. Urnai Jus 
pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui gi nuo flu, įtraukite j 
kiekvienu nasrų kelis kartus | dienu ir 
flu bakterijos mažai ras progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vintu.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs O senoviniu terpotino, earnphor ir 
meuthol gyduolių. Kiekvienas gydytojus, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbiu ypatybę palengvinti Asiniuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja tik 35c bllo 
aptiekoj.

Turpo
Oliick. ture, Šato Rollnf

1 šaukštas svies t o
11 puoduko rusvo
4 obuolini.
Ištepk sviestu indą (bliudą 

arba blekinę). Apiberk 
cukrum, 
obuolius 
mis, pakol indas bus 
Padėk pečiun ir kepi 
obuoliai bus per 
Išimk iš pečiaus 
obuolius sekama tešla:

U puoduko cukraus f
2 kiaušiniai, atskirk trynius 

nuo Nbaltymų
V/2 paukšto šalto vandens 
i/o puoduko miltu
Kj šaukštuko baking pauderio 
Vo paukštuko vanilijos.
Nuplikytų, saldžių migdolų.

Ištrin 
rum, l 
persi I

lu ir1.
mus.
duok
kitokiu dažniu
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$8.00
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ‘____ ____________
Pusei metų ................. ......
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam ....... .....
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Chicago j per išnešioto jus;
Viena kopija ___ _______
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose

Metams . 
Pusei metų _______
Trims mėnesiams ~ 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui ...

Lietuvon ir kitur 
[Atpl

Metams ........
Pusei metų
Trims mėnesi

Pinigus rei
Orderiu kartu/ su užsakymu.

4.
$8.00 

4.00 
2.50 
1.50

8c 
18c 
76c

V alėti jose, ne Chlcago je, 
paltui

_________ $7.00 
__________ 8.50 
________ 1.75 
________ 1.25 
_______ ____75
uiRieniuo»»

J: 
______  $8.00 
_______ 4 00 
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siųsti palto Monev

RINKIMŲ KOVA RUSIJOJE

Rusija rengiasi prie rinkimų į sovietus, ir pirmą 
sykį po Steigiamojo Seimo išvaikymo tenai pastebima 
smarki rinkimų kova. Žinoma, ji be galo nelygi. Valdan
čioji partija turi savo rankose visą valstybės aparatą, 
kurį ji žiauriausiu budu vartoja prieš savo oponentus, 
o kiti žmonės neturi nei žodžio, nei spaudos, nei susirin
kimų laisvės; daugelis piliečių, kurie sugebėtų ir nele
galiais keliais išvystyti agitaciją prieš valdžios partiją, 
yra ištremti, sugrusti į kalėjimus arba jiems atimta 
balsavimo teisė.

Prie šitokių aplinkybių valdžiai nėra mažiausio pa
vojaus “pralaimėti” rinkimus. O betgi ji nervinasi ir 
veda rinkimų kampaniją tokiu smarkumu, kad tarytum 
ji turi reikalą su labai pavojingais priešais. Centralinis 
bolševikų partijos organas “Pravda” su dideliu pasipik
tinimu praneša, kad valstiečiai iškėlė šitokius rinkimų 
obalsius: “laisvi rinkimai”, “liaudis turi teisę rinkti 
tuos žmones, kuriuos ji nori.” Baisus dalykas “darbinin
kų ir valstiečių” valdomoje respublikoje, ar ne?

Baimę Maskvos diktatoriams įvaro, iš tiesų, dau
giausia valstiečių pasišiaušimas. Darbininkų jie kolkas 
dar gali nebijoti, nes Rusijos darbininkai yra didelėms 
masėms sukoncentruoti tik keliolikoje didesnių miestų, 
kur yra ir valdžios stiprumo centrai: didelės kariuome-' 
nės įgulos, skaitlinga viešoji policija, gerai apginkluoti 
žvalgybos būriai, kalėjimai ir t. t. Bet bėda yra su so
džiaus gyventojais, išsimėčiusiais po milžiniškus Rusi
jos plotus. Valdžia neturi tiek kareivių ir policininkų, 
kad galėtų kiekvienam paviete ir kaime laikyti ginkluo
tą jogą, kurios ūkininkams reikėtų bijoti. Kai sodžiuje 
apsigyvena atskiri komisarai arba bolševikiškų’ laikraš
čių korespondentai-šnipai, tai ūkininkai tiesiog juos už
muša.

Ūkininkai, beje, neturi progos laimėti daugumą 
vietų centralinese sovietų įstaigose, nors jie ir visi su
sitartų balsuoti tik už ištikimus sau kandidatus: sovie
tų rinkimų sistema yra taip sutvarkyta, kad miesto bal
suotojai persveria sodžiaus balsuotojus, ir balsavimą 
pravedus per keletą koštuvų, galų gale “laimi” valdan
čioji partija. Bet diktatoriams baugu, kad ūkininkai šį 
kartą gali paimt į savo rankas kaimų, apskričių ir pa
vietų sovietus, kas sudarytų visoje šalyje tinklą prie
šingų valdžiai įstaigų, stovinčių arčiausia prie žmonių. 
Ir diktatoriai vartoja visas smurto priemones, kad šitai 
nelaimei užbėgus už akių. Tuo tikslu jie, pav. neseniai 
perorganizavo apie pusantro tūkstančio 
mų komitetų, pareikšdami, kad į tuos 
skverbė “buožės”!

Ir kuomet eina šita diktatūros kova
tai nesiliauja tąsynės ir tarpe pačių diktatorių. Iš vie
nos pusės Staliną spaudžia atgijusioj! “trockistų” opo
zicija, o iš antros — Rykovo ir Kalinino vadovaujamoji 
dešinioji opozicija. Pirmieji reikalauja, kad valdžia ašt
riau imtų į nagą sodžiaus “buožes”, konfiskuodama jų 
javus, nes miestams trūksta duonos; o antrieji protes
tuoja, kam ūkininkai esą perdaug išnaudojami.

Galų gale “rinkimus laimės”, žinoma, st^ilincai, nes 
diktatūros sąlygose visuomet laimi tas, kieno rankose 
yra valdžia — kaip, sakysime, būdavo Rumunijoje, kol 
ją valdė Bratianu klika. Bet diktatūros pamatas po šios 
kovos bus iškleręs dar labiau, negu buvo iki šiol.

vietinių rinki- 
komitetus įsi-

su valstiečiais,

Apžvalga]
statutas atima universitetui au
tonomijos teises, todėl nutarė 
pranešti valdžiai, ’^ad statutas 
yra nepriimtinas.

PROFESORIAI ATMETĖ VOL
DEMARO UNIVERSITETO 

STATUTĄ

VOGIMAI SOVIETŲ PROFESI
NĖSE SĄJUNGOSE

Tautininkų valdžia, kaip žino
ma, davė Lietuvos universite
tui “Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto" vardų. Paskui *ji pagami
no ir naują universitetui statu-

Gruodžio 21 d. Universiteto 
Taryba laikė posėdi tam statu
tui apsvarstyti- Ji rado, kad

Rusijos profsąjungų suvažia
vime Tomskis pranešė, kad 
profsąjungose siaučia eikvojimų 
ir vogimų epidemija, ir parėmė 
tai skaitlinėmis. Pirmame 1928 
m. pusmetyje įvairiose profsą
jungų įstaigose išvogta 4,442,- 
766 rubliai. Anot Tomskio, “va
gia visur ir visi lygiai”. Girdi, 
vagia nepartiniai, komunistai ir

komsomolcai; vagia seni ir jau
ni.

O Rusijos profsąjungas kon
troliuoja komunistai, kurie skel
bia jas esant “pavyzdingiausio
mis“ pasaulyje darbininkų or
ganizacijomis! Tuo tarpu nie
kur pasaulyje tokių suktybių 
darbininkų unijose nėra. Net 
amerikoniškose unijose, kur ko
rupcijos gana daug, tiek daug 
vagysčių nebuvo pastebėta.

VERSALM TAIKOS 
REVIZIJA

Prieš kiek laiko buvo minfta 
“Naujienose”, kad 134 Žymus 
Francijos politikai, rašytojai, 
mok||ininkai ir visuomenės vei
kėjai išleido manifestą, reika
laudami Versalės taikos trakta
to peržiūrėjimo. Anglijos “The 
Manchester Guardian“ paduoda 
to manifesto turinį. Jame tarp 
ko kita sakoma:

“1919 metų sutartys buvo 
padarytos sąlygomis, kurios 
prieštarauja elementariškiau- 
sioms teisingumo taisyklėms. 
Nugalėtieji vokiečiai sutiko 
sudėti savo ginklus, pasitikė
dami prižadėjimu taikos, pa
remtos Prezidento Wilsono 
keturiolika punktų. Tas pri
žadėjimas niekuomet nebuvo 
pildomas ir kai kuriuose 
punktuose Santarvininkai for
maliai ir neteisėtai sulaužė jį. 
Sutartys buvo padiktuotos 
centralinėms valstybėms, ne
išklausius jų atstovų. 281-mu 
punktu Santarvininkai pri
vertė sumuštuosius priešus 
prisiimti visą atsakomybę dėl 
karo ant vienų savęs ir nesi
teikė leisti jiems išreikšti sa
vo nesutikimą.

“Prieš trisdešimt metų Zo
la ir Jaures’o atsišaukimas 
paskatino teisingumo ir tie
sos jėgas kelt savo balsą ir 
reikalaut, kad butų peržiūrė
tas neteisėt karinės kastos 

 

nuosprend/s Dreyfuso byloje. 

 

Šiandie bitinai reikalinga pa

 

naši neteisingumo ir smurto 
sutarčių revizija. Galima ją 
atidėlioti, bet negalima jos 
išvengti amžinai, šita revizi
ja bus padaryta, kadangi virš 
nesuderintų žmonių norų gy

vuoja |vykių logika. z

“Kadangi sutarčių revizija 
vistiek ateis — taikos keliu, 
jeigu bus pripažinta reikala
vimai tautų, kurios juos ke
lia, arba ginklų jėga, jeigu 
Generaliai štabai ir Vyriau
sybės ir toliaus priešinsis 
tautoms, tai Franci j a, paim
dama iniciatyva linkui revi
zijos, laimės kilniausią per
galę, vienintelę pergalę, kuri 
yra ko nors verta ir kurios 
vaisiai nepranyks — būtent, 
išminties pergalę ant smur
to.“
Po manifestu pasirašė tarp 

kitų senatorius Voilin, senato
rius Camille Reboul, socialistų 
veikėjas Jean Longuet, profeso
rius Georgės Michon, genero’as 
Sauret, redaktorius pulkininkas 
leitenantas Alexias Metrois, ir

Tiesa, tie pfenigiai, kuriuos 
vidaus reikalų ministeris pridė
jo darbininkams virš pirmojo 
arbitracijos sprendimo sąlygų, 
atrodo, ypač amerikiečiui, labai 
menkas daiktas; prastą įspūdį 
daro taip pat ir 57 valandos 
(vietoje 60) darbo savaitėje. 
Bet reikia neužmiršti, kad 
Ruhro srities darbininkams te
ko pergyventi ginkluotą francu- 
zų okupaciją, kuri buvo sude- 
moraližavusi visą pramonę toje 
srityje ir pakrikdžiusi darbinin
kų unijas. Da ir šiandie Ruhro 
srities geležies ir plieno pramo
nėje du trečdaliu darbininkų 
yra neorganizuoti; o tas trečda- 
lys, ką yra susiorganizavęs, yra 
suskilęs į trijų skirtingų rūšių 
profesines sąjungas — j laisvas 
(socialdemokratų vadovauja
mas) sąjungas, į krikščioniškas 
(katalikų klerikalų vadovauja
mas) ir liberališkai-buržuaziš- 
kas sąjungas, šitokiose apysto- 
vose yra nuostabu, kad darbi
ninkai tenai gali iš viso ką nors 
iškovoti.

Visi žinome, kaip plieno trus- 
tas išnaudoja darbininkus tur
tingoje Amerikoje, pasinaudo
damas tuo, kad jie yra nesusior
ganizavę; dar neseniai juk jie 
dirbdavo po 12 valandų per die
ną ir jų algos yra žemesnes, ne
gu kurioje ners kitoje pramo
nes šakoje.

Jeigu Vokietijos darbininkai 
nebūtų stiprus politiškai, tai da
bartiniame susirėmime su darb
daviais jie butų buvę sumušti. 
O dabar jie laimėjo.

MARGUMYNAI
500 daktarų ir advokatų 

Budapešte, Vengrijos sostinėj, 
užima tramvajų konduktorių 

Tie profesionalai atvy-

vrrvrvmnr

i Apie įvairius

STAMBI DARBININKŲ PER
GALĖ VOKIETIJOJE

Vokietijos vidaus reikalų mi
nisteris, socialdemokratas Kari 
Severing, neseniai padarė nuo
sprendį ginče tarp Ruhro sri
ties geležies bei plieno kompani
jų ir darbininkų. Amerikos 
laikraščių korespondentai, pra
nešdami apie tą nuosprendį, su 
pasityčiojimu pažymi, kad Se- 
veringas pridėjo darbininkams 
tik po vieną iki šešių skatikų už 
valandą ir sutrumpino darbo lai
ką nuo 60 valandų, per savaitę 
iki 57, taip kad jo nuosprendis 
faktinai reiškiąs didelį laimėji
mą kapitalistams.

Tuos korespondentų praneši
mus, žinoma, tuoj pasigavo 
“broliai” komunistai ir kad ims 
plūsti Vokietijos socialdemokra
tus “išdavikais”, “kapitalistų 
bernais” ir t. t. Dar kartą, gir-

di, pasirodė, kad, jeigu socialde
mokratams tenka pasirinkti 
tarpe kapitalistų naudos ir dar
bininkų reikalų, tai jie darbi
ninkus parduoda.

Dabar atėjo iš Vokietijos 
laikraščiai, kuriuose paduota 
Severingo sprendimo tekstas, ir 
iš jo matyt, kad komunistų šu
kavimai yra be jokio pagrindo, 
o Amerikos laikraščių telegra
mos, kuriomis Maskvos davat-

i kos taip apsidžiaugė, buvo me
lagingos. Amerikos kapitalisti
nės spaudos atstovai, pranešda
mi žinias apie Europos socialis
tus, beveik visuomet iškreipia 
tiesą, o kai kada tiesiog begė
diškai pameluoja, šiame atsiti
kime turime reikalą su aiškia ir 
sąmoninga melagyste.

Tiesa, kad Vokietijos vidaus 
reikalų ministeris prAėjo Ruhro 
plieno pramonės darbininkams 
tik po 1 pfenigį (pirmos rųšies 
darbininkams) iki 6 pfenigių 
(žemiausios rųšies darbinin
kams) per valandą ir sutrumpi
no darbo laiką tik 57 vai. (vie
toje 60) savaitėje. Bet tie prie
dai yra pridedami ne prie senų
jų sąlygų, o prie tų naujų sąly
gų, kurias neseniai buvo nusta
čiusi arbitracijos taryba ir ku
rioms Ruhro kompanijos prieši
nosi.

Kada šį rudenį geležies ir plie
no pramonės darbininkai Ruhro 
strity j e, pareikalavo didesnių al
gų, tai kapitalistai uždarė dirb
tuves ir išmetė darbininkus 
lauk (padarė “lock-out“). Tuo
met arbitracijos įstaiga, suda
ryta prie Darbo Ministerijos 
(pasiremiant tam tikru, vei
kiančiu Vokietijoje įstatymu) 
apsvarstė tą ginčą ir .išnešė 
nuosprendį, kuriuo darbininkų 
reikalavimai buvo pripažinti tei
singais. Bet kapitalistai atsisa
kė tą nuosprendį pildyti ir dirb- vietas, 
tuvūs pasiliko uždarytos . Į gin- ko iš buvusių Vengrijos terito- 
čą įsikišo darbo ministeris, so- rijų, kurios pateko Rumanijai, 
cialdemokratas Wissel, pareikš- Jugoslavijai ir Čekoslovakijai, 
damas, kad arbitracijos nuo- Atvykę į sostinę, jie negalėjo 
sprendis yra privalomas abiem pasidaryti sau pragyvenimo ir 
pusėm, ir ta pusė, kuri prieši- kreipėsi į valdžią, prašydami pa
naši, gali būt patraukta teismo ramos. Valdžia davė jiems dar- 
atsakomybėn.

Tečiaus kapitalistai nepaisė 
ir ministerio pareiškimo. Tuo
met socialdemokratai įnešė 
reichstage sumanymų, kad val
džia šelptų išmestus iš darbo 
Ruhro darbininkus. Sumanymas 
buvo priimtas. Tuo gi tarpu 
darbo ministeris pasiūlė, kad 
federalč valdžia dar kartą mė
gint ų-^sutaikinti konfliktą tarpe 
darbininkų ir kapitalistų. Val
džia padaVė sumanymą, kad ka
pitalistai tuojaus atidarytų 
dirbtuves ir kad visą ginčą iš 
naujo peržiūrėtų naujas arbitra- 
torius. Ir kapitalistai, ir darbi
ninkai šitą sumanymą priėmė, 
ir abi pusės sutiko priimti, kai
lio naują arbitratorių, Severin- 
gą, iš anksto pasižadėdamos jo 
galutinam nuosprendžiui pasi
duoti.

Ką gi dabar nusprendė Seve- 
ringas? Jisai nusprendė, viena, 
kad nuo tos dienos, kai atsida
rė dirbtuvės, iki Naujų Metų, 
kompanijos turi mokėti darbi
ninkams tiek, kiek buvo nusta
tyta pirmesnės arbitracijos; 
antra, po Naujų Metų jos turi 
dar pridėti po 1 iki 6 pfenigių 
už valandų (r sutrumpinti darbo 
laiką trims valandoms per sa
vaitę.

Taigi kapitalistai tapo pri
versti ne tik priimti pirmesnio- 
jo arbitracijos nuosprendžio są
lygas, bet da ir mokėti nuo pra
džios šių metų daugiau, negu 
pradžioje buvo iš ju reikalauta! 
Už priešinimąsi pirmam j am ar
bitracijos nuosprendžiui jie gau
na mokėti bausmę.

Beje, jie dar žada krdptis j 
vyriausįjį teismą ir apeliuot 
prieš Severingo sprendimą, bet 
tenai jie, žinoma, nieko ąiepeš, 
kadangi jie buvo iš anksto pa
sižadėję pasiduoti ministerio 
sprendimui.

Taigi matote, kaip socialde
mokratas Severingas “pardavė“ 
darbininkus.

i ------------

Metanolas ir 
munšainas

vartojama apie 80 būdų alko
holio denaturizavimui.

No. 1 susideda iš 100 dalių I 
alkoholio, 10 dalių metanolo ir I 
nedidelio kiekio benzino. To mi- 1 
šinio negali gerti net ir aršiau
sias girtuoklis. No. 5 susideda 
iš 100 dalių alkoholio, 4 dalių I 
metanolo ir nedidelio kiekio I 
benzino ir aldeholo. Jis yra I 
naudojamas žiemos metu auto- I 
mobiliams.

Taip No. 1, kaip ir No. 5 
yra pilnai denaturalizuotas al
koholis. Pirkti jį visur galima. 
Tik iš pardavinėtojų reikalauja
ma, kad jie vartotų lėbelius su 
kaukuolės paveikslu ir su pažy
mėjimu, kad tai nuodai.

Kuomet butlegerystė buvo, 
taip sakant, vystykluose, tai 
kai kurie bandė industrinį al
koholį valyti, t. y. atskirti me
tanoli}. Tačiau tie bandymai 
nebuvo labai sėkmingi. Laikui 
bėgant stambesnieji butlegeriai 
pradėjo samdyti chemikus.

Chemikai tuoj surado, jog ' 
formula No. 5-D yra tinHa-»\ 
miausi. Tas industrinis alkoho-/ 
lis susideda iš 100 galonų ai-' 
koholio sumaišyto su galonu 
tabako skysčio ir mėlynais da
žais. Chemikai atskiria tabaką 
ir dažus, gaudami beveik tyni 
alkoholį. Nors tas alkoholis ir j 
nėra labai malonus gerti, bęt Į 
užtat nuo jo negalima nusi- j 
nuodyti žinoma, jeigu geriama 
su saiku.

Visokių odekolonų gaminto- . 
jai gauna alkoholį, kuris yra

dėl to, kad metanolas yra par 1 sumaišytas su kvepiančiu alie- 
davinėjamas vietoj etilinio a 1 jum. Nors tą aliejų pilnai ir 
koholio. Metanolas yra pavo negalima atskirti, bet jis nėra 
jingas tuo, kad jis naikina nėr- pavojingas, 
vus ir smagenis.

Valstijų įstatymai reikalau
ja, kad metanolas butų parda
vinėjamas su pažymėjimu, kad 
tai nuodai. Kuomet 1926 m. 
Buffalo mieste mirė nuo medi
nio alkoholio keli žmonės, tai 
teismas pasiuntė į kalėjimą tų 
nelaimių kaltininką, t. y. žmo
gų, kuris pardavinėjo metanolą, 
neperspėdamas, jog tai yra nuo
dai.

Prohibicijos įstatymai nieko 
bendra neturi su metanolu, ka
dangi jis nėra skaitomas alko
holiu. Į metanolą yra žiūrima 
kaipo į chemikalą, be kurio 
chemijos pramonė negali apsi-

Metanolas. —Kelių rųšfų alko
holiai. — Prohibicija ir me
tanolas. — Denaturizuotas 
arba industrinis alkoholis. — 
Formulos. — Industrinio al
koholio valymas. — Mirtin
gumas nuo metanolo ir al
koholizmo.

Prieš kiek laiko New Yorke 
mirė nuo medinio alkoholio 25 
žmonės. Medinis alkoholis ar
ba metanolas yra nuodai, žmo
nės, kurie jį geria, netenka re
gėjimo ir dažnai miršta.

Metanolas yra padaromas dis
tiliuojant medį. Jį surado Boy- 
le 1661 m. Nuo to laiko jis 
buvo plačiai vartojamas che
mikalų pramonėj kaipo tarpyto- 
jas. 1835 m. jis tapo pavadin
tas metiliu, kas graikų kalboj 
reiškia “medžio vynas“. Dažnai 
jis taip pat yra vadinamas me- 
tiliniu alkoholiu.

Čia bus pravartu pažymėti, 
jog alkoholių yra keliolikos ru
siu, kaip tai: metilinis alkoho
lis, etilinis alkoholis, propylas, 
butylas, amylas, hexylas, hep- 
tylas ir 1.1. Lengviausias iš jų 
yra metilis aiba metanolas. 
Paskui seka etilinis alkoholis, 
kuris yra vartojamas gėrimai. 
Kiti alkoholiai turi aliejaus iš
vaizdą, o kai kurie randasi tik 
kietoj formoj.

Daugiausia nelaimių įvyksta

bą operuoti gatvekarius.
♦ * *

Dr. Robert B. Kuchinski, gar
sus vokiečių ekonomistas ir 
statistikas, sako, jog bent šiuo 
tarpu nėra jokfo pavojaus, kad 
žmonėms pritruks maisto. Gy
ventojų prieauglis nėra taip di
delis, kaip bandoma išpusti. Gi
mimų skaičius mažėja. Pavyz
džiui, Franci joj gimimų ir mi
rimų skaičius yra beveik vieno- j eiti, 
das. Trumpoj ateity tas pat 
atsitiks ir su kitomis Europos 
valstybėmis. 

* * *

valstybėmis, o ypač

Tačiau metanolas ir kiti prie
maišai yra plačiai naudojami 
denaturizavimui industrinio al
koholio. Tai pradėta daryti ne

Sovietų Rusija turi 1,399,0001 nuo prohibicijos įvedimo, o 
bedarbių. Pereitais metais šiuo daug ankščiau, šio šimtmečio 
laiku ji turėjo apie pusantro pradžioj Amerikos pramoninin- 
miliono bedarbių. i kai pradėjo skųstis, jog jie ne-

* * * gali atlaikyti kompeticijos su
Šoferis Celso Cattani tapo iš- kitomis

siųstas dviem metam į vieną Vokietija, kuri pradėjo daug dė- 
Viduržemių juros salą už greitą mesio kreipti į chemikalų pra- 
važinėjimą. Valdžia žada bausti monę. 
tokiu pat budu ir kitus auto
mobilistus, kurie nesilaikys pa
tvarkymų. Kaip matyti, fašis
tinė Italijos valdžia naudoja 
griežtas priemones “spyderių” 
suvaldymui. 

sN H; *
Dr. Yuzo Tsubouchi, Wasedo 

universiteto profesorius, išver
tė japonų kalbon visus Shakes- 
peare’o (Šekspyro) veikalus. 
Tam darbui jis pašventė 43 me
tus. Dr. Tsubouchi yra vienas 
žymiausių Japonijos dramatur
gų.

>K * #

Kad kupranugaris gali gy
venti be vandens keletą dienų, 
mes visi tai žinome. Bet mažai 
kas težino, kad tas gyvūnas 
paprastai išgyvena apie 45 me* 
tus.

* ♦ *

' 8,000,000 amerikiečių turi 
radio priimtuvus. Tiek priimtu
vų jie įsigijo palyginamai per 
trumpą laiką. Pirmoji radio 
stotis buvo įsteigta prieš aštuo
nis motus.—Ę.

pradėjo gaminti 
buvo nau- 
pramonėj. 

alkoholis 
jie pigiai

Vokietija 
daug alkoholio, kuris 
dojamas chemikalų 
Kadangi vokiečiams 
pigiai kainavo, tai 
taip pat galėjo pagaminti dažus 
ir kitus chemikalus. Tuo tar
pu Amerikos pramonininkai 
kiekvienam alkoholio galonui 
turėjo mokėti valdžiai du do’e- 
riu mokesnių.

1906 m. buvo priimtas naujas 
patvarkymas, kuriuo einant 
Amerikos pramonininkai galėjo 
gauti be akčyžės alkoholio .Ta
čiau tas alkoholis turėjo būti 
naudojamas tik chemikalų ga
minimui, o ne gėrimui. Už 
gryno alkoholio galoną reikėjo 
mokėti nuo 3 iki 4 dolerių, o 
industrinis alkoholis parsidavi- 
nėjo po 46 centus galionas. 
Kad industrinis alkoholis nebū
tų naudojamas gėrimui, valdžia 
pradėjo jį dehaturizuoti. Vienas 
pirmųjų denaturizuotųjų buvo 
metanolas arba medinis alko
holis. Vėliau tapo priimtos 
kitos formules. Šiandien yra

Vienok, bendrai irpant butle- 
geriai daugiausia naudoja namie 

1 darytą produktą arba munšai- 
|ną. Munšainas yra gan pavo
jingas gerti. Chemiška anali
zė rodo, jog munšainas papras
tai turi taip vadinamą “fusel 
oil“, kuris yra gan pavojingas 
sveikatai.

Nežiūrint į tai, kad nuolat 
yra kalbama apie /kodinio alko-
holio nuodingumą, mirtingumas 
nuo jo vis didėja. New Yorko
rekordai rodo, jog nuo 
lo mirė sekamai:

metano-

1918 m...................... ..........  9
1919 m....................... ......... 54
1920 m....................... ......... 19
1921 m....................... ......... 16
1922 m................ .... ........ 19
1923 m...................... .......... 5
1924 m................ ....... : 15
1925 m............... .. .......... 9
1926 m........ ?............. ......... 17
1927 m....................... .........28
1928 m....................... ......... 50
Žinoma, tie skaičiai nėra pil-

ni. Daugelyj atvejų tikroji 
mirties priežastis nebuvo pa
duota. Įdomu taip pat bus 
pastebėti, jog New Yorke mir
tingumas nuo alkoholizmo nuo
lat auga. į Nuo alkoholizmo ten 
mirė žmonių sekamai:

1918
1919
1920
1921
1922
1928
1921
1925
1926
1927

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

87
95
81

233
370
499

617
719

Suprantamas daiktas, kad tas 
pats atsitiko ir kituose dides
niuose miestuose. Vadinasi, 
prohibicijos įvedimas prisidėjo 
prie padidinimo mirčių skai
čiaus nuo alkoholizmo. Tame 
žinoma, nėra nieko nuostabaus. 
Prohibicija nesulaikė žmones 
nuo gėrimo. Ji tik įpratino 
juos gerti munšainą, kuris svei
katos atžvilgiu yra pavojingas 
dalykas. Ačiū munšainui, žmo
nes vis daugiau ir daugiau 
mirštą nuo alkoholizmo. - K. A.
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Tarp Chicagos į 
Lietuvių
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Lietuvių bylos teis
muose

Joe Kabala prieš Bruno Ja-| 
cinskas, bylos No. 490273, Šu

oli this slandering- is baseless ther as both are of different 
and causeless. As long as 1 have principles and cause all 
been interested in theso mat- kinds of confusions. Either aide 
terš, 1 find that one party is cannot tolerate the other and 
:he agitator and the other is an everlasting conflict is the 
the defender. In defending result. lt would be far wlser to 
Ihemselves they increase the ignore eaeh other and live 
slanderous remarks, which re- peacefully.
marka injure both parties. f ~---------------

The G. S. Club defenders had K. Požėla laimėjo 
done a little expevimenting by _ --------
keeping silent for over 6 Pėtnyčioj Ashland Auditori- 
months, būt štili the agitators joj K. Požėla ritosi su Bill De-

PRANEŠIMAI
“Birutčs” orkestras. Visi muzi- 

kantai, kurie nori prisidėti prie “Bi
rutės” organizuojamo orkestro, vra 
j.rašomi kreiptis i mokytoją K. Sto- 
tonavičių, 4146 »*';hcr Avė.

BridgCporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos. Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks utarninke sausio 8 d., 1929 m., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 So. Halstcd St„ 
Chicago, III.

Gerbiami draugai malonėkite būti
nai ant Šio susirinkimo atsilankyti, 
kadangi turime svarbių reikalų, ku
rie tik ant metinio susirinkimo gali

delegatės senieji ir naujai išrinkti 
būtinai atsilankykite.

J. Tamašauskas, sek r.

perior crt., byla dėl $10,000.
Kazimieras Ročius prieš Ed- 

ward T. ir Mary Stokes, bylos 
No. B. 174106, Circuit crt.

John P. Urban prieš Benja- 
min Oleinick, bylos No. 490292, 
Superior crt., byla dėl $20,000.

Martin Lyons prieš Joseph 
Baranauskis, bylos No. 490294, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

Louis A. VVinget prieš Jacob 
Kulis, bylos &o. B. 174129, Cir
cuit crt., byla dėl $15,000.

Lietuva L. & S. Assn. prieš 
Josephine, Albert ir Anna Ru- 
bick ir kitus, bylos No. B. 174,- 
135, Circuit crt., byla uždaryti 
morgičių sumoj $4,000.

J. N. Brisbolis prieš Clare S. 
ir Geo. A. Walter, bylos No. B. 
174136, Circuit crt., byla dėl 
$2,500.

SPORTAS

A n Endless Contro- 
veršy

L>r. I. E. Makar

kept on with their abusive pro
pagandas. This year the G. S. 
defenders are planning a new 
scheme and if it is succesšful 
both parties ought to gain in 
respect.

One point I wish to voice my 
opinion that is regarding an in
di vidual sponsoring sports per
sonai ly. 1 do not object any man 
from sponsoring any form of 
athletics būt it mušt be done 
in a clean manner. lt mušt not 
be interfered with any of its 
competitors as, obtaining any 
of the competitors players, or 
causing -conflicts in playing 
dateš, or calling themselves by 
eonflieting narnės, or elaiming 
to be of certain Nationality 
which is hypocritical.

Each one of these two orga- 
nizations have their own sėt 
ideals, principles, and purpose 
and each ought to abide by 
their own principles. You can- 
not mix these two chibs toge-

metralu, graikų čempionu.yKai 
pasibaigė ristynių laikas (pusė 
valandos), Požėla tapo paskelb
tas laimėtoju, kadangi jis visų 
laikų ėmė viršų art Demetralo.

Kitų ristynių paaukos tokios: 
Schikat du kartu pagmdė Fre- 
bergą, Kola Kuariani nugalėjo 
Hillų ir Zbyszko parito Luri- 
chų.

' - .J., ■ — ..    

NAUJAS PASAULIO 
ČEMPIONAS

Bolone pereitų petnyčių Gus 
Sonnenberg, buvusia futbolistas 
paguldė Ed. Lewisų, pasaulio 
čempionų, ir laimėjo $10,000 
vertės deimantinį diržų. Sonnen
berg tapo paskelbtas pasaulio 
ristikų čempionu.

PETRAS 1WASZKEVICH

būti užbaigti. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Dženi- 
topių Kliubo susirinkimas įvyks sau
sio 7 d., 8 vai. vakare, 6201 Kimbark 
Avė. Malonėkite visi nariai ir kurie 
dar nesat nariais atsilankyti.

Valdyba

Roseland. Sausio 8 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė., įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų metinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus visokių rapor
tų ir pranešimų. Visi deelgatai ir

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LEONAS KERSZIS

lt is indeed interesting at 
times to read the different 
Lithuanian daily newspapers, 
especially, regarding the Young 

^VVorkers and Golden Stars. f 
Each organization slanders one 
another, and it seems to me, j

A L E K SA N DR A K AT A L SK AS

Chicagos ^Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės PiĮftelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, sausio 8 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitte 
St., 7:80 vai. vakare nariai malonė
kite susirinkti laiku, taipgi būtinai 
priduokite savo antrašus, kurie per-1 
sikelėte i kitas vietas.

X. šaikus, sekr.
--------------

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
veikalo “Gadynės žaiždos”, pirmos 
repeticijos įvyks antradieny, sausio 8 
d., 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio na
me, 5022 So. Westem Avė. Visi ar
tistai kurie jau turite roles ir kurie 1 
dar norėtumėte 'dalyvąut Dramos 
Skyriuj, maloniai esate kviečiami at
silankyti, nes mums dar reikalinga 
daugiaus spėkų. Režisierius.

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininimą 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsni 
i savo geresnę ateiti. Pamokos 
vakarais. Adresuoki!

GAKMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich

A. L Davidonis, M. D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
V a I r rid o s :

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

*par1 tventadienin ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2f 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris

Gydo staigas ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisai ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canai 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

Snuth Chore 2238 ar Handoijob 68bv

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 ‘kl 2 ir 6 iki 8 P M

Ser <<•<>*> vakare uždaryta 
Nedilioj pagal «utartj

A t A
JONAS VAINAUSKAS

Persiskvrė su šiuo pasauliu 
sausio 6 dieną. 10 valandą ryto, 
1929 m., sulaukės 51 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskrity. Nauianresčio pa
rapijoj, Digionių kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 25 metus. 
Priklausė prie draugijų: Teisy
bės Mylėtojų ir Lietuvių Ne- 
nrigulmingo kliubo. Paliko di
deliame nubudime moterį Mari
joną, po tėvais Savickaitę, 
Amerikoj. Lietuvoj paliko se
serį Katrvna. Ki>n»s pašarvo
tas randasi Masalskio koply
čioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks sausio 9 
diena. 2 vai. po pietų iš koply
čios į Lietuviu Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Jono Vainausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Moteris ir visi Pažįstami.

Laidotuvėse oatarnauia gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną, 4 valandą ryto, 
1929 m., sulaukęs 69 m. am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Šilalės parapijoj, Girininkų kai
me. Amerikoje išgyveno 16 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime dvi dukteris — Bronislą- 
vA ir .Mikalina ir du žentus — 
Stanislovą Dirmontą, Joną Ra- 
deliuna ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3201 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks sąredoj, 
sausio 9 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal? 
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Aleksandro Ka- 
tausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

N u I i udę 1 iekame,r
Dukterys, Žentai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Persiskvrė su šiuo pasauliu, 
sausio 5 dieną, 5 vai. ryte, 1929 
m., sulaukęs 58 metų amžiaus, 
gimęs Šiaulių apskr.,. Papilės 
parapijos ir miestelio — Ame
rikoj išgyveno 28 metus?’' Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Oną, p<> tėvais, Buccvičaite, 2 
sūnų — Viktorą ir Antaną, 3 
dukteris — Brouiskivą, StPnis- 
lavą ir Heleną, žemą Juozapą 
Dumblauską ir marčią Oną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3723 W. 63 St.

Laidotuvės įvvks utarninke 
sausio 8 dieną, 8 vai. ryte, iš 
iš namu i Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro hvashkevi- 
chiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti tam naskutinį patarnavi
mą, ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Dukterys, 
žentas, Marti ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 6 dieną, 4:30 valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 39 metu 
amžiaus, gimęs Žarėnų parapi
joj, Krepštų kaime, Telšių ap. 
Paliko dideliame nubudime pus
broli Juozą Stočkų. Priklausė 
prie Varpo draugijos, Lietuvos 
Darbininkų ir Piliečių Pašelpi- 
nio kliubo. Kūnas pašarvotas 
randasi 3139 W. Pershing Road.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 9 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namų i Aušros Vartų pa- 

Irapijo.s bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. l^eono Kersrin įsi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- 
ynnti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victory 1115

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

A. MONTVTD, M. D.
1579 MBwauke« Avenua. Room 209

Kampas North Avė ir Robey St
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 9 vak 

Tat Branuvrick 4988
Namu telefonas Brunswick 0697 

Ultravioletinė šviesa ir diathermls

Nuliūdę liekame, *
Pusbrolis, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Tel. Roosevelt 
2515.

Graboriai

Ofiso Ir Res Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Ree. 8201 Sonth Wellece Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
gydytojas ik chirurgas 

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

Bes 2359 S. Leavitt St., Canai 2330 
rifiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Artesian Aveeue 
Phone' Prospect 6659 

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

gydytojas ir chirurgas 
1821 ‘■loatb Halsted Street 

^eieago, UI.
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
mi naujoj vietoj

LIETUVIS AKI V SPECIALISTAS 
Palengvins akių itonipimą, kuris 

-sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
uo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
/jaustas klaidas Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
i U Iki 12 vai. po pietų.

’712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVeNtern Arenu* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

uuo 9 iki 11 v. ryto 
oi> 6 iki 9 vai rak.

GYDO
Kraujo, ^dos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VTMUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedėJIo’ nnn 2’30 iki 1-30 v po pie>

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
* Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. ’ La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph H)34 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio I dieną, 5:45 valanda va
karo, 1929 m., sulaukęs 67 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Cista 
Buda kaime, Mariampolės vals., 
išgyveno Amerikoj 44 m. Paliko 
dideliame nubudime moterį Elz
bietą, dukterį Oną Pocienę, 
tris sūnūs — Jurgį, Edvardą ir 
I^eonardą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 10801 So. 
Michigan Avė.

Laidotuvės Įvyk; utarninke, 
sausio 8 diena, 8 vai. ryto iš 
namų i Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Klima
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Duktė ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius T. J. Zolp, Tel.- Boulevard 
5203.

Phone Boulevard 4139 
4. MASALSKIS

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHEN1X CHEESE COMPANV

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visąs Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams, 
Vainikai

3316 S._Halstcd St. Chicago.

M ūsų patarnavimas 
lidotuvėse ir kokia

me reikale visuomet 
-•stl sąžiningas ir ne- 
irangus todėl, kad n<* 
<uN«ne išlaidų užlai- 

• vmuj skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahoriu> 
ir balsamuotoias

Automobilių pataima- 
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams 
Moderniška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tol. victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzom uoto jas

Z314 W. 23rd PI.
Chicugo. III.

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

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albany Avė.
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki ’8 v. 
vakare.

ŽMOGAUS 
AKIS

> ra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
<iaža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akių auga 
linta pigiais ir prastai pritaikintai.- 
(kiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
mainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų j namus. Prak 
įkuaju ant akių, perleidžiau daugiau 
:0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metą 
•arktikos.
Iri abejoji apie savu akis, eik par

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl viąokią «kiw

John Smetana, 0. D
OPTOMFTRISTAS

kspenaa tyrimu akių ir pn tai kini o 
akinių •

1801 South Ashland Avenue
Platt F'dg., kamp, 18 St. 2 aukšta* 

Pastebėki! mano iškabas
Vąlandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo Nedaliomis nėra skirtų va 

lordų , Room 8.
Phone Canai 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. .1. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 S<>. Halsted St.

.Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki

Phont Boųlevam i4Ui
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

VALANDOS: /
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 Iki 0 P M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 South Ashland Aven\e 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea~ 6641 South Albany Avenue 
. Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
1 106 We«t Adams St.. Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton Street 

(’or. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojaa ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned 10/-12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunsvrick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Miiwaukee Avė. 
kambarys 206

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drexe) 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyriškų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Rpsidi»nce Tel Fairfav 6352

Telepbnne Yards 0994

DR. MAURICE KAHNi
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telėph'hjpe Plaia 9500

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6466 S. Whipple St
* Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canai 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8823 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofiso 
2333 Barimu Teyver

Kampas Bates and Cadillac Siiuara 
Valandos nuo 8:80 iki b vai. vakaro, 

r^nedėliais ir Pėtnyčioiui. 
iki 7:"0 * ai vakare
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į

Dešimtas metinis S. 
L. A. 208 kp. balius

Trečiadieny, šio menesio *9 
dieną, įvyksta SLA. 208 kp. 
dešimtas mitinis šokiu vakaras. 
Kaip girdėti iš kuopos narių, 
tai joms labai gerai sekasi pla
tinti bilietus. Tad galima tikė
tis daug svečiu. Puiku. Tjd 
pasimatysim trečiadienio vaka
rą South Sidc Masonic Temple 
Halėje, prie 64th ir Green Sts. 
O gal dar «r “klumpakojį” pa
šoksim. šolią pradžia 8 vai. va
kare. —Nenuorama.

Pilietybes popierų 
reikalais

Norintieji gauti pirmąsias 
ar , antrąsias pilietybės popie- 
ras, gali jas gauti kambary’ No. 
437, povieto trobesy (County 
Buikling), Superior teismo kler-

Joniškiečių kliubo 
vakaras

Jau buvo “Naujienose” minė
ta pora kartu apie Joniškiečiu 
kliubo rengimą vakarą. Aš no
riu dar kartą priminti, kadan
gi vakaras jau nebetoli. Jis, 
būtent, įvyks sausio 12 dieną.

Prisimenu, apie dvejetas me
tų atgal Joniškiečių kliubas ren
gė vakarą vienos savo narės 
naudai. Benginto komitetas
vieną vakarą liepė visiems pro
gramų dalyviams būti generalčj 
repeticijoj. Vienas geras joniš
ku lis susisodino mus į autą ir 
veža, antras nuvažiavo į kitą 
miesto dalį paimti kitus daini
ninkus. Vieta susirinkti buvo 
nurodyta pas pp. Briedžius.

Atvažiavome, sustojome prie 
pp. Briedžių namų. Girdime, 
viduje muzika'. Įeinam vidun, 
o čia Birutė Briedžiutė su bro
liuku Albertu ir kitais muzi
kantais bepraktikuojanti. Mat, 
Birutė Briedžiutė tame pačiame 
joniškiečių vakare turėjo akom
panuoti visiems dainininkams. 
Taigi ir dirbo ji: vienam išpil
džius numerį, ji tęsė praktiką 
su kilu. ’

Susirinko mus • diktokas bu-

| Pacific and Atlantic Photo)

James Eads How, pagarsėjęs 
“hobo milionierius”, kuris ban
do susitaikyti su savo žmona.

Marųuelte Park

1.927 m. apie ši patį laiką ar 
kiek ankščiau “Naujienose” bu

ir Viena Dr^ Goodš! Vieton nutukinančiu valgių, gra-T 
snbnnkrntfivn vienu žlosloa moterys šiais laikais pasilieka subanKiutavo viena JaunomiR Ir nękniomis 

ir permainė rankas

karčiame 
krautuvė: 
grosernė 
aptieka.

Bučernės ir grosernės, kaip 
girdėti, verčiasi vidutiniškai, 
kokį biznį daro karčiamos neži
nau.

i Prie naujų stambesnių tro
besių tenka priskaityti viešoji 
mokykla, kurios trobėsis erdvus 
ir labai gražios statybos; ligo
ninė, lietuvių katalikų bažnyčia 
ir parapijos mokykla, kurios 
trobesys išrodo panašus tavorų 
sandėliui (verausei), o Western 
avenue pakilo gražus trobėsis, 
kuriame atsidarė Rldge bankas.

Ateityje laukiama, kad prie 
71-mos gatvės ir Western avė. 
bus pastatytas teatras. Jei tą 
teatrą pradėtų statyti, tai tiki
masi iškylant daugiau ir didės 
nių trobėsių taip gyvenimu’, 
kaip bizniui. Kiek teko kalbėtis 
su realestatininkais, tai įgijau 
supratimo, kad teatras apielin- 
kės augimui reiškia gal bu*

ruKyaamus
Lucky .Strike, Krutamųjįj paveikslu 

Į žvaigždė Constanco Talmadge, kurios i 
graži figūra yra pažystama milio^ 
nams žmonių senai lą yra pripažinu
si ir sako: “Užsirūkite Lucky ir jus 
niekad nepasigesite saldumynų, kurie; 
padaro jus nutukusiomis. Kiekvie-i 
na* mūviu studijose ruko Lucky 
Strike. Aš džiaugiuos, kad nesu iŠ-! 
imtis. Jei taip butų, tai netekčiau 
didelio smagumo. Luckies yra mano 
mėgiamieji cigaretai ir aš kitokių ne
vartoju. Pakepintas skonis yra pas
tebėtinas ir tie geri cigaretai man 
suteikiu didelio smagumo”.

fciaSSIFIED APS.
Educatlonal

Mokyklos

JŪSŲ SŪNŪS
Duokite savo sunui išsilavinimą, 

kuris galbūt jam bus labai reikalin-1 
eras. Išmokykite ji apsimokančio 
amatą.— kirpimo ir dezaininimo vy
rų drapanų ir apsaugokite jo ateiti. 
Pamokos vakarais. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adresuokit

GARMENT DESIGNING
Post Ofice Box 1802, Chicago, III.

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci-

. ................................... m i .......................... ............................................. .....................................................

CLASSIFIED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Partncrs Wanted
Pusininkų Reikia

PAJIE.šKAU partnerio j seną iš
dirbtą biznį per 18 metų (fotografo 
studija Chicagoj). Nemokantis to 
amato galės išmokti.

Atsišaukit j
Naujienų ofisą, 

Box 1051
1739 So. alsted St.

5V2^ ir 6% nuošimčiu 
ant Imu murgičių paskolos* 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičiy paskolos. Mes sko 
linam privačiai pinigu.“ 
Greitas ir patikėtinas pu 
arnavimas.

HELBERG BROS 
Room 607 

192 N. Clark St.

Musical Instruments
Muzikos In s trument a i

I LIETUVIŲ RADIO DiriBTUVR 
lidrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
. veizda jų artistiška. Klauskit pas 

adio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine. 6819 S. \Vesteru 
\ve.. Chicauo, iii. Hemlock 9149.

, $700 Grojiklis pianas ..............  $125.00
250 Victrola .......................... $25.00

Vartoti Radios ........... $5.00—$10.00
ir auginčiau.

, iadio aptarnavimas .....   $2 00
4324 MILVVAUKEE AVĖ.

Tel. Palisade 4050

Kadios

ko ofise.
Ofisas yra pavieto trobesio 

ketvirtame aukšte. Gi pats pa
vieto trobėsis randasi Clark gat
vėj, tarpe Randolph ir Washing- 
ton gatvių.

Prie natūralizacijos lango jus 
surasite žmogų, kuris jums pa
gelbės. šio ofiso tikslas yra pa
gelbėti kuo daugiau ir juo man
dagiau visiems, kurie pareiškia 
noro išsiimti pirmąsias arba 
antrąsias pilietybės popieras. 
Asmenys kilusieji D Jūsų pačių 
tautos patarnaus jums ir kal
bės su jumis jūsų gimtąją kal
ba.

Supmnr teismo klerkas.
ivi. S. Szymczak,

Mašina poteriauti
Teko pastebėti pereitą rude

nį žinią laikraščiuose, kad lie
tuvė amerikietė sudomėjusi Lie
tuvos moteries pasakymu, jogei 
Amerikoj yra mašinų poteriams 
kalbėti.

Well, šiuo laiku kai tokios 
mašinos poteriauti yra išstaty
tos parodai Fiedo mažėjuje. Ir 
tos “mašinos” yra importuotos 
iš toli — net iš Tibeto (Azijoj).

Šitos mažiuos poteriams kal
bėti yra tokios: ratas, j kurį ga
lima įdėti ilgą popiaros juostą, 
o toj juostoj surašyta malda— 
poteriai. Kada popiera įdėta 
ratan, tai belieka tik sukti ratą,' 
o malda (poteriai) bus automa
tiškai sukalbėti.

O kadangi du kartu sukalbė
ti poteriai daugiau reikšmės tu-' 
ri, negu vieną kartą sukalbėti, i 
tai greitai sukant ratą, galima1 
daug greičiau sukalbėti pote
rius, ne kad tariant žodžius.

Kiekvienas rato apsukimas, 
Tibeto gyventojų manymu, reiš
kia sukalbėjimą maldos vieną 
kartą. Jeigu apsuksi ratą •

rys. Bet p. Briedis priėmė mus 
kuo maloniausia. Namuose vieš
patavo kokis tai jaukumas. 
Smagu buvo čia praktikuot ir 

i viešėti.
Pp. Briedžių duktė Birutė ir 

sūnūs Albertas ne kartą yra da
lyvavę Joniškiečių kliubo pa
rengtuose vakarėliuose, pildę nu- 
įnorius ir jokio atlyginimo nė
ra reikalavę. Taigi Joniškiečių 
kliubas* ir mato reikalą sureng
ti vakarą p. Briedžiams.

Ir nėra mažiausios abejonės, 
kad svečių šiame vakare bus 
daug, nes p. Briedis yra plačiai 
žinomas, kaip rimtas darbuoto
jas, ypatingai dadg dirbęs Drau
gysčių Sąryšiui Northsidėje.

Beikia tikėtis, kad šin paren
gimai! atvyks apstus northsidio- 
čių būrys. Naujieniečių, žino
ma, taippat bus ne mažai. Pa
galios, kas nenorės, atsilankyti į 
Joniškiečių parengimą: juk vi
si žino, kad su Joniškiečiais 
malonu draugauti. Dainorėlis.

Brighton Park
Lietuvis paėmė garažą

A. Vasiliauskas paėmė į sa
vo rankas garažą, kurį pirmiau 
nuomavo p. Zabukas. Tasai ga
ražas randasi adresu 4138 Ar
cher Avė. Vieta gana erdvi. 
Prie garažo gerai įrengta dirb
tuvė autams taisyti ir kitiems 
mekanikos darbams atlikti. Pat
sai p. Vasiliauskas yra patyręs 
tuose darbose žmogus.

Reporteris.

Bridgeportas
Naujas kliubas

10 dieną sausio rengiamasi
tukstantj kartų, tai, reiškia, su- I atidaryti čia naują kliubą. Jam
kalbėsi tukstantj kartų maldų, i priklausyti išreiškė noro dauge- 

Dabar įsivaizduokite, kad ra- lis lietuvių profesionalų ir biz- 
tas suksis greitumu tukstanties nierių. Kliuhe bus pietus ir va
karių ar daugiau į minutę. Tai karienės. Vieta — Universal 
reiškia, kad minėta malda bus State banko trobesy j, trečiame
sukalbėta. į minutę tūkstantį 
kartų. Ar ne praktiška,

Kai kurios tų mašinų yra su
kamos ranka. Bet yra ir tokių, 
kurioms pritaisyti sparnai, taip 
kad jas gali sukti vėjas arba 
vanduo, šitokios mašinos pote
riauti jau visai paliuosuoja žmo
gų nuo vargo. Pučia vėjas ar
ba bėga vanduo tai paleidai 
mašiną ir ji poteriauja!

Sakoma, kad Tibete žmonės

aukšte. Kliubas turės tris gra
ižius kambarius. Pietums kam
barys erdvus, yra svečiams pri
imti kambarys, o taipgi kamba
rys laikraščiams ir žurnalams 
skaityti, šachmatams lošti. Ra
kandai gražus, pianas, radio, 
viktrola. Kliubas atdaras kas
dien. Vardas kliubui bus duo- i 
tas pirmam narių susirinkime.

Dar vienas kliubas

vo tilpusi sąskaita namų, pa
statytų šioje apielinkėje, plote 
tarp 67 ;r 75 gatvių ir tarp 
Western ir California Avės.
1927 m. surašąs, tenka pasaky
ti iš anksto, buvo daug dides
nis, negu tas, kuri paduosiu že
miau.

P-no Pratapo pagalba ir pa
tarimais, pavyko suskaityti ir 
namai, pastatyti pereitais, t. y.
1928 m. Pereitų metų statyba 
čia buvo toki:

Bungalovų pastatyta 9; iš jų 
lietuvių -6, o kitataučių—3.

Dviejų butų namų pastatyta 
20; iš jų lietuvių 18, kitatau
čių—2.

Trijų butų— 4, radosi, kad 
visi kitataučių.

Keturių butų—10; iš jų lietu
vių—7, o kitataučių—3.

šešių butų—1 namas.
Aštuonių butų—2; 1 lietuvių 

ir kitataučių 1.
Dešimties butų—4; iš jų lie

tuvių 2 ir kitataučių 2.
Keikia pasakyti, kad 1928 m. 

statyba šioje kolonijoje kur kas 
mažesnė buvo, ne kad 1927 me
tais. Toliaus, galima matyti, I 
kad 1928 metais nuošimtis ar
ba proporcija bungalovų ir dvi- 
flačių, palyginus jį su 1927 me
tų nuošimčiu tos rųšies namų, 
buvo mažesnis. Ką tai reiškia? 
Šį faktą galima aiškinti tuo, 
kad žemė (lotai) apielinkėj tiek 
pabrango, kad namų statytojai 
mato reikalą statyti jau dides
nius trobesius, negu bungalo- 
vus ir dviflačius. Ir kada kon- 
traktoriai stato trobesį, tai že
mės (loto) brangumas įeina jų 
sumetįmuosna, kokio didžio tro
besį reikėtų statyti.

Kai 1928 metais statyba su
mažėjo, tai skaičius biznių žy
miai padidėjo; taipjau, palygi
nus su skaičium naujai pastatytų 
rezidencinių namų, padide/o 
skaičius bizniavų trobesių. Pa
duosiu čia skaitlines naujų na
mų ir biznių:

Pastatyta namų su kratuvė- 
mis, ir didžiuma tų krautuvių 
(kartu ir ofisų) jau atsidarė- 
24. Iš jų atsidarė 4 real estate 
ofisai, 2 bekernės (duonos ir 
pyragų krautuves), 1 barzda- 
skutykla, 2 šiaučių dirbtuvėlės 
1. delicatessen, 2 Dry Goods, 3 
bučernės, 2 grocernės, 1 sal
dainių, 1 radio krautuvė.

Turiu pasakyti, kad tos skait
linės nėra pilnos. Vienok jos 
duoda suprasti, kaip auga apie- 
linkė. Galima nurodyti, kad biz-

daugiau, ne kad bankas arba 
bažnyčia. Teisybę pasakius, 
bažnyčios buvimas kurioj vie
toj mažina kainas artimiausių
jų lotų ir trobėsių. Tariant vie
no juokdario žodžiais, žmonės 
nori, kad dangus butų toliau 
nuo žemės.

Kasamoj apielinkėj stoka 
svetainių. Abelnai imant, apie- 
linkė išrodo esanti greičiau re
zidencijų distriktas , o ne b’? 
nio. —Reporteris.

iu šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER OOLLEGE, 672 W. Madison

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcik s, darbas kol 
mokinsite* ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
’nlikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Paskolos suteikiama 
j vien- dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

KALAKUTAS DOVANAI
Su pirkimu najju Splitdorf, Philco 

ar Majestic Radic, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran- 

I kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar- 

• genas nebus ilgai. Atsiliepk ^šiandien.
TOM PECCHO RADip SHOP, 

240 W. 31st St.
Tel. Victory 9818

Atsirado katinas

Apie Gage parko svetainę 
prie 55-tos ir VVestern Avė., 
pradėjo dažnai lankytis margus 
kalinas. Matyt, nabago nugare 
geru diržu nutašyta. Bet akys 
žvalios. Bene bus tiktai tas iš 
Nori h įSidės, kuris, pieną palie- 
jęs, pabėgo. Sako esąs labai 
sma’stus. —Vietinis.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus) j į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės’, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laike 
tam tikrą .alką, o paskui su 
naikina. *

903 Genelelli A A
916 Nikcevich Vlado B

“KAMERA NIEKAD NEMELUOJA” 
— H0LLYW00D LINKSTA PRIE 

“LUCKIES”
Visi žinome posakj: “Fotografinė 

kamera niekad nemeluoja”, štai ko
dėl krutamujų paveikslu žvaigždės 
stengiasi išlaikyti gražias, lieknias 
figūras. Kamera pasako tiesą ir to
dėl Hollywood žvaigždės žino, kad 
gera vra rūkyti Luckies ir jos tiki, 
kad tbose cigaretuose yra sveikata. 
Holvwood ruko Luckies vieton val
dyti saldumynus.

| NAUJIENŲ
k Piiiąrų Siuntimo Skyrius at

daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Relieve Goughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Al) drngtfitta—35c and 65c fara and tubea. 
ChUdreu'a Mjuatarolc(milder fonu)35c.

Better than a Mustard Plaster

nebūginėja uždusę, kaip kad 
‘Amerikoje. Jie vaikšto pama
žu, nesiskubindami. Ale pote
riams išgalvojo mašiną, kuri to
li, toli pralenkia Europos ir A- 
merikos gyventojų poteriavi- 
mo budus.

Šias mašinas poteriams kal
bėti galima matyti Fieldo gam
tos istorijos muzejuje. Rep..

Teko nugirsti, kad paskutinė
mis dienomis susitvėrė čia San
daros kliubas. Kokias ypatin
gas užduotis šis kliubas stato 
sau, nepatyriau. Reporteris.

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

niu padidėjo 71-ma gatvė. Čia 
atsidarė dvi čebatams taisyti 
vietos, viena duonos ir pyragų 
krautuvė, 3 mėsinės ir viena 
grosernė, viena aptieka ir trys 
real estate ofisai, o taipgi vie- 

Ina Batery krautuvė. 69-toj gat
vėje prisidėjo dvi mėsinės, vie
na radio krautuvė, viena duo- 

|nos ir piragų krautuvė, viena

'jįonik
For Cuts and Woundi

ApslMagokit ateik ritimo! 
Gydykit koiną žaizdą ar- 
ba įeibrižimą sa ii«o ne* 
nuodijančia antiseptika.

i
Zonite almate bakterija*, 
ir iigydo.

■P

i

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės. stenografijos, ir kitu Į 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
■tistema stebėtinai grejlai užbaigia 
ma pradini mokslą j devynis fnėne 
dus; aukštesnį mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
iau tūkstančiai lietuvių igijo moks : 
’us. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
iums padėsime jsigyti abelną moks- Į 
lą. Savo būvį- žymiai pagerinsite 
kai busite nbelnai ir visose mokslo į 
bikose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių , 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
’lOfi Sn. Halsted St.. Chicago. III I

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATDONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

CROSLEY SETAI
Pabaigos metų išpardavimas. Ga

lutinas pardavimas naujų plačiai ži
nomų elektrinių pilnai garantuotu.

i AMRAI) RADIO yra garantuoti per 
amžių. Mes taisom juos taip ilgai 
’raip jus turėsite jj.

Senus Radios imam i mainus, nę- 
, žiūrint kokios išdirbystės jie butų ir 
j stovyje. lengvi išmokėjimai, vieni 

metai laiko.
TERMAN BROS RADIO SHOP

! 2620 Milwaukee Av. Tel. Pens. 5388 
j 4336 Addison.' Adara vakarais.

Misceilaneous
Įvairus

Gintarai
Gintarai

Alorgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 2* 

valandas <
Musų išlygos bus iums nnuding* 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 S». llalsted St.

Misceilaneous for Sale
____ Įvairus Pardavimai 

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau- 
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 

, biznio, kur* reikia sukrauti daug 
Į daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Iš Pat— '
Palangos

Kalėdos jau čia pat pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS 7- 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik-' 
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt. i

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

PASKOLINSIM nuo $50 ik) $8U« 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išm<> 
dėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
Z281 West Divisioi. st. “upsiairf- 

Tel. Armitage 1199

Basines* cnances 
Pardavimui Bizniai

PARDUODU 1 klesos bučernę ir 
grosesrne, visokių tautų apgyventa, 
ir labai pelninga, arti dypo Wauke- 
gan, 111., visai pigiai, su ar be namo. 
Be namo ilgas lyras, pigi renda ir 
galite prasidėti su $3000. Priežastis 
savininkas turi greitai išvažiuoti i 
Lietuvą. Del platesnių žinių laišku 
kreipkitės i Naujienas, Box 1050.

TIKRAS bargenas, ^parsiduoda 
1 minkštu gėrimų užeiga, labai pigiai, 
nes atidarau kita biznį. Pasinaudo
kite šita proga, 4960 Princeton Avė., 
Tel. Boulevard 7018.

Biznio Patarnavimu*

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

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Herrr.itage Avė.

PARDAVIMUI ice cream parloris, 
j ^ena išdirbta vieta, ir gerai įrengta. 
I 1733 So. Halsted St.

Personai 
A.slpypM_

PAJIEŠKAU Franciško Maželio 
j su kuriuo mokinaus kriaučių niokyk- 
' loj, ant Mahawk st. ir kuris paliko 
i farmeriu Michigano valstijoj. Esmu 
didelėj nelaimėj. Meldžiu susirašyt. 
Jusu ištikimas draugas. Antanas ša 
kalis, 7002 Chappei Avė., apt. 15 
Chicago, III.

THČRAS bargenas, parsiduoda 
minkštu gėrimų užeiga, labai pigiai, 
nes atidarau kita bizni. Pasinaudo
kite š’ta proga, 4960 Princeton Avė., 
Tel. Boulevard 7018.

PARDAVIMUI grosernė ir lunch 
minus, senas, išdirbtas biznis: kas

GENERALIS KONTRAKTORIUs IK 
RF\L ESTATE

PAJIEŠKAU draugo, Peter Kvest- 
Činskio, turiu labai svarbų reikalą,

nunirks tas laimės, kas nepirks — 
tas gailėsis. 4958 S. Wentworth Avė.

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

°honc Republic 7869

Bridgeport Paintirig 
and Hardware Co.

Malčvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popiorą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Tamista matyti, todėl malonėkite at
sišaukti po Šiuo anrašu:

MOTIEJUS RUSECKAS, 
8128 Vincennes Rond, 

Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-Zemė Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

FLATįŲ budinkai, tuščia žemė, 
buneralowA. formos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba išmainom.

\WALTER J. PAUL, 
3236 W. b5th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūra

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

MAINYSIU savo biznį, nameli 2 
flatu ar 3 flatų ant farmos, lotų, 
biznio ar kitos nchidinamos nnnsa- 
•vMs. 2031 W. 35 St., Lafayette 

0909.
MES darome pirmos klesos kar- 

penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 

Tel. Victory 9634

10^ PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grel 
lai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait-- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste Ktdzie .Uit,

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pn- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oil' 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa-1 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikaHnga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai“, ČechiŠkai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

NAMAS ANT BRIDGEPORTO
Mūrinius, 2 po 5, 3 po 4 kamb. ir 

caliunas su visais fixteriai« n«r<l”O- 
l^mas labai pigiai, su mažu imokė- 
iimu. šis namas turi būti parduotas 
šia savaite?

Pusė akro žemės Waukegano mie
ste. išsimaino ant' grosernė* ir bu- 
xnrnSs.
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69th St.
Hemlock 8099

2 DIDELI BARGENAI
Ant pardavimo arba išmainymo, 2 

flatų muro namas, 5 ir 6 kambarių, 
nriimsiu i mainus automobilių arba 
lotus.

8 flatu muro namas po 5 kamba
rius. maudynės, elektriką, aukštas 
beismantas, * mainvsiu ant bučernės 
ar grosernės. Atsišauk it

A. GRIGAS, 
8114 So. alsted St., 

Tel. Victory 4898REIKALINGAS patyręs vyras i 
Junk Shop. Atsišaukite, 1080 South 
Fairfield Avė. Klauskite Mr. Smith.
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