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Trockis Planuojąs Steigti 
Ketvirtą Internacionalą

įvairių kraštų Trockio šalininkai žadą 
laikyti tuo tikslu suvažiavimą Čecho- 

slovakijoje, jei tik pastarosios vyriau
sybė leisianti v.

BERLYNAS, kovo 17. — Te- 
legrafen Union praneša iš Kon-1 
stantinopolio, kati Leonas Troc-1 
kis ir įvairių kraštų jo šalinin
kai projektuoja organizuoti | 
Ketvirtą internacionalą kovai 
su Trečiuoju (komunistų) in- 
tcrnaiconalu ir su pikčiausio 
Trockio priešo, Stalino, dikta-1 
turą.

Tuo tilkslu Trockio šalininkai 
įvairiuose Europos kraštuose ža
da gegužės 1 dieną laikyti Bi.io 
Biuenna) mieste, Ėechoslov.i- 
kijcje, suvažiavimą, jei Ik 
čechcslcvakų vvriausvhė leis 
toki suvažiavimą laikyt savo 
krašte. Pats Trockis suvažiavi
me m dalyvaus, bet turės savo 
atstovą.

Pasikalbėjime su vokiečių 
korespondentu Trockis pare’š-1 
kęs, kad jis vis dar tikįs, kad 
tik bolševizmas išganysiąs Bo
siję. .Jei ne bolševizmas, tai, pu-1 
sak Trockio, po didžiojo karo

Danijos socialistai 
laimėjo 47 naujas 
vietas krašto seime

• ————
Kitoms partijoms pralaimėjus 

pranašaujama galas dabarti
nei liberalų valdžiai

KOPENHAGA, Danija, kovo 
17. — Kaip dabar pilnas balsų 
sus kai tymas rodo; per ką tik įvy 
k tįsius Danijoj rinkimus social
demokratai padarė nuostabių 
laimėjimų, taip kad pranašau
jama, jogei liberalų vąldžia ne
trukus turės trauktis.

Socialdemokratai, būtent, lai
mėjo rigsdage (parlamente) 47 
naujas vietas, tuo tarpu kai vi
sos kitos partijos stipriai nu
kentėjo. Liberalai prarado 9 
vietas, radikalai — 22, o kon
servatoriai — 21 vietą-

Priešrinkiminėj agitacijoj so- 
cilademokratai vedė kampani
ją prieš dabartinės valdžios su
manymą išleisti kas metai dau
giau kaip po 12 milionu kronų 
kariuomenės reikalams. Soci
aldemokratai įrodinėjo, kad Da
nija, kaip nedidelė valstybė, vi
sai nereikalinga didelės armi
jos, — jos išlaikymas butų tik 
sunki ir l>e jokio reikalo našta 
visam kraštui. Antra, Danija 
visiškoj sandaroj gyvena ir su 
savo kaimynais, ir su visu pa
sauliu.

HOOPESTON, III., kovo 17. 
šū vi u iš revolverio nusižu

dė vietos pašto viršininkas Kel
ly Cardiff, 52 metų amžiaus.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir šilčiau; vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 39° F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:58. Mėnuo leidžiasi 
1:10 lyto.

r Busi ja butų patapus tik Ame
rikos kolonija.

Trockis sakas, kad šiandie 
esą daugiau medžiagos pasauli
niam karui, ne kaip kada nors 
buvę, ir kad Amerikos įsigalė
jimas uždegsiąs tokį pasaulio 
gaisrą, kad palyginti su juo bu
vęs didysis karas a:lrodysiąs tik 
vaikų žaislas.

Trockis pasisakęs korespon
dentui, kad į Vokietiją jis norįs 
atvykti tik pasigydyti, o paskui 
bandysiąs apsigyventi Norvegi
joj arba Olandijoj.

Čechoslovakija žada 
neįsileisti Trockio

VIENA, Austrija, kovo 17.— 
Čechoslovakijos ministerių ka
binetas nutarė neleisti Trockini 
savo krašte apsigyventi.

Centralinės Europos valdžios 
skeptiškai žiuri į Trockio iš
trėmimą. Jos mano, kad tai 
greičiau esąs Maskvos maniev- 
ras.

“Caras” Kirilas tikis 
netrukus jau sėdėti 
Rusijos carų soste

Bet caru būdamas “garantuoja” 
nebegriauti sovietų tvarkcs: 
jis tik Staliną pakeisiąs

Chicago Daily News kores
pondentas Berlyne praneša ga
vęs kopiją manifesto, kurį ne
trukus paskelbsiąs oficialiai ru
sų didkunigaikštis Kirilas, pre
tendentas į Rusijos sostą.

Kirilas, kuris dabar gyvena 
St. Briac’e, Francijoj, savo ma
nifeste “Rusijos (žmonėms” pa
reiškia vilties, kad netrukus jis 
sėdėsiąs savo senuolių soste. 
Užėmęs sostą, jis žada neardyti 
Rusijos revoliucijos darbą, bet 
tęsti jį toliau. Tapęs caru, jis 
garantuosiąs žmonėms ir visuo
tinio balsavimo teisę, ir laisvus 
rinkimus, ir dagi sovietų siste
mos išlaikymą, ir kraštų auto
nomijas, ir miestų savivaldybes, 
ir astuonių valandų darbą, ir 
darbini nikų apdraudę, ir dar
bo unijų ugdymą, ir dagi ūki
ninkų konfiskavimus be atlygi
nimo dvarų žemių pripažinsiąs 
teisėtais.

Savo manifeste “caras” Kiri
las baigia žodžiais:

“Su mumis yra visagalis Die
vas, kuris padės mums nuveik
ti tuos, kurie jį niekina.”

Korespondentas nuo savęs 
pastebi, kad tie, kurie dabar 
valdo Rusiją, t. y. sovietų val
džia, juo mažiausia susirūpinę 
rusų monarch Ėstais ir “caru” 
Kirilu.

Pamišęs nušovė du vai
ku ir pats nusižudė
FITCHiBURG, Mass, kovo 17. 

— Vietos gyventojas Charles 
Scott, 39 metų amžiaus, nety
čia susižeidęs revolveriu ir dėl 
to, matyt, netekęs proto, nu
šovė du savo vaiku, 9 ir 6 me
tų amžiaus, paskui pats nusišo
vė.

14 žmonių žuvo aero
planui sudužus

NEW ’YORKAS, kovo 17. — 
Dideli, trimis motorais Fordo 
aeroplanas šiandie po pietų nu
krito ant stovėjusio Central 
Raiivvay cf Nevv Jersey gele
žinkely smilčių vagone ir su
dužo.

Kala strofoj keturiolika žmo
ni u-ekskursantų, kurie tuo aero
planu buvo pakilę paskraidyti, 
u ž y i muse

Gyvi iš’iko tik abudu pilotai, 
kurie betgi yra baisiai sužeisti. 
Jie lape, nugabenti į Nesvaiko 
ligoninę. .!

Negimė atsitiko apie mylią 
nuo Nc\varko aerodromo.

Mirė britų darbiečių 
vadas Walsh

LONDONAS, kovo 17. — Bri
tų Darbo partija neteko vieno 
savo žymesnių vadų, StephenO 
Wa!sh’o, parlamento mario ir 
buvusio karo ministorio darbie
čių kabinete. Jis mirė vakar, 
sulaukęs 70 melų amžiaus.

Sensacinės žinios iš 
Latvijos

RYGA. II. 26. (Elta). — 
“Latvis” praneša, kad paskuti
nėmis dienomis padaryti komu
nistų tarpe suėmimai davė įro
dymų, kad kai kurie seimo ko
munistų atstovai turėję santy
kių su suimtais šnipais ir užsie
nio šnipinėjimo organizaiejo- 
mis. Tam faktui įrodyti rašti 
kompromituojami dokumentai- 
Artimiausiomis dienomis laukia
ma svarbių ir sensacingų reve- 
liacijų.

Vokietija įsileisianti 
Trockį trims mėne

siams pasigydyti *
BERLYNAS, kovo 17. — Gir

dėt, kad ministerių kabinetas 
žadąs leisti Trockini atvykti 
trims mėnesiams į Vokietiją pa
sigydyti. Sako, kad kai kurie 
kabineto nariai, kurie ligšiol bu
vo priešingi suteikimui Troc
kini vizos, dabar pakeitę savo 
nuomonę, juo kad buvęs sovie
tų raudonosios armijos vadas 
davęs užtikrinimą, kad jis no
rįs tik gydytojų 'pagalbos Vo
kietijoj.

Potvyniai Bulgarijoj;
Filipopolis vandens 

užlietas
SOFIJA, Bulgarija, kovo 17- 

— Pranešimai iš F i Ii populio sa
ko, kad Maricos upei išėjus iš 
krantų, miestas tapo vandens 
užlietas. Daug namų sugriuvo. 
Filipopolio gyventojai buvo pri-’ 
versti vidunaktį keltis iš lovų ir 
gelbėtis. Policija valtimis iš
gelbėjo daugelį vaikų ir mote
rų.

[iFilipopolis yra 42,(XX) gy
ventojų miestas rytinėj Bulga
rijoj, išsistatęs abipus Maricos 
upės.]

9 angliakasiai žuvo III i- 
nois kasyklose vasa- 

rio mėnesį
SiPRINiGFIEILD, III., kovo 17. 

— Valstijos kasyklų ir minera
lų departamento pranešimų, 
per praeitą vasario mėnesį Illi
nois anglies kasyklose 9 anglia
kasiai buvo užmušti, o 1,641 
sužeistas.

Kasyklose d'iil|x> iš viso 55,- 
500 darbininkų ir iškasė viso 
labo 6,509,196 tonus anglies.
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J. P. Morgan ir Owcn D. Young, reparacijų konferencijos 
Amerikos delegatai.

Dideli tvanai Alaba 
moję pąlengva jau 
pradeda atslūgti

Del potvynių 15,000 žmonių li
kę be pastogės; žinomų žu
vusių skaičiui siekia 15

MONTGOiMERY, Ala., kovo 
17. — Potvyniai, kurie pietų 
rytų AlaLamos dalyse buvo už
lieję daug miestų miestelių ir 
farmų, palengva ima atslūgti.

Apskaičiuoja, kad dėl tvanų 
arti 15 tukstnačių žmonių likę 
be pastogės, ir kad reikės keliui 
šimtų tūkstančių dolerių jiems 
išlaikyti, kol bus atsteigtcS 
kiek normalesnes sąlygos. Kiek 
iki šiol žinoma, per potvynį žu
vo penkiolika žmonių.

Eibes miestelis, kuris per dvi 
dienas buvo vandens užlietas ir 
nuo pasaulio atskirtas, dabar 
beveik visai tuščias. Didelė jo 
2,009 gyventojų dauguma 'buvo 
valtimis ir automobiliais išga
benta į saugesnes vietas. Mies
tely yra dar likę keli šimtai 
žmonių, bet didelis pavojus 
jiems nebegresia.

Genevos miestelis, kuris yra 
kiek toliau į pietus nuo Elbos, 
tebėra užlietas, bet visi jo gy
ventojai pavyko išgelbėti.

Keletas kitų miestelių taip
jau tebėskęsta vandeny, ir su 
jų gyventojais galima susisiek
ti valtimis ir aeroplanais. To
mis priemonėmis ir maistas 
jiems pristatomas.

Freeport, III., užlietas
FREHPORT, III., kovo 17. — 

Išėję iš krantų Pecatonica upės 
vandens užliejo kelias dešimtis 
tūkstančių akrų farmų ir už
tvindė Freeportą ir aipielinkę. 
Daug Frecporto fabrikų atsi
dūrė vandeny, ir šimtai darbi- 
nimkij buvo valtimis iš jų pū
lini ti. Susisiek imas aiiitomobi- 
liais iš miesto ir į 'miestą nu
trukęs.

Jugoslavija projektuo- 
■ ja prekybos sutartis

BELGRADAS, Jugosla vija, 
kovo 17. — Karaliaus Aleksan
dro diktatūra projektuoja dary
ti prekybos sutartis su Bulgari
ja, Turkija, Rumanija ir Ispa
nija.

Meksikos aviatoriai 
bombarduoja sukilė

lius Torreone
TORiREON, Meksika, kovo 

17. -+- Tomįono apygardoj pra
sidėjo ‘mūšiai tarp sukilėlių jė
gų, gen. Escobaro vadovauja
mų, ir federalinės kariuomenes.

Torreono miestas, vyriausia 
sukilėlių tvirtovė, federalinių 
karo aeroplanų bombarduoja
mas iš oro. Numestų bombų 
keturi asmens buvo užmušti.

Susirėmimai eina ir kitose 
vi; tose.

Tarukia teisman kuni
gą dėl žmonos suvi

liojimo
TIPTON, Ind., kovo 17. - 

Ed. Murpby, darbininkas, trau
kia į teismą vietos metodistų 
kunigą S. įSinnisoną, kaltinda
mas jį dėl savo žmonos suvilio
jimo. Murphy žmona, 44 me
tų amižaus, buvo labai pamal
di moteriške ir uoli bažnyčios 
lankytoja.

Mussolini įsakymu, 
Martinelli grįžta į 

Italiją
NEW YOKKAS, kovo 17. — 

Giovairni Martinelli, garsus Met
ropolitan Operos tenoras, ita
las, vakar išplaukė į Italiją, ga
vęs diktatoriaus Mussolini įsa
kymą grįžti dainuoti Romos 
Operoj.

Martinelli jau per 16 melų 
nedainavo Italijoj.

Francuzų katalikai pro 
testuoja kam J. V. pa

deda Meksikai
PARYŽIUS, kovo 17. ----  Fran-

CUZę katalikų sąjunga priėmė 
protesto rezoliuciją prieš Jung
tinių Valstybių maišymus 
į Meksikos revoliuciją. Katali
kų sąjunga savo proteste da
bartinį sukilimą Meksikoj vadi
na “religiniu karu,” kurį dau
guma Meksikos žmonių remią. 
Francuzų katalikai protestuo
ja, kad Wasihingtono valdžia 
leidžia Meksikos valdžiai gaben
tis ginklų iš Jungtinių Valsty
bių, o sukilėliams neleidžia.

Jau ir diplomatams 
bėda su prohibicija

WASIHNGT()N, D. C., kovo 
17. Del kongreso priimto va
dinamo Jenos prohibicijos vyk
dymo įstatymo, kuriuo prohi- 
bicijai nusikaltę asmens bau
džiami kalėjimu iki 5 metų ir 
pinigais iki $19,000, užsienių 
diplomatai VVashingtonc dabar 
turės patys, ir nuosaviais veži
mais, gabentis iš uostų į savo 
atstovybės diplomatinius svai
giuosius gėrimus, laivais atsiųs
tus jiems iš jų kraštų.

Andai, kai pasamdytas eks
preso vežimas gabeno iš Balti- 
morės uosto j Wasbingloną 60 
keisų likierių į Siamo atstovy
bę, YVasbingtono policija veži
mą su gėrimais konfiskavo, o 
abudu vežėju suėmė. Vėliaus 
likeriai buvo Siamo atstovybei 
grąžinti, bet vežėjai, kadangi 
jie buvo ekspreso kompanijos 
darbininkai, o ne akredituoti at
stovybės žmonės, bus nubausti 
einant prohibicijos įstatymu.

Pc to, Valstybės Departamen
tais pranešė visoms užsienių at
stovybėms, kad einant įstaty
mu privatiniai žmonės negali 
transportuoti lilkierių ambasa
doms ir legacijoms. Tą galį da
ryti tik patys ambasadų ir le- 
gacijų štabų nariai arba akre
dituoti jų tarnautojai.

Vaikai rado užkastą 
rusų vienuolyno 

turtą
SAM ARA, Sovietų R u s i j a, 

kovo 17. — Vieinoj kolonijoj 
ties Sarovsko tyruliais vaikai, 
kasinėdąmi urvus, netikėtai at
kasė didelį turtą, kelių milio- 
nų rublių vertės. Jie rado 
'brangių, deimantais išsodintų, 
ikonų (šventų pa veikslų), auk
so pinigų ir kitokių brangių 
daiktų.

Manoma, kad tą turtą čia su
nešė vienuoliai iš vietos vienuo- 
lino ir užkasė jį dar Rusijos re
voliucijos pradžioj.

“Minkštų gėrimų” ša
itanams gyvas galas
ST. LOUIS, Mo., kovo 17.

Nuo laiko, kai aštrus Jonės pro
hibicijos vykdymo įstatymas 
ėmė* veikti, ligšiol St. Louis 
mieste užsidarė 195 “minkštų
jų gėrimų” saliunai.

Jonės įstatymu, prohibicijos 
laužytojai! laikomi piktadariais, 
baustinais kalėjimu iki penko- 
rių metų ir pinigais iki 10 tūk
stančių dolerių.

I---------------------------------------------------------- ------

Velykų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejones, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago’’ — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad deliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Begirtuokliaujant pa

vogė pašalpai išduo
tus grudus

KUPIŠKIS.—Vasario 14 d. pil. 
Juozas Pečiura, Slarkonių kai
mo, Viešintų valse., aitvažiavęs 
į turgų, jau vėlai vakare paėmė 
iš sandėlio pašalpai išduodamus 
grudus.

Nors jau buvo gerokai jsi- 
kaušęs, tačiau su savo draugais 
palikę vežimą su grūdais, nu
ėjo į arbatinę “pasišildyti.”

“Besišildant” 10° “arbatėle,” 
nežinomi piktadariai išvogė iš 
vežimo grudus ir nupjaustė jo 
ir jo draugų arkliams iki stim
burio uodegas.

Be griūtų ir “panskais” ark
liais, bet “bagotųs” (mat buvo 
girti) vėlai nakčia žmoneles 
sulaukė savo vyrelius.

7 kartus balsavo vals
čiaus viršaitį

ŠĖTA. — Sausio pabaigoje 
Šėlos valsčiaus viršaičio rinki
mai praėjo labai triukšmingai.

Balsuota net 7 kartus, šešių 
kartų balsavimo rezultatai išėjo 
priešingai Apskrities Viršinin
ko norams. Nesutikta su še
šių kartų balsavimo rezultatais 
ir balsuota 7 kart, reikalaujant, 
kad už viršininko kandidatą bu
tų paduota 7 blasais. Žodis 
tapo kimu. Iš 17 balsų 7 buvo 
paduoti už viršininko kandida
tą ir tuo budu išrinkta valsčiaus 
viršniits ir tą pat dieną patvir
tintas.

“Cepelinas” išgąsdino 
Rokiškėnus

ROKIŠKIS. — Vasario 8—9 
d. nakties laike žaibuodamas ir 
trenkdamas praūžė “Cepeli
nas.” žmonės išsigandę paleido 
įvairias kalbas. Vieni sakė, kad 
perkūnija buvusi, antri kad 
Dievas žmonėms davęs perspė
jimą apie businčią Dievo rykš
tę, treti sakė, buk kritęs mete
oras ir net kas tai akmenų ske
veldras buvo radęs.

Daug žmonių žuvo Ja
ponijos traukinio 

katastrofoj
TOKIO, Japonija, kovo 17. — 

Sanyo geležinkelio linijoj susi
kūlė greitasis pasažierinis trau
kinys, ėjęs iš Šimonoseki. Pra- s 
nešimai sako, kad apie 200 
žmonių buvo sužeisti arba už
mušti. Nelaimė įvyko trauki
niui ištrukus iš bėgių.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Manjuette Park

Matyti, kad aukoms rinkti 
patentų 'broliukai pasiskolino iš 
bolševikų. Ir komisarių laiš
kus siūlinėja aukų kaulydami 

I visokiems fondams. Komisarai 
turėtų savo išradimų užpaten
tuoti, kad kiti jo nenaudotų, ba 
gali nutrukti ir mylimos au- 
ktlūs. Jurkus.

Naujas komunistų “opensyvas

Šioje apielinkėje gyvuoja pa
lyginamai dar jauna Susivieni-

Lietuvių bylos 
teismuose

Wi- Į Pacific and Atlantic Photo]

Harvey O’Higgins, žymus A- 
merikos rašytojas, kuris mirė 
vasario 28 d. netoli nuo Plain- 
field, N. J.

be- 
the

can

pa. Ji iki šiol sparčiai augo, 
ir galima (buvo tikėtis ją įš
auksiant Į vienų didžiausių Su
sivienijimo kuopų.

Tas augimas, matyti, parupo 
komunistams. Ir jau komisa
rai pradėjo transportuoti jon 
savo gizelius iš 53-čios kuopos.

Kaip visi <žino, Susivienijimo 
36-toj i kuopa buvo ilgų laika 
skai t lį ilgiausia organizacijos 
vienutė. Pirm keleto metų ko
misarai nusitarė, kad Susivie
nijimo užkariavimui, jiems, ko
munistams, ši kuopa yra būti
nai reikalinga kaip strategine 
vieta. Na, ir pradėjo briautis 
jie kuopon. žinote kas darėsi 
po to: per keletą melų kuopoj 
ėjo neapliaujamos peštynės, 
barniai, rietenos. Pagalios ko
misarai buvo išskirti. Jiems 
duota 53-čia kuopa. Jon ir su
važiavo visi.

Bet kai musų komisarai su
važiavo ton kuopon, tai pasi
juto lyg tikslo netekę: štai jie 
gavo visą kuopų, visi Maskvos 
garbintojai, visi “užkariauti”! 
— tai ką toliau daryti?

Komisarai dabar, matyti, 
rado išeiti: listi i kitas kuopas!

nor
1)70, Superior crt
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The English Column
Periodic Health 

Examination

A health examination for the 
individual will mean that he is 
in good health now, or as is 
often the case, it will disclose 
unsuspected physical impair- 
ments, predisposition to disease, 
or a faulty habit of 1 i v i n g, 
which should be corrected 
cause of their influence on 
general health.

Your family physician
make tins examination regular- 
ly for you as he is the one you 
can confine all your errors in 
habits or any other defects, and 
h e will teach you to overcome 
these mistakes and steer you 
to correct habits and personai 
hygiene. He will give you a 
thorough examination and ob- 
tain your life history. The sub- 
jects covered in this examin- 
ation are heredity, past illness, 
physical defects, functioning 
abilities of each of the vital or- 
gans as heart, lungs, nervous 
system, stomach, *<- k.i d n e y s,

habits, food excess or deficien- 
cies, etc.

Such an examination includes 
the condition of the mouth, 
tongue, teeth, tonsils, g u m s, 
breath, nose, throajt, eye, ear, 
vision, heart, pulse rate before 
and after exercise.

Every Progressive physician 
can make a satisfactory ex- 
amination. The specialist is not 
rcquired unless the f a m i 1 y 
physician sees the necessity for 
one. Many people think a 
specialist is reųuired. Many 
classes of people are seeking 
periodic examination once or 
twice a year. It is time for the 
Lithuanian people to think that 
their bodies need an examin- 
ation and see if they are in 
good physical condition. You 
may be one that harbors some 
ailment of which you do not 
suspect or may need correction 
in your habits of living.

10748 Michigan Avė.
Roseland, III.

Jauskis Sveikas - Buk Sveikas!
Palaikyk sveikatą palaikant inkstus veiklius 

. KA.D. pasidžiaugti svei- 
‘ kata ir laime palai- 

laikyt 'savo inkstus pil
nai veiklius!

Jei jus vargina sutin- 
gimas ir sustirimas; nuo
latinis strėnų skaudėji
mas, kvaituliai; 
deginantis, ar 
tankus inkstų šlapinta
sis, ir kelintasis naktį 
tai nerizikuokit. At- 
gaukit savo sveikatą 
suteikiant pagelbą savo inkstams.

Kad paakstinti normali inkstų veikimą 
jūsų inkstams apvalyti jūsų kraują nuo nuodingų at
matų, vartokite Doan’s Pilis. Rekomenduojamos visa
me pasaulyje. Pasiklausk savo kaimini)!

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Adam Schmidt, »«11 S. Jlth St.. LouIh, Mo., »ako: *‘A6 galiu 
rciiomeiuluoti Poan'B Pilln už viną gerą, ką jos padarč <l«-l 
manęs. J^ano inkstai veikė nereguliariai ir Ahipimasis buvd mažas. 
Rytais afi jaučiaus pavargęs ir be jokio noro dirbti. Man skaudėjo 
strėnas ir afi buvau sustiręs, Doan’s „Pilis inan labai pritiko ir aš 
jaučiuos daug geriau po jų vartojimo”.

menkas, 
perdaug

ir pagelbėti

Stimuliuojantis diuretikas inkstams.
Visose aptiekoso 75c dėžutė. Fostcr-Milburn Co., M9g. Čhetnists, Buffalo, N. Y.

X

Dr. I. E. Makar

The

North Side
SPECIALĖ

Ekskursija

gauta'

kad užtikrinti

that the 
to gain 
has been 
„by large 
Insurance

Co.
ir

Survillas prieš Štili, 
Joseph Malis ir ki- 
No. B. 177610, Cir- 
byla uždaryti t rust

augalo 
nokintų nepa-

KODĖL SCENOS IR EKRANO 
ŽVAIGŽDĖS RUKO 

OLD GOLD

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

705

$65
$425 s
$395

st. L

\>..l

JOSEPH VILIMAS

v.

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

KONTRAKTOR1US
558 ė: Wa»htenaw Avė. Chicago, III

REĄL ES TAT e
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
fų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
ykit pas mane. Mano pilnas iiegzarainavL 

mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apal- 
intsių jus gydyti, sveikata jums stigryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ifiėgzamiuavlmo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blrd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryJc iki 1 po pietų.

Oda niežti?

ženldopirmo
Pasiklauskite

Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus signalas! Ne
kasyk. Tegul Sev®™® 
Eftko sustabdys niežejinM 
ir pagelbės padaryti odą 
į v aria ir sveiką. Varto-

prie 
odos įdegimo, 
kit savo aptiekimnko.

$EVERA’s
ESKO

llllMllllllllllll±llllllllllllllllbtillllllllllllffillllllllllll@llllllllllllffillllllllllllS]llllllllllll@llllllll^

Pavasaris ir Velykos Jau Čia j
Budrikas Išparduoda Pianus, Radios labai nupigintomis į 

kainomis

Ada Wiles prieš David 
1js, bylos No. B. 177483, 
periro crt., divorsas.

Charles Wareyka prieš Eleo- 
VVareyko, bylos No. 493- 

divorsas-
L. Mitra prieš Casimir Mit

ra, bylos No. B. 177549, Cir
cuit crt., divorsas.

B and J. Electrical and Badio 
Engr. Lab. prieš Antony Kal
vaitis, bylos No. B. 177576, Bil 
for sipecial |>erform., Circuit crt.

Joseph Wirkus prieš Antho- 
ny Wiirkus, bylos No. 491034, 
Superior crt.

Isadore
Krank ir 
tus, bylos 
cuit crt.,
dydų sumoj $1,500.

John Anglickis prieš Stefania 
Kilkis, ir Walter Kucevvich ir 
kitus, bylos No. 194110, Supe- 
lior crt-, byla flel $600.

Anton Valonis prieš Herbert 
Mongel, bylos No. B. 177666, 
Circuit crt., dėl $10,000.

Manufacturing Finance 
prieš Anton Ohernausiky

N| Jchn Doc, bylos No. 491146, 
su-j Superior crt., byla dėl $1,000.

Paul Basioikas prieš Stanley 
su persikėlimo lakštais. Ir jau; Xarod, bylos No. 491188, Su- 
Marųuelte Panko kuopon persi-pei į(>r crt., byla dėl notos $623.- 
kelė. iš 53-čios kuopos du. Vie- 75.
nas jų prižadėjo gauti daugelį Matilda Ignatavic prieš An- 
“draugų.” thony Ignatavic, b

Patartina kuopai apsižiurę- 177717, Circuit crt 
ti, kad tie “draugai” netaptų 
vėliau “priešais” ir kad ne 
si tik tų su Marquette 
kuopa, kaip savu laiku atsitiko 
su 36-ta kuopa. ReporUris.

divorsas.
Krizenauski prieš 

at- John Buza, bylos No. B. 177726, 
Parko | Circuit crt.

Julia Liepa prieš Peter Lie
pa, bylos No. B. 177727, Čir- 
citit crt., divorsas.

first man to advocate 
periodic health exami n a t i o n 
was Dr. Dobell in 1861, būt it 
vzas not until 1914 
m o v e m e n t began 
ground. Since then it 
taken morę seriously 
employers of labor,
companies and other organiz- 
ations interested in public 
health.

The present day m e d i c a 1 
practice leans tovvards prevent- 
ive medicįne. In other words, 
there is a tendency towards 
preventing disease of every 
kind. Periodic health examin- 
ation is the keystone of health 
preservation. It helps to dis
close some minor physical dis- 
turbance vvhich lead to some- 
thing more serious in later life.

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

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva
SI.69
Galionas

Lead 100 svaruDutch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 petin kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rodkwęll Street 

Lafayette 4689
Šis Gražus Naujas Grojiklis Pianas, su 10 metų garantija, tikra kaina AO 

$550, už . .....
Kimball grojiklis, vartotas tik krautuvėje,taip geras kaip ir naujas, 1 

tik už --------

Northsidūs Lietuvių Draugi
jų Sąryšis likvidavosi, išparda
vė savo turtų. Sąryšy buvo su
sispietusius visos progresyviš- 
kosies draugijos. Sąryšis buvo 
kaip ir koks šios kolonijos lie
tuvių judėjimo centras.

Likvidavosi Sąryšis lodei, 
kad svetainė tapo išduota ren- 
dai kitiems. Sakoma, ateityje 
svetainė busianti perbūdavote 
taip, kad tiktų aiskriminei.

Delei to, kad svetainės nėra, 
ir Pirmyn chorais gali pertrauk
ti kuriam laikui savo pamokas 

bent kol susiras svetainę Rr.

P-Stark Grojiklis, už

Milžiniškas, gražus Mąster Grojiklis, vertes $ užDOUGLAS FAIRBANKS, JR. ir 
' DOROTU Y MACKAILL naujausia

me First Nalional-Vitaphone “The 
Barker”, sako:

“Tegul Lojikas atlieka ‘lojimą’ 
...visi kiti gi rūkykime O L D 
GOLDS”. ‘
“ ‘Lojimas’ ne vietoj kalbančiuo

se paveiksluose ‘talkies’... net ir pa- 
| veiksle pavardintame ‘The Barker’ 
| ...padaro jus tiek nepopuliariu, kaip 
: ir užsilipimas ant vadovaujančios 
! žvaigždės šlebės. Ką direktoriai nia- 
' no kai jus sukosėjai, tai nors ausis 
užsikimšk.

“Tad mes, ‘jaunoji gentkartė’ Hol- 
' lyvvoode, kurios ateitis yra kalban- 
į čiame ekrane, tiek pat atsargiai sau- 
Į gome savo balsą, kaip ir gyvosios 
scenos žvaigždės. Tai reiškia, su
prantama, kad senosios dienos ru- 

I kymo visko kas papuolė, nuėjo j 
j šiukšlyną, kartu su direktoriaus me
gafonu.

“Dauguma mano Hollyvvood drau- 
' gų ruko OLD GOLDS, taipjau ir 
I aš pats. Dėlto, kad mes mėgstame 
j jų švelnų malonų skonį. Ir taipjau 
dėlto, kad tai reiškia ‘išėjimą’ gerk
lės kutenimui ir ‘įėjimą priekyn, aiš
kiam. be kosulio, balsui.”

Kodėl nesukosesi ir visą vežimsj 
išrūkęs ? /

OLD GOLDS Cigaretei vra pada- 
ar turi is ko gyvenu. Ae, au-j ryti iš ŠIRDĮNIŲ lapų tabako, 
kų prašytojam tai ne galvoj. ! puikiausių kokius gamta užauginu... 
.. .-i i • i ii: Parinktų dėl Jų šilko švelnumo irJiems lik aukų ii’ aukų duoki- i minkštumo nuo pat tabako 

Į • vidurio... Sendintu ir i.~‘.J..v„
1 rastai ilgai vidurio liepos saulėtos

• dienos temperatūroj, kad užtikrinti 
| la meilaus švelnumą.

Valgykit šokoladą ... Užsirūkykite 
OLD GOLD ... Pasiskaninkit Abie- 
jais.

Burnside
Velykoms artinantis, 

laiškai su konventais iš “Drau
go” pastogės. Prašoma aukų 
ten brolių marijonų kolegijai 
net visos dienos uždarbio!

Ar ne puiku butų tokį pra- 
šymų išpildyti? Bet laiškuose 
neklausiama, ar žmogus dirba,

CONTRACTORS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Lietuvą-..
Daby Grand Reproduceris, vertės $1200, už

Išplaukia visame pasauly garsiu laivu

AMERICA
(TIESIAI Į BREMENĄ)

po asmenine vadovyste Povilo P. Paltutis
Jkunyk savo svajones šį pavasari ir sugryžk į savo tėvyne su 

šia specialų ekskursija linksmoj savo vientaučių draugijoj, su tuo 
aprūpinimu, maistu ir pasilinksminimais, kuriais šis pagarsėjęs 
laivas yra žinomas visame pasulyje.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesnių žinių, kainų ir t. t., kreipkitės prie

Paul P. Paltutis
3327 So. Halsted St., * Chicag-o, III.

arba prie savo vietos laivakorčių agentų, ar rašykite 
tiesioginiai

United* States Lines
45 Broadvvay, New York, N. Y. 110 S. Dearborn St. Chicago, III.

Gražus Mohair parlor setas ir kiti gražaus darbo setai, kai
nos už 3 šmotus po $49, $125 ir $148

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Kusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tol. Kedzie 8902

Victor 7—17 Radiola, kaina ttl CE 
$250, uz .................... .........

Afwater Kent modelis 46, su 'f 
electro dynamic speakeriu

Jos. F. Budrikę'- 
3417-21 So. Halsted Street IS



Pirmadienis, kovo 18, 1929

MUSŲ MOTERIMS
»—-  Veda Dora Vilkiene    

RYTŲ GĖRIMAS

% puoduko cukraus, 
2 puoduku vandens 
4 gvazdikus 
Šmotuką cinamonų 
>/a šaukštuko nutmeg 
1 puodukas orandžių sunkos 
14 puoduko citrinų 
i/2 puoduko virtų su cukrum 

agrastų sunkos.
1 kvortą ginger ale.
Užvirk vandenį, pridėk gvaz

dikus ir cinamoną ir kartu virk

MADOS.

2929—For Class- 
room. Sizes 6, 8, 
10, 12 and 14 
years. Size 8 re- 
ąuires l>/2 yards 
•f 40-i ne h mate
liai with % yard 
91 27 - inch con- 
trasting and 2% 
yards of bindin*.

3)11 — Entirely 
Nejr. Sizes 6, 8, 
10,12 and 14 years. 
S i v e 8 requires 
2% yards of 40- 
inch m a te r lai 
with 3 yards of 
ruffling.

Emb. 703—Cron-Stitch 
Mctifs. PatUrn includes 
t«o transfers oi e ach 
mot it, 10 transfers ia 
<11. May be osed on 
tavrela, tearia, plllows, 
•U. Blue or yellov.

Kiniečių Pagaminti Valgiai jau 
parduodami blekinėse

3413 — Pavasarinė suknia. Tinka iŠ bile margos materijos, kuri 
dabar labai madoj. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
coliu per krutinę.

3032 — Jaunesniai panelei tinkanti suknelė. Tinka iš tvirtesnio 
šilko. Sukirptos mieros 16, 18, 3fl, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2929 — Jaunai panelei suknelė. Tinka iš bile materijos. Sukirp
tos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus.

3011 — Balinė suknelė. Tinka iš balto arba kitokios spalvos ma
terijos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus.

3344 — Žiurstas. Mažos, vidutinės ir didelės mieros.
”03 — Visokios rūšies išsiuvinėjimas. Dešimtys visokių rųšių. Kai

na 15 centų.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Mals tad St.. Chicago. III.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
................ -........... J

3 minutes. Atšaldyk, pridek 
Grandžių sunkos, citrinų sunką 
ir virtą su cukrum agrastų ko
šę. Padėk ledaunėn. Kaip reikės 
paduoti stalan, perkošk, sumai
šyk su ginger ale ir paduok vi
sai šaltą.

SUŠALDYTAS MEKSIKONŲ 
ŠOKOLADAS x

3 puodukai tvirtos, juodos ka
vos

3 šaukštai cocoa

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

TUBBY

5 šaukštai cukraus 
puoduko vandens

n 3 colių ilgio šmotuką cina
mono

4 puodukai pieno
Į4> puoduko saldžios Smeto

nos.
Sušaldyk kavą. Sumaišyk co

coa su cukrum, pridėk cinamo
nus ir supilk vandeni. Virk 
kartu 5 minutes. Nuimk nuo 
ugnies ir perkošk. Supilk pieną, 
padėk ledaunėn. Kaip reikės 
paduoti stalan pripilk Smetoną 
ir sumaišius su gerai sušaldyta 
kava, išmaišyk ir paduok .sta
lan stikluose, padėjus ant vir
šaus išplaktos, saldžios Smeto
nos. Kavą reikia supilti prieš 
į dėsiant ledaunėn i tam tikrą 
metalinę formą, padalintą į ma
žus, ketvirtainius skyrius, ang
liškai vadinamą “cub form”.

VAISIŲ MIŠINYS

Sušatkavoto pineapple
Riekutėmis supiaustytų ba

nanų
Braškių, pusiau perpjautų
1 puodukas supiaustytų 

“grapefruit”
t 14 puoduko cukraus

% puoduko pineapple sunkos 
Sumaišyk vaisius. Ištarpyk cuk
rų pineapple sunkoj. Užpilk 
ant vaisių Padėk ledaunėn 
idant gerai atšaltų. Paduok 
stiklinėse-bliudeliuose. ,

VYNUOGIŲ GĖRIMAS

3 puodukai vynuogių sunkds 
“grape juice”

1 šmotukas cukruoto ginger
Truputį maltų cinamonų
1 puodukas cukraus
Keletas šakelių mėtos
1 puodukas vandens
1 puodukas tvirtos arbatos
1 puodukas orandžių sunkos 
y2 puoduko citrinų sunkos 
6 puodukai vandens 
Sušaldyk grape juice i 

“cubes”. Padaryk sirapą iš 1 
puoduko vandens, cukraus, su- 
piaustyto ginger ir cinamonų. 
Pripilk arbatą, citrinų ir oran
džių sunkos. Pripilk vandeni 
(6 puodukus). Padėk ledau
nėn. Kuomet reikės paduoti 
stalan, kiekvienam stiklan pa
dėk po keletą šmotukų šaldytos 
grape juice, keletą lapelių mė
tos ir užpilk atšaldyta sunka, 
padaryta iš likusių dalykų.

Kiekviena šeimininkė skaičiusi musų skyrių žino kaip pagamin
ti Chop suey. šiandie galite gauti kenuose viską kas reikalin
ga, kad padaryti gerą, skanų Chop Suey. Jums reikės nusi
pirkti ir prirengti mėsą su svogūnais, kitas dalis galite nusi
pirkti krautuvėje. Bus mažiaus vargo su virimu.

B O WM AN 
dairy company 

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

NAUJIENOS, Chicago, III.

SEIDERIO GĖRYMAS — 
PUNCH

1 puodukas cukraus
3 puodukai vandens

l/i puoduko citrinų sunkos
% puoduko orandžių sunkos
Nutarkuok* luobelę nuo </2 

orandžio.
4 puodukai obuolių seiderio.
Padaryk siropą iš cukraus ir 

vandens. Pripilk vaisių sunkos 
ir kitus dalykus. Padėk ledau
nėn, kad ne tik atšaltų, bet kad 
sušaltų ant tiek, kad butų kaip 
minkšta košelė. Paduok stikluo
se.

PINEAPPLE IR KIAUŠINIO
GĖRYMAS

Išplak vieną kiaušinį, trynį ir 
baltymą kartu. Pripilk 1 puo
duką pieno, pridėk truputį drus
kos ir viena šaukštuką tarkuotų 
pine-apple. Paduok šaltą. Šis 
gerymas yra ypatingai naudin
gas ypatai, kuri nori sustorėti. 
Vietoj pineapple, galima varto
ti kavą, arba kitokių vaisių 
sunkas bei uogas.

PINEAPPLE GĖRYMAS

1 puodukas vandens
1 puodukas cukraus
2 šukštu citriniu sunkos
1 keną tarkuoto pineapple
*/2 puoduko orandžių sunkos
5 puodukai labai šalto van

dens.
Padaryk siropą iš cukraus ir 

vandens. Atšaldyk. Pripilk sun- 
'kos ir vandenį. Atšaldyk, pa
duok stikluose su ledais.

DARŽOVIŲ “COCKTAIL”
UŽKANDIS

Išvirk mažą galvelę “cauli- 
flower” druskuotame vandeny 
iki bus minkštas. Atšaldyk. 
Padėk į prirengtą prancūzišką 
dažalą, padarytą iš acto, aly
vos, truputį druskos, cukraus ir 
paprikos; tegul kopusiai pasto
vi kokį pusvalandį. Paduok 
stiklinėse-puodukuose; uždėk 
ant viršaus truputį tarkuotų, 
žalių morkvų, smulkiai supiaus
tytų žalių svogūnų lapelių ir 
sukapotų žalių pipirų. Prieš 
paduosiant stalan, gerai atšal
dyk ledaunėj. *

ŠALTOS-ŠALDYTOS SALOTOS,

Truputį mėtų lapų
2‘/2 puoduko baltojo “grape 

juice” (vynuogių sunkos).
1 puodukas cukraus
i/2 puoduko citrinų sunkos
V/2 puoduko žalių žirnių iš 

blekinės
2 šaukštu želatino 

puoduko šalto vandens
Truputį druskos.
Sukapok mėtų lapus, virk su 

“grape juice” dešimts minučių. 
Pridėk želatiną ištarpytą % 
puoduko šalto vandens, druską 
ir citrinų sunką. Šaldyk, pakol 
mišinys truputį sutirštės. Su
dėk žirnius į bliudą, užpilk mi
šinį. Padėk ledaunėn, kad ge
rai sustingtų, paduok ant salo
tų lapų, uždėk viršui mayonais- 
se dažalo. Jeigu kam tinka, 
gali ant kiekvieno torielio už
dėti keletą riekučių šaltų, vir
tų kiaušinių.

ARBŪZO SALOTOS

2 puoduku šmotukais supiaus- 
tyto arbūzo (wabermelon).

1 puodukas smulkiai supiaus
tytų selerų.

1 žalias pipiras.
Sumaišyk arbūzą su selerom. 

Padėk ledaunėn, kad gerai su
šaltų. Paduok ant torielio su 
salotom ir padabink supiausty- 
tais žaliais pipirais. <

MEDAUS MOUSSE

4 puodukai išplaktos, saldžios 
Smetonos

2 puodukai medaus
8 kiaušiniai
Išplak trynius, atskyrai nuo 

kiaušinio baltymų. Kaip plaksi, 
dėk po truputį medų, pakol vi
są sudėsi. Supilk į dvigubą 

Tvras
Bowman’o Pienas, delei nepaprastos 

priežiūros, kurią mes vartojame jį jums 
pristatant iš farmos, yra nepaprastai ty
ras pienas, riebus, šviežias pienas ir virš 
visko, geresnio skonio pienas.

Jeigu jus niekad neragavote Bowman’o 
Pieno, mes raginame jus padaryti tai 
dabar. Vienas geras, saldus gurkšnys ir 
jus žinosite kodėl jis yra populiariškiau- 
sias pienas jūsų apielinkėje. Patelefonuo
kite Superior 6800, arba užsisakykite 
nuo mandagaus Bowman pienininko, ku
ris praeina pro šalį jūsų durų.

puodą ir maišydama, duok kad 
ant tiek įkaistų, pakol visas su
tirštės. Nuimk nuo ugnies ir 
atšaldyk. Išplak baltymus, su
maišyk su pirmuoju mišiniu iš 
trynių ir medaus, paskui sudėk 
išplaktą saldžią smetoną, su
maišyk ir supilus į mažus stik
lus, padėk ledaunėn, kad gerai 
sušaltų.

LEDAI—ICE CREAM
1/2 puoduko cukraus
Truputį druskos
1 šaukštukas vanilijos
1 puodukas išplaktos, saldžios 

Smetonos
2 puodukai pieno
3 kiaušiniai

’/2 šaukšto želatino
2 šaukštai Šalto vandens
Įmerk želatiną į šaltą vande

nį, nedaugiaus kaip čia paduota, 
t. y. 2 šaukštuose. Virk pieną 
dvigubame puode, supilk ištau- 
pytą želatinią, išmaišyk ir su
pytą želatiną, išmaišyk ir su- 
šiniais. Pridėk druską ir cuk
rų. Išmaišyk, ir atgal supilk į 
dvigubą puodą. Maišyk ir virk 
pakol sutirštės. Padėk ledau
nėn ir duok atšalti. Kaip at
šals, supilk vaniliją ir sudėk 
išplaktą, saldžią smetoną. Mai
šyk pakol viskas gerai išsimai- 
šys ir atrodys kaip tiršta Sme
tona. Supilk į blekinį indą, pa
dėk ledaunėn. Maišyk kas 30 
minutų. Laikyk ledaunėj 4 iki 
5 valandų. Maišyti reikia tik 
pirmas dvi valandas, t. .y iš
viso tik keturius sykius, paskui 
nebereikia maišyti.

PYČIŲ PARFAIT

4 nedidelės pyčės 
l’/2 puoduko, cukraus 
1/2 puoduko vandens
2 kaušinių baltymai

_________ 3

’/2 kvortos išplaktos, saldžios 
Smetonos

Nulupk pyčes ir smulkiai su
pjaustyk. Užpilk ant pyčių i/2 
puoduko cukraus ir duok y2 va
landos pastovėti, paskui per- 
trink per sietą. Supilk j ble
kinį indą, padėk ledaunėn, kad 
sušaltų iki bus minkšta košelė. 
Virk likusį puoduką cukraus su 
vandeniu iki pasidarys gana 
tirštas sirupas, taip tirštas, kad 
trauksis, kaip siūlai. Išplak 
kiaušinio baltymus ^gan tirštai, 
pilk siropą po truputį, ant bal
tymų ir vis plak. Atšaldyk ir 
sumaišyk su išplakta, saldžia 
smetoną. Pridėk mišinį prie 
“pyčių” mišinio. Supilk į stiklus 
ir šaldyk ledaunėj 4—5 valan
das.

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

‘ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lou>>» U. S. A.

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PASTB

Large Tube

. 2y

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ali drožiate—35c and 65c jara and tubea.
- Childrca'a Muatecolefmiidcr form)35c.

Better than a Mustard Plaster
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NEPAPRASTAS DALYKAS TEISMŲ ISTORIJOJE

Chicagos teisėjų susirinkime kilo sumanymas, kad 
visos civilės bylos butų kuriam laikui suspenduotos, 
idant teismai galėtų išspręsti begales esančių rekorduo-

norėdami laukti, iki ateis laikas, kada jie pasidarys vi
sai bereikalingi, narsieji generolai šoko jėga versti iš 
vėžių valstybės vežimą. Ir, jeigu ne griežtas Washing- 
tjono nusistatymas remti prezidento Emilio Portes Gil 
administraciją, tai maištininkų žygis gal ir butų pavy
kęs.

Tiktai šiandie darosi aišku, kaip reikšmingi buvo 
Calles’o žodžiai, ištarti paskutiniais jo prezidentavimo 
metais, kuomet jisai pareiškė, kad Meksikoje atėjo lai
kas pastatyti civilės vyriausybės autoritetą aukščiaus, 
negu militarių vadų galią. Dabartinis generolų maištas 
bus gal paskutinis militarizmo pasispardymas Meksiko
je, ir po jo karininkų luomas pasidarys taip pat bejėgis, 
kaip šiandie yra bejėgė Meksikos katalikų dvasiški j a, 
kuri pirmiaus žmonėmis ardavo ir akėdavo.

Nusikratę militaristiškų parazitų, Meksikos žmo
nės, žinoma, dar anaiptol nepasiliuosuos nuo visų pri
spaudėjų ir išnaudotojų. Bet kai nebus sušeriama ka
riuomenei visa, ką žmonės sutaupo, tai Meksikoje galės 
būt steigiama daugiau mokyklų, taisoma žemės ūkis ir 
keliama bendra krašto kultūra.

te, ne kartą liestas caro žanda
rų nago, drg. P. Grigaitis ir 
bėgdamas Amerikon šimtais gi
jų buvo surištas su gimtąja ša
lim, su jos siekimais, su musų 
proletarų viltimis ir pastango
mis. Tos gijos pas drg. Pijų 
niekuomet nenutruko ir tai jos 
padėjo ‘Naujienų’ redaktoriui 
be žymesnių paklaidų atspėti 
Lietuvos gyvenimo pulsą, musų 
buities žymesnius įvykius, kad 
ir neturint dar realių įvykio 
faktų.

“Gabumas teisingai nuspėti 
Lietuvos gyvenimo esmę nėra 
vienintelis drg. Grigaičio priva
lumas. Jame ‘Naujienos’ turi gi
laus intelekto žmogų, pergalvo

tą ir nusistovėjusį socialdemo
kratą, kuris prie kiekvieno gy
venimo reiškinio prieina su di
deliu mastu, su toli matančia 
akim ir iš karto susiorijentuo- 
ja kad ir labai sudėtingais at
sitikimais.

“Tokioj idėjinėj vadovybėje 
‘Naujienos’ gali drąsiai žiūrėti 
ateitin. Ir mes iš visos širdies 
norim ‘Naujienoms” palinkėti, 
kad jos ir toliau butų tokios 
pat gyvos, įdomios, plačiai skai
tomos, kaip ligi šiol. Ir dar bu
tų musų vienas nuoširdus no
ras, — kad ‘Naujienos’ ir to
liau tdip pat draugiškai mumis 
sielotųsi, kaip ligi šiol kad yra 
dariusios.”

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 180

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

se kriminalių bylų, dėl kurių nuolatinio atidėliojimo ir 
vilkinimo žmonės vis garsiau ima kritikuoti teisingumo 
organų apsileidimą. Jei šis sumanymas bus priimtas ir 
visi 44 Chicagos teisėjai užsiims vien tik vagių, plėšikų, 
žmogžudžių ir kitų kriminalių prasikaltėlių bylų svar
stymu, tai susidarys nepaprasta teismų istorijoje situa
cija: per keletą savaičių, o gal ir mėnesių, žmonės ne
turės teismų pagelbos ginčuose dėl civilių skriaudų at
lyginimo, skolų išieškojimo, perskirų ir t. t. Tokiam 
milžiniškam didmiesty, kaip Chicaga, tai reikštų daug 
nepatogumų, biznio sutrukdymų ir nuostolių tūkstan
čiams gyventojų.

Bet klausimas, ar toks civilių bylų sustabdymas 
daug pagelbėtų teismams? Netrukus gal pradės būt tai
komas praktikoje naujasis, “aštresniais dantimis” Jonės 
įstatymas, kuriuo einant beveik kiekvienas nusižengi
mas prohibicijai gali būt baudžiamas kalėjimu iki 5 me
tų ir pinigine pabauda iki $10,000. šitas įstatymas vei
kiausia žymiai padidins kriminalių bylų skaičių, ir tei
singumo mašina vėl užsikimš, nors ir ji bus dabar kiek 
apvalyta.

ALYTAUS “SUKILĖLIŲ”
BYLA

DIDELĖ DARBININKŲ PERGALĖ DANIJOJE

Prieš keletą dienų buvome padavė trumpą žinią 
apie socialdemokratų pasisekimą Danijos miestų rinki
muose. Dabar telegrafas atnešė smulkesnių davinių apie 
tų rinkimų rezultatus. United Press pranešime jie at
rodo taip:

Socialdemokratai laimėjo 47 naujas vietas, o visos 
kitos partijos prakišo: radikalai — 9 vietas, liberalai — 
22, konservatoriai 21. Penkios vietos, matyt, teko, ko
kiai nors nepažymėtai partijai arba nepartiniems kan
didatams.

Danijos politikai šitas rinkimų pasekmes interpre
tuoja (aiškina), kaip smūgį dabartinei liberalinei Dani
jos valdžiai, kuri susidarė po to, kai rigsdagas (parla
mentas) dauguma balsų atmetė socialdemokratinės val
džios pasiūlymą eiti prie nusiginklavimo ir tuo priver
tė ją rezignuoti. Nuverst socialdemokratinį kabinetą 
padėjo dešiniemsiems radikalai, kurių grupė parlamen
te nors yra neskaitlinga (-apie 20 atstovų), bet savo bal
sais duoda persvarą kairiajai arba dešiniajai pusei. Pa
sitraukus socialdemokratams iš valdžios, atsistojo vals
tybės priešakyje liberalai ir kartu su konservatoriais 
ėmė vėl stiprinti krašto ginklavimąsi.

Dabar miestų rinkimai parodė, kad žmonės šitai 
ginklavimosi politikai nepritaria, nes visos partijos, ku
rios remia militarizmą, pralaimėjo. Miestų rinkimai, 
žinoma, negali pakeisti viso krašto valdžią, bet, gavu
sios tokį skaudų smūgį, valdžios partijos vargiai drįs 
ilgai priešintis socialdemokratų reikalavimui, kad butų 
paskelbti nauji rinkimai j parlamentą. O naujuose rin
kimuose socialdemokratai gal jau gaus absoliučią dau
gumą. .

Taigi Europoje organizuotieji darbininkai nesiliau
ja žengę priekyn, nežiūrint visų reakcijos pastangų tą 
progresą sulaikyt.

Neseniai pasibaigė Lietuvoje 
dar viena “sukilėlių” byla. Joje 
buvo kaltinama 22 asmens dėl 
menamo Alytaus “pučo”. Kaipo 
svarbiausias kaltinamųjų bylo
je minimas Kedys, buv. social
demokratų atstovas Seime.

Teismas susidėjo iš armijos 
karininkų. Liudininkai buvo 
daugiausia policininkai. Valsty
bės gynėjas, be to, Įteikė teis
mui kaltinamųjų “prisipažini
mus”, dėl kurių teisme buvo pa
reikšta, kad jie tapo išgauti 
prievarta ir mušimais. Kaltais 
nė vienas kaltinamųjų neprisi
pažino. x

Kedys, kuriam buvo prikai
šiojama, kad jisai rengęsis kar
tu su Paplausku ir Plečkaičiu 
(taip pat buv. Seimo atstovais) 
nuversti valdžią, ir kuriam dėl 
to valstybes gynėjas reikalavo 
mirties bausmės, atsakė šitaip:

“Paleidus seimą ir nepil
dant konstitucijos, aš prita
riau Paplauskui ir Plečkaičiui, 
kad reikia atstatyti demokra
tinę tvarką — tame ir prisi
pažįstu. Bet kad bučiau orga
nizavęs sukilimą, kvietęs žmo
nes — neprisipažįstu.”
Teismas išnešė tokį nuospren

dį: 11 kaltinamųjų nubausti 
2 met. 8 mėn. iki iy2 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, 3 kalti
namieji nuteisti 2 metams gra
sos kalėjimo, vienas .—. 1 me
tams, ir 7 kaltinamieji išteisin
ti.

Tai, mat, kaip dabar Lietuvo
je dedasi: vieni perversminin
kai sėdi valdžioje, o kiti tik už 
norą daryti perversmą yra so
dinami j kalėjimą.

dėl ko Maskvos dėdės juos ba
ra: ar bus nuostabu, kad tokiam 
nelaimingam žmogui akys pa
žaliuos ir ims ausyse ūžti?

Matyt, dėl to jau seniai yra 
pastebėta, kad juo uolesnis ko
munistas, tuo labiau jisai daro 
įspūdį žmogaus, kuriam galvo
je “nikstelėjo”.

“SOCIALDEMOKRATO” LIN
KĖJIMAI “NAUJIENOMS”

“TEZIŠKAI” KALBANT

Naudingiausias 
medis

Kuris medis yra naudingiau
sias?—Kas padaroma iš koko
sinio medžio? — Riešuto pie
nas.—Medžio sula arba “tū
ba”. — Arakas. — William 
Damphiero žurnalas. —Guam 
sala, kur negalima prohobici- 
cijos įvykdyti. — Įvairus ko
kosinio medžio produktai.

NERAMUMAS MEKSIKOJE TEBESITĘSIA

Meksikos karininkų sukilimas prieš konstitucinę 
vyriausybę dar nėra nuslopintas. Nuo jo pradžios jau 
praėjo dvi savaiti. Šiuos žodžius rašant, laukiama susi
rėmimo tarpe valdžios armijų, kurioms vadovauja bu
vusia prezidentas Calles, ir svarbiausiųjų sukilimo jėgų, 
sukoncentruotų Torreon mieste po gen. Escobar vado
vybe. Manoma, kad tas susirėmimas nulems visą maišto 
likimą.

Pažymėtina šiame pilietiniame kare tai, kad sukilė
liai iki šiol aiškiai nepaskelbė, ko jie nori. Atrodo, kad 
generolams, pakėlusiems ginklą prieš vyriausybę, nie
kas daugiau nerūpėjo, kaip tik asmeninė jų karjera ar
ba tiesiog plėšimas. Dalykas, mat, tas, kad juo labiau 
Meksikoje įsigali teisėtumo tvarka, tuo menkesnė rolė 
krašto gyvenime pasilieka ponams kardo ir šautuvo ri
teriams. Kitokio darbo dirbti jie nemoka; na, tai, ne-

Maskva atsiuntė savo viernų- 
jų suvažiavimui Amerikoje “at
virą laišką”. Dvejetas sieksnių 
to laiško jau tapo paskelbta mū
siškių komunistų spaudoje ir 
dar pranešama, kad bus tąsa. 
Paduosime čia ištrauką iš to ko- 
minterno rašinio:

“Didžiuma parodė tenden
ciją neįvertinti radikalizaci- 
jos ir diferenciacijos proceso 
eilėse darbininkų klasės. Tas 
pasireiškia bandymuose išro
dinėti konservatyviškumą A- 
merikos darbininkų klasės 
statiškoje (static! “N.” Red») 
formoje, nesuteikiant klasinio 
analizo tų priežasčių, kurios 
paturi jos atsilikimą ir be 
pilno apsvarstymo tolimesnių 
perspektyvų jos politinio są
moningumo vystymuisi.”
Tokia pat kalba paskui dėsto

ma “mažumos” nuodėmės, “troc- 
kizmas”, “oportunizmas”, “ob- 
jektyvės skerspainės” ir t. t.

Įsivaizduokite, kad paprastam 
komunistiškos partijos nariui 
reikia perskaityti keliolika siek
snių šitokios literatūros, idant 
jisai galėtų susivokti, dėl ko jo 
lyderiai tarp savęs pesasi ir

“Naujienų” penkiolikos metų 
sukaktuvių proga musų drau
gų organas Kaune įdėjo šitokį 
straipsnį:

“ ‘Naujienos’ iki šiol tebera 
vienintelis lietuviškas socialis
tinės krypties dienraštis, kuris 
per ilgus savo gyvenimo metus 
sugebėjo nuosakiai išlaikyti jei 
ne visu savo turiniu, tai bent 
vedamojoj daly aiškų, rimtą, 
plačiu mastu aprėžtą socialde
mokratinį nusistatymą.

“ ‘Naujienos’ buvo tas laik
raštis, kuris, tenkindamas mu
sų emigracijos Amerikoj svar
besnius politinius, visuomeni
nius ir kulturinius pareikalavi
mus, kartu atsidėjęs sekė ir Lie
tuvos gyvenimą, pažymėdamas 
ir nušviesdamas savo skiltyse 
visus svarbesnius musų krašto 
įvykius.

“ ‘Naujienos’ buvo tų įvykių 
Lietuvoje ne tiek stebėtojas, 
kiek gyvas dalyvis, dalyvis šir
dim ir protu, rišdamas per savo 
dešimčius tūkstančių musų emi
grantų su jų gimtąja šalim, 
versdamas ir duodamas jiems 
galimybės gyvu budu jausti, 
kuo gyveno, ką kentėjo, už ką 
kovojo Lietuvos darbininkiškoji 
visuomenė.

“ ‘Naujienos’ žymioj daly bu
vo tas idėjinis, kasdien apie sa
ve prisimenąs centras, kuris 
spiesdavo apie save musų drau
gus Amerikoj, skatino juos prie 
darbo savųjų tarpe ir žadino 
juose pasiryžimą realiai eiti pa
galbon savo broliams Lietuvoje 
kuo jie galėjo, — pirmoj eilėje 
materiale parama.

“Ir jeigu ‘Naujienos’ sugebė
jo būti tokios jautrios, nuolat 
gyvos, nuolat pamuštos širdin
gu atsidavimu Lietuvos darbi
ninkų klasei, mokėjo su stebėti
nu tikrumus nujautimu iš kar
to atspėti kiekvieną svarbesnį 
Lietuvos gyvenime įvykį ir tin
kamai jį įvertinti, tai tas galė
jo atsitikti pirmoj eilėje dėl to, 
kad ‘Naujienų’ priešaky visą lai
ką buvo musų draugas Pijus 
Grigaitis, kaipo vyriausias jų 
redaktorius.

Draugas P. Grigaitis gavo ap
leisti Lietuvą 1906 metais, kuo
met sukilusi Lietuvos liaudis 
padarė pirmąjį savarankų ban
dymą patraukti ilgų šimtmečių 
sukaltus jai politinius retežius. 
Kaip žinoma, politinė kova už 
Lietuvos nepriklausomą demo
kratinę respubliką ėjo tuomet 
beveik išimtinoj socialdemokra
tų vadovybėj. Virusios kovos 
veikliausiu dalyviu buvo ir drg. 
P. Grigaitis.

“širdim ir siela suaugęs su 
Suvalkijos kaimu, aktingas Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos 
narys ir vienas iš priešakinių 
musų kovotojų Suvalkijos fron

Kuris medis yra naudingiau
sias? Jeigu tą klausimą mes už
duosime šimtui žmonių, tai, nė
ra abejones, susilauksime kokį 
tuziną skirtingų atsakymų. Bet 
žmonės, kuriems teko gyventi 
topiškose šalyse, be jokio svy
ravimo atsakys, kad kokosinis 
(coconut) medis yra naudin
giausias. Milionams žmonių ko
kosinis medis teikia maistą, gė
rimą ir pastogę.

Kokosinio medžio kamienas 
yra naudojamas rakandams, 
statybai, kurui ir t.t. Mędis yra 
lengvas ir nepasižymi dideliu 
tvirtumu. Jo lapais yra den
giami namų stogai. Iš lapų taip 
pat padaroma savotiški krepšiai 
ir vėjuokliai, o kartais net ir 
drabužiai.

Kaipo maistas ir gėrimas ko
kosinis medis yra ypač naudin
gas. Riešuto kanduolys, kaip 
visiems yra žinoma, plačiai yra 
naudojamas maistui. Kanduolys 
yra gardžiausias, kuomet jis dar 
jaunas ir minkštas. Tąsyk jį 
tiesiog kabinama su šaukštu ir 
valgoma. Iš kokosinių pumpu
rėlių padaroma labai gardžias 
salotas, kurios yra žinomos kai
po “palmetto”.

Riešuto pienas yra saldus ir 
turi malonų skonį. Tačiau me
džio sula yra kur kas labiau 
mėgiama, negu riešuto pienas. 
Iš vieno medžio paprastai ga
lima gauti apie keturias kvor
tos sulos per dieną. Sula bėga 
keletą savaičių.

Fermentacija prasideda tuo], 
kaip tik sula išbėga iš medžio. 
Šviežia sula yra žinoma kaipo 
“tūba”; ji turi apie šešis nuo
šimčius alkoholio. Sula turi bū
ti geriama tuoj, jeigu nenori
ma tvirtesnio gėrimo. Kai ku
riose Polinezijos, Malay, Javos 
ir Sumatros vietose iš “tūba” 
yra padaromas cukrus. Į sulą 
Įdedama sumalta medžio žievė, 
ir rezultate pasidaro cukrus.

Rytų šalyse nuo senų laikų iš 
“tūba” yra padaromas pagarsė
jęs gėrimas, kurį jūreiviai va
dina araku. Arakas gaunama 
kokosinės sulos distiliavimu. 
Arakas yra labai tvirtas gėri
mas, kuris kartais turi 50 su- 
viršum nuošimčių alkoholio. Pa
sigerti nuo jo, žinoma, labai 
lengva. Jo veikimas kai ku
riais atvejais primena munšai- 
ną.

William Damphier (senas pi
ratas, kuris tarp kitko prisidėjo 
prie Robinson Crusoe išgelbėji
mo), matomai, buvo susipažinęs 
su araku. Savo žurnale vienoj 
vietoj jis rašo:

...“Iš medžio, kuris vadinama 
‘toddy’ [kokosinis], gaunama 
savo rūšies vynas. Gyventojai, 
kurie turi daug ‘toddy’ medžių,

iš rūgštaus vyno pasidaro spi
ritą. Tas spiritas yra žinomas 
kaipo arakas. Araką galima pa
daryti iš ryžių ir kitų dalykų. 
Vienok punčui [punch] geriau
sia tinka ‘toddy’ arba kokosinio 
medžio arakas. Iš to arako pa
darytas punšas yra labai gar
dus, ypač kuomet jo sustiprini
mui pridedama kiek ‘brendčs’ ”.

Ta Damphiero žurnalo iš
trauka liečia Guam salą. Guam 
dabar priklauso Jungtinėms 
Valstijoms, kur yra įvesta pro- 
hibicija. Bet prohibicijos įsta
tymai kokosiniams medžiams 
negali uždrausti alkoholį gamin
ti. Tad jie nepaiso nei penkių 
m-atų kalėjimo, nei $10,000 pi
niginės pabaudos, ir po senovei 
gamina “tūbą”.

Iš kokosinio medžio sulos taip 
pat padaroma mielės ir actas. 
Daugely j vietų yra naudojamos 
išimtinai kokosines mielės.

Komerciniu atžvilgiu “kopra” 
yra svarbiausias kokosinio me
džio produktas. Kopra yra 
niekas kita, kaip tik kokosinio 
riešuto išdžiovintas kanduolys. 
Daugiausią kopros yra siunčia
ma i Jungtines Valstijas ir 
Franci ją, nors keli aliejaus fab
rikai randasi Ceylone, Indijoj 
bei kitur. Iš 1,000 riešutų ga
lima gauti 25 galionus aliejaus 
Aliejus yra gan tirštas, baltos 
spalvos ir turi nelabai malonų 
kvapą. Slegiant skystas alie
jus išsiskiria ir pasilieka kieta 
medžiaga, kuri yra žinoma kai
po kokostearinas. Iš stearino 
yra daromos žvakės.

Pažiūrėkime dabar, kokia yra 
nauda iš kopros ir aliejaus. 
Kuomet iš kopros yra išspau
džiamas aliejus, tai ji yra nau
dojama Įvairiems tikslams: sal
dainiams, pyragaičiams, galvijų 
bei paukščių maitinimui ir t.t.

Kokisinis aliejus yra net la
biau naudingas. Iš jo padaro
ma muilas, įvairus kosmetiški 
tepalai ir skyčiai. Kiti alie
jaus produktai yra glicerinas ir 
sviestas bei margarinas. Ang
lijoj aliejus naudojama gamini
mui pieno miltelių.

Bet tuo kokosinio medžio 
naudingumas dar neužsibaigia. 
Iš riešutų kevalo gaunama taip 
vadinamas “kuaras”. Kuaras 
yra komercinis vardas kevalo 
sluoksnių, iš kurių padaroma 
matracai, šepečiai, virvės, etc. 
Kuaro virvės, tiesa, nėra labai 
tvirtos, bet jos negreit sutrū
nija.

Riešutų kevalai yra naudoja
mi kurui. Iš jų taip pat yra 
gaminamos medžio anglys. Ka
dangi kevalai turi ne mažai 
potažo, tai jie tinka ir trą
šoms.

Prie viso to reikia dar pami
nėti, kad iš kevalų yra padaro
mi puodukai, žaislai vaikams ir 
kiti dalykai.

Koks kitas medis, klausia P. 
J. Searles, gali sumušti tą re
kordą? Veltui mes ieškotume 
tokio medžio. Maistą, gėrimą, 
pastogę, drabužius, žaislus vai
kaitis, kurią, kosmetiškus prepa
ratus, muilą, alkoholį, gliceriną 
ir daug kitų dalykų gaunama 
tik iš kokosinio medžio—nau
dingiausio medžio pasaulyj.

—K. A.

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tubu, už

$69
Atwater Kent, 8 tubu, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Boulevard 4705k_——--------------- /

24 Menesiai
Del išmokėjimo

jSSS9| Namų apšildymo
• 1 reikmenys ir plum- 

ijį I bingas.
Parduodame ir įve- 

,z> I dame namų apšil- 
/ 1 dymo reikmenis.
Taisome ir valome boilerius.

Apvyniojame paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
. 807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500V - -

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ([ jį
H M
M 
M 
M 
M 
H 
M

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų    $1.00 
Kopija ..................... 15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime”! rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.
XXXIXX11L11 A} x I J
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Tarp Chicagos 
 Liepiu

Burnside

Tavorščių revoliucija

SI A. 6<Wios kuopos susi-: 
rinkimas įvyko kovo 7 dienų. į 
Narių jin atsilankė vidutiniš
kai. Kai susirinkimas atsidarė, 
kuopos sekretorius, Levuliutė, 
buvo pakviesta perskaityti pe
reito susirinkimo tarimus. Vi
sokie raportai, viskas eina pa
eiliui gerai, ramiai. Prisirašė1 
keli nauji nariai, vienas persi-i 
kėlė iš Indiana Hailbos 185-tos 
kuopos.

Kolei prieita prie naujų su- 
manymų, jau pastebėta, kad vie-i 
nai tavonšikai krėslas rodėsi ne- I 
patinka. Ji negalėjo nusidėti, i 
vis pirmininko klausė, kada bus 
svarstoma kuopos reikalai.

Na, ir ta smarkioji narė, ga
vusi balsą, pareiškė, kad kas j 
ten iš narių džiaugėsi buk Le-| 
vulio mirčia. Pirmininkas klau
sia, kad daugiau girdėjo, jis. 
reikalauja ištirti skundą. J.' 
Aleksandravičių užprotestuoja, 
jis nurodo, kad tokie dalykai 
ne vietoje. Bet pirmininkas ne
siliauja kartojęs “kas daugiau 
girdėjote?“ Užprotestuoja ir 
B. Barniškis, kad tokie dalykai,

kurie per keletą metų traukia' 
narius į barnius, yra jau misi-Į 
bodę. Bet pirmininkas nepa
liauja kartojęs tuos pačius žo
džius “kas daugiau.“

Pagalinus jisai paklausia Mi- 
čiulienės, kuris narių džiaugėsi. 
Ši parodė, pirštu j vieną niote- 
rp Levuliutė pašoko nuo sta
lo ir prie moters. Na ir paleido 
“argumentus.“ Kas toliau bu
tų atsitikę, tai nežinia, nes ki
ti nariai neprileido arčiau. Bet 
triukšmas kilo didžiausias.

Barniškis davė įnešimą, ku
ris buvo paremtas, uždaryti su
sirinkimą, kadangi kitokio iš
ėjimo nesimatė. Prasidėjo vi
sokios kalbos ir piktumas įla- 
rių tarj>e. Tavorščiai bėdavo
jo, kad nariai nelanko susirin
kimų.

Bei kas gi norės lankyti su
sirinkimus, kad tie patys tavor- į 
ščiai atima iš narių balsą ir dar 
nuolat triukšmą sukelia ?.Jeigu 
taip ir toliau bus vedami kuo
pos* susirinkimai, tai gali pri- 
seili kviesti policiją į susirinki
mus, idant ši pamokintų kaip 
užsilaikyti juose. Kitokios iš
eities nebus. Narys.

Graboriai Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS S. D. L ACH AVICZ

VELYKOMS 
MUZIKA

Pas Budrike jus visuomet 
gauti kokiu tiktai norite 
instrumentu. Velykoms 
riame Įsigyti gražiu 
Victor rekordu. Tik 
pas mus ir išsirinkit. 
Petrograd

muzikaliu 
mes pata- 

lietuviškų 
atsilankykit

Žukas ir Ork. 80399
Pijonkelčs Valcas 1 arptautiškas 

Nepaprastas Kvartetas 78196 
Piršlio Daina Juozas ‘Vaičkus 79079 
Polka Briliante ,

Mandolinistico Kvartetas 8046d 
Pontoną—Valcas Europa Ork. 59076 
Popular Melodies Accompanied by ,

Nightingales and Canaries Reich s 
Aviary, Bremen" ^’V-l

Prieš Taip Didi Sacramentą
E. Cibclli 78913

Puotos Dainos Juozas Vaičkus 80637 
Rinkinys iš liaudies dainų

Juozas Vaičkus 78694 
Rinkinys Itališku Melodijų—

Dalis 1 ir 2 Pietro 81710
Rio—Valcas Jaros Olympians 78801 
Romagnoli Valcas

Mario Romagnoli 80191
Rožės—Mazurka

Mahanojaus Lietuviška Ork. 80750 
Rūtų Darželi

Namiecka-DrazdaUckis 81182
Rutu Polka

Mahanojaus Lietuviška Ork. 80752 
Sakė Mergos P. A. Dulkė 81692 
Salio Salunelis

Vinckevičius-Namieko 80638 
Sapnu Valcas 
Tarplautiška Koncertinė Ork. 68789 
Sari Valcas 
Tarplautiška Koncertinė Ork. 68789 
šarka ir Žąselė P. A. Dulkė 81692 
Šarlatano daktaro ofise

Juozas Vaičkus 78683 
Scintilla Mazurka

Mandolinistico Kvarteto 80163 
Seka Mane Mare—Valcas

Vitkov Ork. 78269 
Seradžiaus Polka

Mahanojaus Lietuviška Ork. 80750 
Serenada

Marek Weber ir jo Ork. 81600 
Šėriau Žirgą J. Namieko 81694 
Šiandien Betlejuj

Kastas Sabonis 78917 
Skarų balini—Polka

Rėksnis ir jo Ork. 79181 
Skrendam -kaip paukšteliai

Stasys Pilka 81442 
Smagi Kumutė Witkaw Ork.V-14001 
Smagi Našlė—šadišius

Jaros Olympians 7Kiš01 
Šoka Jaunas, Šoka Senas—Polka

S. Kosiba V-14002 
Slovi Maišas Jonas Butėnas 78358 
Sveika Marija E. Cibelli 78913 
Sveika Marija Justas Kudirka 782L> 
Sveikas Drūtas šimtameti.’

Stasys Pilka 81695 
Sveikas Jėzau Mažiausias

Kastas Sabonis 78917 
Tautos šventė Juozas Vaičkus 78675 
Telšių—Polka

Reksnis ir jo Ork 79181 
Traviata—Linksma Daina ir Čigo

nu Choras Banda Creatore35938 
Traviata—Prelude—Act UI

Banda Creatore 35938 
Tu Arielka Tu Pilkoji

Venckevicz-Zukas 79182 
Tyli Kalėdų Naktis

Pilka su M. Žemaityte 81763 
Vai Ku-Ku Jonas Butėnas 79080 
Vai Močiutė Mano

Justas Kudirka 78103 
Vakariniai Varpai—Valcas

Europa Ork. 59076 
Valcas—Potpouri

Marek Weber ir jo Ork. 59073 
Verda boba kukulius 
šv. Vincento Lietuvių Choras 78903. 
Vestuvių Polka Tarptautiškas 

Nepaprastas Kvartetas 78196 
Via Jonukai Jaunasis

V. Daukša 80525 
Vidou yavpole—Valcas

Continental Orch. 80479

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 S.'Halsted St.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 \ S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
CanaI 3161

Lietuvis Graborius Ir 
Bahuunuotojaa

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. CanaI 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. aav

Lietuviai Gydytojai

31st St

i ■——— m. ■ i. ■ ................................ .. ■■■

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O-------

DR. J. J. KOWARSKAS
• GYDYTOJAS IE CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., CanaI 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutarti

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Nedėlioj flUo 10 iki 1
3265 So. Halsted St.

NAUJI VICTOR ArManaiPirkti
Lietuviški Rekordai

Reikalaukit pas Victor’o Krautuvininką Pagrajyt Šiuos 
Naujausius Victor’o Rekordus 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

RADIO
Mes patariant geriausiai pirkti 

Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose. Tai žinai, kad busi 
užganėdintas tąip gražiu kabi
netu

Pirmiausia pamatyk musu Radios 
ir dasižinok apie j^* kainas. Mes 
parduodam lengvais išmokėjimais, 
be nuošimčiu. -

Musų Radios tikrai yra garantuo
tos. Mes užlaikom didelį staką 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas sakaitę.

J. J. STASULANIS

V-14003

V-14004

V-14005

[ Baigęs Dienelę
Pasėjo Brolelis

Davatkėlė po Sodnelį 
Močiut, širdele Mano

j Džiugus Variakalys
Miškas Aukcijonas

P. A. Dulkė

Vinckevičius-Daukša-Namieko

. Penki Alkani Muzikantai

Eagle Music Co.
3236 S. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Joks Tikras Lietuviškas Namas Neprivalo Apsieiti be Tautinės Muzikos 
Ar Jau Girdėjote Sekamus Victor’o Rekordus:

10-colinių Sąraše Kaina 75c*

V-14000

V-14001

V-14002

V-4

V-5

V-6

35957

35959

V-50002

Jauna Senatvė
Apie Džiabą

I Anykščių Merginos
' Smagi Kūmute

šoka Jaunas, šoku Senas—Polka
Mergytę Nusitveręs—Polka

Tarptautiški Rekordai 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

Meilužio Valcas
[The Suitor’s Waltz]

įKlojimo šokis 2. Sorundos Valcas
[The Barn Dance] [Sorunda Waltz]

Liūdnoji Rapsodija—Ištraukos
[Rhapsody in Blue—Eixcerpts]

Rytų Vienžingsninis [šokis] 
[Oricntal One-Step] »

Neapolio Naktys—Valcas
[Neapolitan Nights—Waltz]

Įsimylėjusieji—Valcas
[The Lovers—VValtzj

Stasys Pilka

F. Yotko Orkestrą
Witkow Orkestrą

S. Kosiba

Elite Orkestrą
Broliai Fomeen’ai

Fomeen’ų Trio

Venccijiečių Orkestrą

12-colinių Sąraše Kaina $1.25
Arčiau Prie Tavęs, Dieve

[Nearer, My God To Thee]
■ Vesk, Maloningoji šviesa No. 2 Pirmyn, Krikščionys Kareiviai

[Lead, Kindly Light] [Onward Christian Soldiers]
[ Creatorc’s Kapelija
f Dienos ’49 Metais—Medlcy’o Overtūra—Dalis 1.

[Days o f ’49—Medlcy Overture-Part 1]
į Dienos ’49 Metais—Medlcy’o Overtūra—Dalis 2.

[Days of ’49—Medley Overturc—Part 2.]
[ Creatore’s Kapelija

Lehariana—Dalis 1 ir Dalis 2. Marek Webcr ir Jo Salioninė
Orkestrą

Reikalauk pas Savo Kraut uvninlcą Pilno Lietuviško 
Rekordų Katalogo DYKAI

Victor Rekordai
Victor Talking Machine Co.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401 
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telephone Victory 6736

Velykos
jau čia

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

pat
Mes žinome, kad jus Velykoms 

norėsite turėti gražią muziką savo 
namuose. Kokią jums geriausia ir 
pigiausia muzika gali būti ? Atsa
kyti j ši klausimą labai lengva: — 
nagi Victrola ir groti ant jos Vic
tor lietuviškus rekordu.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą 
naujausių lietuviškų Victor rekordų. 
Tik atsilankykit pas mus ir išsirin
kit kokie tik jums patinka. Jus 
tikrai džiaugsitės nusipirkę pas 
mus tuos lietuviškus Victor rekor
dus.

Taipgi užlaikome didžiausi pasi
rinkimą įvairių laikrodžių, lakrode- 
lų, žiedų. O kam reikia pataisyti 
laikrodėlį, tai tik atneškite pas mus. 
Tikriname, kad busite pilnai užga
nėdinti musų geru ir teisingu pa
tarnavimu.

Brighton Music and 

Jewelry Store

c. J. GURIN,
Savininkas

PILNAS PASIRINKIMAS
VICTOR REKORDŲ

4216 Archer Avė.,
Phone Lafayette 8617

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
. akinių

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

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone CanaI 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

-------o-------

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-------O

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

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Bruiisvvick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diatliermia

Įvairus gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti 
........—.. ........... 1 ■ --1 r—

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas CanaI 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS— •

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St„ Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phąne Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

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 

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po• pietų, 7— 8 yak. i
Nedėliomis ir sventad. 10—12 dienų I

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo C iki 9 vai.

Phone Boulevąrd 3697
3315 So. Halsted Street



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, kovo 18, 1929

Tarp Chicagos
r

Lietuviu I—— -—,1

Dr. Montvidas džiaugiasi, 
kad jo parašytus naujus veika
lėlius jaunuoliai su pamėgimu 
moki naši. Tie veikalai bus su
vaidinti tuoj po Velykų pirmu 
kartu Indiana Harbor. Reikia 
daktarui tarti ačiu už tai.—č.

North Side
Šis tas iš vietos lietuviu veikimo

Masinis susirin 
kimas

Draugijų Sąryšis apleidžia 
svetainę, kurią išlaikė daugeli 
metų, nes apystovos susidėjo
be paranki lietuviams. Kokią 
Sąyršis paims ar jis nuosavą 
svetainę pirks, 'kolei kas nėra 
numatoma. Bet Draugijų Są
ryšis gyvuos kaip gyvevo tik, 
rasi, per vasarą neturės svetai
nės.

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rigoje 226 kuopos jaunuolių 
skyrius storopiai rengiasi va
karui su gražiu veikalu ir turi
ningu programų eboro ir so
listų. Vakaras įvyks kovo 23 d., 
Spaųlding svet. iManoma, kad 
daug publikos bus.

šis iriasi uis susirinkimas ivvks 
ketverge, kovo 21 d., 7:30 vai. 
vakare, Krenčimis nvet., 4(100 
So. Wood St. J susirinkimą 
kviečiame draugiją valdybas, 
atstovus, narius, visuomenės 
veikėjus, kaip vyrus taip ir mo
teris. Adv. Mastauskas, J. J. 
Zolp ir kiti kalbėtojai išaiškins, 
kaip draugijos ir pavieniai na
riai galės prisidėti prie šios nau
jos apdraudos draugijos, ir ko
kią naudą ši draugija atneši lie
tuviu visuomenei.

“Parama” Mutual Benefit As- 
soication bandys sutraukti vi
sus Chicagos ir Illinois valsti
jos lietuvius i vieną didžiulę ap- 
draudos draugiją. Vyrai, mote-

rys ir vaikai, sveiki kimu ir 
prolu, nuo metų li'g septynias 
dešimt amžiaus .bus priimami. 
Įstojimas 'bus penki doleriai ir 
yra manoma, kad nereikčs mo
kėti daugiaus, 'kaip dvyliką do
lerių į metus ant tūkstančio do
lerių apdraudę, niilba .vieną 

dolerį į mėnesį.
Visus kviečia dalyvauti stei

giamajame susirinkime “Para
ma” Mutual Benefit Asisocia- 
tion, under supervision of In
surance iLaws and Contral Sta
te of Illinois. Home Office 4559

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo, ne vėliaus kovo 20 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes

Naujienų Spulkbs Sekretorius
A. Rypkevičia.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaųlding svetainėj, 
prie Spaųlding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančiai 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Exchangc—Mainai

nj — pardavinėja pieną. Džiau
giasi, kad biznis gerai eina. 
Linkėtina pasisekimo. Geistina, 
kad lietuviai remtų jį.

GREITUMAS STATYBOJE

Atėjus pavasarui kiekvienas žmo
gus galvoja apie išpildymą save 
prižado, duoto sau ir savo šeimynai, 
pasistatyti narna, kur vaikai galėtų 
kvėpuoti tyru oru ir kur jie turė
tų vietos žaisti. Išnagrinėjama se
nieji pienai, išsirašoma naujų, kati 
tik išsirinkus tinkamą namą. Tai 
yra didelis smagumas daryti pienus 
ypač žinant, kad yra ištekliaus juos 
įkūnyti.

Nusitarimas pasistatyti namą yra 
labai svarbus ir turi būti padarytas 
tik labai rimtai apgalvojus, jei nori
ma turėti ta smagumą, kurio tiki
masi. Juk tokis nusitarimas su
valgys veik visus pinigus ir dar per 
daugeli metų reikės pridėti didelę 
dali uždarbio. Tečiaus dabar, kada 
visa šeimyna dalyvauja to klausime 
sprendime, padaroma yra daug ma
žiau klaidu, nes* visi pamato kiek 
reikės pasiaukojimo.

Tečiaus yra daroma viena didelė 
klaidda. Ir tą klaidą daro beveik 
kiekvienas ir ta klaida pasikartoja 
beveik kiekvieną namą statant. Ypač 
tai yra rimta klaida, kati šeimyna 
sudeda i namą veik visą savo .už
darbį. Ta klaida — tai ’ greitu
mas, kokiuo dabar namus statoma. 
Mes visi tarsi sergame greitumu — 
turime skubumo maniją. Mes no
rime veik tuojaus apsigyventi savo 
name. Todėl paprastas yra staty
tojo pasigirimas, kad jis įsikraustė 
i keturius mėnesius po iškasimo rū
šies. Tas paskubamas visuomet tu
ri pateisinimą ir butu geras daly
kas, jei jis netrumpintų namo am
žiaus ir nedidintu statybos išlaidų, 
•orint narna greičiau pastatyti.
j) Butų labai geras dalykas namų 
statytojui, jei finansuotojai neskolin
tu pinigų ant perdaug greit stato
mu namų. Tas taipjau padarytu 
paskolą geresniu investmentu ir 
leistu paskolinti ant namo daugiau 
pinigų, nes namo nupigintas butu 
daug lėtesnis.

Nereikia būti dideliu ekspertu, 
kad pamatyti didelio skubumo pa
sekmes. Jei jus neapaakina skais
čios spalvos ir pagražinimai, jus vi
same name galite matyti skubumo 
pasekmes. Apžiurėkit beveik kiek
vieną namą statytą prieš 1916 m. 
ir palyginkite su namais, statytais 
po karo, kada mes įgijome skubumo 
maniją. Pamatysite labai dideli 
skirtumą.

Pirmiausia, imkime pamatus. Be
niaus būdavo leidžiama bent kelias 
dienas cementui sutvirtėti, po to kai 
atimama rėmus. Dabar pradedama 
tiesti sienas kaip tik cementas spė
ja sutirštėti. Del tos priežasties 
pasilieka labai daug drėgmės sieno
se ir taipjau grindų paspirose, ku
rios gula tiesiai ant cemento.

Plasteris būdavo pirmiau labai 
prižurimas ir buvo duodama kiek
vienam kotui išdžiūti 7-8 dienos, 
Dabar kitus kotus dedama kaip tik 
apatinis kotas tiek sukietėja, kad 
jau galima ant jo dirbti. Senų lai
ku karpenteris nė nemanydavo pra
dėti darbo prie trimavimo, ar su
dėjimo langų ir durų iki namas ne
būna pilnai išdžiuvęs — vasarą nuo 
oro, ar žiemų nuo dirbtinės šilumos, 

Mes atsimename namus, kur sie
nos būdavo paliekamos visus metus 
nedekoruotos. Bet dabar tankiai 
dekoravimas būna atliktas dar prieš 
pabaigiant kitus darbus. Mes turi
me jsikraustyti i namus, nors pri- 
seitų vartoti greitai džiūstantį var- 
nišių ant grindų, nors patys žinome, 
kad tas varnišius visai nelaikys.

Mes pabaigiame statyti namą, ka
da dai- viskas būna persisunkė drėg
mė. Ir tuoj mes į namą susikraus- 
tome, nedavę jam mažiausios pro
gos išdžiūti. Rakandai gi būna iš
džiuvę. To pasėkoje, rakandai su
ima dalj drėgmės. Todėl mes su
silaukiame naujuose namuose drėg
nų lovų, sugedusių rakandų, dėmėtų 
dekoracijų, persimetusių grindų, su- 
kripusių sienų ir daugelio kitų ne
smagumu. Kiekvienas gali numa
nyti, kad tokie namai supus ir su
grius daug greičiau, negu sugrius 
dabar jau šimtus metų stovintys se
noviniai namai. šis blogumas pa
eina ne nuo medžiagos, bet nuo pa- 
skubinimo — geritumo, kokiu namą 
statoma. Sena anglų patarlė sa
ko: “Haste makes vvaste”. Ir ji 
labiausia pritinka statyboje. 
—CHICAGO LUMBER INSTITUTE.

(Beinerauskas)

M ETINĖS SUKAKTU V ĖS
VLAD1SLAVO BEINAR

North Sidės S. L. A. 226 kuopos 
Jaunuolių Skyrius rengia Teatrą, 
Koncertą ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaųlding sve
tainėje, 3312 W. North 
pas Spaųlding Avė.

Avė., kam-

susirinkimas
19 d., M.

Atmintinės Šv. Mišios su ck- 
zekvijom už A. A. Vladislavo 
sielą bus laikytos penktadieny, 
kovo 22 d., 1929 m., 
ryte, švento Jurgio 
bažnyčioj.

Kviečiame gimines, 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

7:30 vai. 
parapijos

draugus

Nuliudusi
Beinanti šeimyna.

Persiskyrė su 
kovo 12d., 1929 
po pietų, 
amžiaus, kilo iš Panevėžio ap., 
Ramygalos parapijos, Jotainio 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Pauliną Žvibas ir švoge- 
rį Joną Žvibas, du pusbroliu, 
Mykolas Kiras ir Benediktas 
Shvarlis, o Lietuvoj motiną ir 
dvi seseris — Antaniną Valio
niene ir Oną Gabrienę ir brolį 
Andriejų.

Mirė Minneapolis, Minnesota 
o pargabentas į Chicago pas 
seserį po numeriu 2317 South 
Hoyne Avė., Chicatro, III.

Laidotuves įvyks utarninke, 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

KECIORIS
šiuo pasauliu 

m., 12:30 vai. 
sulaukęs 47 metų

Liekame nuliūdę
Visi Giminės.

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

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

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

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.

REIKALINGA VYIRAI IR MO
TERYS PILNĄ AR DALĮ 

LAIKO

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4319 Weat 63rd Street 

Phone Republic 7869
-------- O--------

Nereikia įmokėti pinigu 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 

mus ir 
dykai ap-

10% nuolaidos — 
šį apgarsinimą. Pašaukite 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

1210 
AVĖ.

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

1647 West 47th Street

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Gauti drabužiams kostumerius 
dėl didelės ant išmokėjimų 
kompanijos. Patyrimas nerei
kalingas. Aktyviška ypata tu
rinti gerą pažintį gali uždirbti 
didelius pinigus.

M. FELDMAN AND SONS

544 W. Roosevclt Rd.

EXTRA MAINAI
šiuom pranešam lietuviams, kad 

mes atidarėme farmerių inarketą 
dėl apniainymo farmų ant namų ir 
namų ant farmų. Kas norite mai
nyti farmą ant namo arba namą 
ant farmos, kreipkitės pas mus. 
Duosime gerą patarnavimą.

Mes turime daug namų ir farmų 
pasirinkimui.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

Real Katate l'or IStile: 
Namai-žemė Pardavimui

Furnished Rooms
REZIDENCIJŲ

NAMAI IR LOTAI
TURIU kambarį dėl vaikino, 

ateikit nuo 4 vai. iki 9 vakare 
Knygynas Lietuva’ Box 11, 3210 S. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Dramatiško Ratelio 
įvyks antradieny, kovo 
Meldažio svet.’, lygiai'7:30 va), vak. 
Visi Ratelio nariai kurie turite pra
eito vakaro tikintu’, prašomi būtinai 
šiam susirinkime sugrąžinti tikietus 
arba pinigus ,nes turėsime subatoj 
atskaitą. Betgi nuo šio susirinkimo 
priklausys sekantis Ratelio veiki
mas, butų gerai, kad atsilankytų su
sirinki man netik nariai, bet ir tie 
kurie norėtų prie Ratelio darbuotis.

Anton J ūsas, rast.

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

Paskolos suteikiama; 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00. 
VICTOR FIRE PROOF STORAGE

4809 W. Lake Street

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette 
Tel. Wilmette 364

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

[CLASSIFIED APS.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533
I •

0NTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

LIETUVIU RADIO. DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų* artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago. III. Hemlock 914n.

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—• 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą {mokėjimą. Imk 
Illinois Central truki iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

EducationaI
MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu salėsite pagerinti sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Bui-cn St.. 4 lubos. Valandos nuo 9 iki 0-tOH. UŽHirašykit dabar I

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

co Personai
Asmenų Ieško

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

Radios

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambariu, garu apšildomas — ver- 
Čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo jmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
{mokėjimu. Armitage 6938.

-------O------ -
MES elektrizuojame jūsų batte- 

rių, radio setų, pigiai,•vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batteriu^ — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO' 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. .1. 
Coleman, 4705 S. State St. Drexel 
1800.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

-GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus 'mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.A. KAIRIS

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

AŠ Veronika Bakaitis po tėvais 
Labanauskaite paieškai! 'savo tėvo 
Kaz. Labanausko, Ramigalos valsč., 
Panevėžio apskr., kaimo Kalnialių. 
Apie 25 m. kaip gyvena Amerikoj. 
Tėveli, malonėkite atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą, arba ka$ ži
note apie jį, malonėkite pranešti. 
Veronika Bakaitis, 6327 S. Artesian 
St., Chicago, III.

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
j savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

ELEKTRIFIKUOKIT

NAŠLE parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warrcn Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pirkti, šauk Nevada 8794.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

į A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistemą Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

Tele-Dyne Elec. Lab., 
2935 Walnut St.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda. 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

REIKIA partnerio prie icecreaini- 
nės ir lengvų užkandžių, ant biz
niavus gatvės, arba parduosiu visą 
biznį, nes vienai moteriai sunku 
apsidirbti. 10744 S. Michigan avė., 
Boseland.

Automobiles

Maliavoj imas, dekaravimas, 
įplasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas aptfkaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

’28 
■27 
•28 
’28 
’28
'28 
’27 
'27

Hudson Brougham—custom built 
Chandler coach ....... .......................
5 pasažierių Bulek ..... ................
Essex coupe ................... ...............
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas .......... ............ ..............................
Essex sėd., kaip naujas .................
Hudson Brougham, geram stovy 
Dodge sėd., velouru išmuštas ........
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

$705
$305

$1105
$350
$505
$595
$495
$325

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Crawford Avė., 5 kamb. 

flaas su furnisu ir 6 kamb. flatas, 
2 fra ražai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 Į mėn. Už 
bloko, 1600 N. Cravvford Avė., kam
pas liko parduotas už $190,000. Arti 
banku. Kaina $11,500. Morgičių 
$6,000.
ni

Kaina $11,500.
Priims mainui kitą mažes- 

ar didesnį namą.
A. J. PARKS

2957 Irving Park Blvd.
Tel. Irving 4030

J.

IR

Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneous
įvairus

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 į savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambariu murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

ANTANAS RUDMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 dieną, 10:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Vainutos parapijos ir mie
sto, Amerikoj išgyveno 18 me
tu. Paliko dideliame nuliūdi
me moterj Oną, po tėvais Bol- 
čiauskaitę, 2 brolių — Praną ir 
Nikodemą, 2 brolienes ir gi
mines. Lietuvoj 2 brolius — 
Vincą ir Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2530 W. 47th St.

Laidotuvės įvyks seredoj ko
vo 20 dieną, 8:00 vai. iš na
mų i Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Rudmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečam daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Moteris, Broliai, 
Brolienės ir Giminės.

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

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond &.Mortgage Co. 

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

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

Energiški ir sumanus 
sti progą padidinimui u: ,
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 H ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Uossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

ra- 
pa-

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

JUMS NEREIKIA PINIGŲ
Mano savastis gal kaip jums 

ir reikalinga. Pažiūrėkit prie 
4708 Ferdinand St. 7 kamb. šil
tu vandeniu apšildoma 
cija. 4703 Ferdinand, 
didelis lotas. 4529 N. 
avė. 3 flatų mūrinis, 6
rių kožnas Aš nesu brokeris, aš 
darysiu su savininkais tiktai. 
Pasakykit man ką jus turite.

RAY REEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

reziden- 
2 flatų, 
Sawyer 
kamba-

to

HELBERG BROS
Room 607

REIKALINGAS unijistas barbe- 
ris, mokąs kirpti moterims plaukus. 
Nuolatinis darbas. 6306 Drexel Blv.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas 192 N. Clark St

PARDUODU pigiai groserne, gero
je vietoje, biznis pelningas. Turiu 
parduoti greitai, išeinu i kita biz
ni. 4312 So. Ashland Avė.

DIDELĖ PROGA, parsiduoda 
groseme su namu ar be narnoj 7357 
So. Paulina St.

NAUJAS 5 kamb. namai), arti Oak For- 
eat. Plumbingas yra užbaigtas. Vlrfius su 
grindimis. 7*Ą pėdų konkryto beismenta*. 
Skalbyklos, furnasų šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, Ųį akerlo (150x302) ant cementuo
to kelio, $9.000. V. Hendrickson, 10308 
So. Western Avenue.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ produktyviška pieni
ninkystės farma Woodstock, ,111. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

Exchange—M ainai

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI

ir geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
tacija, 16c fėras į vidurmiestį. Del 
priemiesčio namų už kainą ir sąlygas, 
kokias jus galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Ant vietos 
valgis ir kambarys. Atsišaukite 

Willow Springs 62.

MAINYSIU savo bizni, na
melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

2 FLATAI, parduoda budavotojai; 
parduos žemiau verčios. 1333-35 S. 
Austin blvd., Cicero. Mažas jmo- 
kėjimas, likusius kas mėnesi pagal 
sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoją

W. F. RUSKE,
5840 Roosevclt Rd.




