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Lietuva Lenkija Įsteigė 
Susisiekimą Demarklinijoj
įteikė viena antrai ratifikavimus sutarties, pa
darytos tarp abiejų trafikui vadinamoj demar
kacijos linijoj reguliuoti.

KAUNAS, bal. 21. — Lietuva ir Lenkija viu sužalok...

Sovietijos delegacija 
pasilieka nusiginkla

vimo mitinge | 
---------- I

Dalyvaus paruošiamos konfe-! 
rencijos darbuos, nors ji ir 
atmetė sovietu projektu

GENTVA, Šveicarija, bal. 21. 
— Maksimas Litvinov, sovietų 
delegacijos paruošiamoj nusi
ginklavimo konferencijoj va d.t s, 
vakarykščioje sesijoj pareiškė, i 
kad jo delegacija ir toliau da
lyvausianti paruošiamos misi-1 
ginklavimo komisijos darbuose, 
nežiūrint, kad konferencija ir 
atmetus sovietų pasiūlytą gink
luotės sumažinimo projektą.

Toj pačioj sesijoj, diskusuo-Į 
jant projekto punktus dėl už
gynimo vartoti karui nuodin-
gas dujas, Litvinovas vėl pa
reikalavo balso, tariamai pro
testuoti dėl sovietų pasiūlymų 
atmetimo, bet komisijos pirmi
ninkas iLoudan atsakė, kad bal
są jis duosiąs tik tą atvejį, jei 
sovietų delegatas kalbėsiąs dis- 
kusuojamu klausimu, vadinas, 
užgynimo dujų kaip kariavimo 
priemones.

Litvinovas atsakė, kad jeigu 
kiekvieną kartą, kai jis noris 
kalbėti, jis turis prašyti tam 
leidimo, tai jis bevelijąs ge
riau tylėti- Ir atsisėdo.

Vėliau jis įteikė penkių lakš
tų dokumentą — atsakymą i 
komisijos atmetimą sovietų pro
jekto.

Matę slaptingų aero
planų Atlanto van-

• denyne
LONDONAS, bal. 21. — Vie

nas britų žvejų laivas, žvejo
jus vandenyne 300 mylių i va
karus nuo Škotijos krantų, 
praneša, kad vakar viršum jo 
praskridęs aeroplanas, lekiąs 
rytų linkui.

Kieno tas aeroplanas buvo, 
pasilieka paslaptis, kadangi jo
kių žinių nebuvo, kad kas nors 
dabar butų planavęs skristi per 
Atlantą.

JAUNAS ŽMOGŽUDA MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ

HUNTSVLLLE, Texas, bal. 
20. — Valstijos kalėjime čia šį 
rytą buvo elektros kėdėj nužu
dytas Bobert Blake, 23 metų 
amžiaus, mirties bausmei pa
smerktas už nukovimą vieno 
komersanto, Fredo Gonnoro.

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

Iš dalies dobesiuota; nedidelė 
temperatūros atmaina; pusėti
ni žiemių rytų ir žiemių vėjai,

Vakar temperatūros » viduti
niškai buvo 45° F.

Šiandie saulė teka 5:00, lei
džiasi 6:37. Mėnuo leidžiasi 
4:39 ryto.

Kenoshoje policija 
suėmė ginkluotų 
streiklaužių bandą

Aute mobiliais atvykę iš . Allen 
A į menės bandė pulti stieiki- 
ninku buveinę

RENGSI I A, Wis., bal. 21.- 
Keli automobiliai, pilni dirban
čių Allen A kompanijos megs- 
luvėse streiklaužių, atlėkę iš 
fabriko bandė padaryti ginkluo
tą puolimą streikininkų centro 
įstaigos. Unijos vadai telefo-! 
nu šaukėsi palicijos pagalbos, 
kuri atvykus suėmė penkioliką 
streiklaužių. Streiklaužiai bu-, 
vo apsiginklavę šautuvais ir re
volveriais.

Italijos karalius ati
darė fašistų par

lamentą
BOMA, bal. 21. — Vak,ar ta

po atidarytas pirmasis vienų 
fašistų Italijos “parlamentas.”

JĮ atidarė patsai karalius Vik
toras Emanuelis, kuris savo kal
boj iš sosto pasakė, kad ka
dangi visos iki šiol buvusios 
nusiginklavimo konferencijos 
neturėjusios pasisekimo, tai 
Italijos priedermė esanti rūpin
tis savo krašto apsauga.

Siuvėjų streikas Vil
niuje pasibaigė dar
bininkų laimėjimu

VILNIUS, bal. 21. — Siuvyk
lų darbininkų streikas pasibai
gė visišku darbininkų laimėji
mu. Samdytojai. sutiko įvesti 
astuonių valandų darbo dieną 
ir samdyti siuvėjus tik per siu
vėjų uniją.

Didesnės algos šiuo tarpu 
streikininkai nereikalavo.

Sena moteriškė ir 5 vai
kai nutroško gaisre

SOUTH BENiD, Ind., bal. 21.
Praeitą naktį čia vienuose 

dviejų aukštų namuose kilo gai
sras. Greitai atvykę gaisrinin
kai ugnį užgesino, bet antrame 
aukšte rado smalkėmis ir du
rnais nutrošk usius gyventojo 
Harvey Purucker’o penkis vai
kus, amžiaus nuo 8 iki 15 me
tų, ir uošvę, 78 metų senutę-

Paties šeimininko ir jo žmo
nos tuo tarpu nebuvo name. 
Gaisras, kaip spėja, kilo iš su
gedusios virtuvės krosnies.

Devynių vaikų motina 
traukinio užmušta

MATTON, Ilk, 'bal. 21. — Big 
Four traukiniui užgavus čia au
tomobilį buvo užmušta moteriš
kė Mrs. Ainio Michael, 40 m., 
devynių vaikų motina.

Ex-kaizerio brolis mirė
BERLYNAS, bal. 2L—Hem- 

melmarke, Šlezvike-Holšteine, 
mirė Heinrichas Hohenzoller- 
nas, buvusio Vokiečių kaizerio 
brolis.

Bolonijoj vėl jaustas 
žemės drebėjimas

BOLONIJA, Ilalija, bal. 21 
— Čia ir kitose vietose vakar 
vėl buvo jaustas žemės drebė
jimas. Monc Maggiorc, netoli 
nuo Bolonijos, vieni namai bu
vo sugriauti ir keletas dirbtu-

Schacht išsiskubino 
į Berlyną tartis

Reparacijų konferencija gali pa 
irti, vokiečiams nepriėmus 
ekspertų pasiūlymų

PARYŽIUS, bal. 21. — Hjal- 
mar S.’.ii.cht, Vokietijos dele
gacijos r/cp/racijų konferenci
joj k-i-va, dėl kurio iitsisaky- 
mo priimti santarvininkų eks- 

pc-rlų pasiūlytas reparacijų mo
kėjimo sąlygas visa konferen
cija gali iširti, išsiskubino į 
Berlyną pasitarti su savo vy
riausybe.

Jugoslavų karalius 
pensionavo 40 bu
vusių ministerių

Tikisi tuo budu numaldysiąs 
politinius diktatūros prieši
ninkus

BELGRADAS, J ugoslavija, 
bal. 21. Diktatorius karalius 
Aleksandras, norėdamas numal
dyti pelitinius diktatūros prie
šus, vienu plunksnos pabrauki
mu paskyrė nuolatines pensijas 
keturioms dešimtims, buvusių 
premjerų ir kabineto ministe
rių. O iš vietos pašalintą gen. 
Pesičą, buvusį generalinio .šta
bo viršininką ir aukščiausiąjį 
armijos vadą paskyrė ministe
rių Belgijai.

Naują Austrijos ka
binetą bandys su

daryti Ender
VIENA, Austrija, bal. 21. — 

Vietoj neseniai rezignavusios 
praloto Ignaco Seipclio valdžios, 
naują ministerių kabinetą apsi
ėmė bandyti sudaryt Dr. Otto 
Ender, VorarJbergo provincijos 
gencral-guberna torius. .lis yra 
taip pat krikščionių socialų 
[klerikalų] partijos žmogus.

‘Miss* Poland’ traukias 
iš gražuolių kontesto

Vyskupas, mat, sako, kad pus
plikei merginai nepadoru pa- 
roduoti '

VARŠUVA, bal. 21. — Pana 
Vladislava Kostak, lenkų iš
rinkta gražiausioji mergina, ku
ri kaip “Miss Poland” turėjo 
dalyvauti tarptautiniame gra
žuolių kon beste Galvestone dėl 
pasaulinio, “Miss Universe,” ti
tulo, iš kontesto visai pasitrau
kia.

Mat, Galvestono vyskupas,
Christopher Byrne, atsiuntė pa
rašęs jai laišką, kad, girdi, ge
rai katalikei nepadoru dalyvau
ti tokiuose kontestuose, kur 
merginai reikią pusplikei paru
duoti prieš žiūrėtojų govėdas.

16 METŲ BANDITAS TURĖS 
MIRTI ELEKTROS KĖDĖJ

BEDFORlD, Pa., bal. 21. — 
ITarvey Feathers, 16 metų vai- 
kesas, kurs apiplėšimo tikslu 
nušovė žmogų, tapo pasmerk
tas mirti elektros kėdėj.

[Atlantic and Pacific Photo]

Zundel Ruben ir Nathan Ruben, Lietuvos žydai, kurie ke
liauja pėsti aplink pasaulį. Viso jie padarys 40,000 mylių. Iki 
šiol jie jau padarė 9,000 mylių ir aplankė 11 valstybių. Savo ke
lionę jie tikisi užbaigti 1932 m. šis paveikslas buvo nuimtas 
Washington>3 prie Baltojo Namo.
——————■■■■■r ■ ———■. 
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Tekstiles streikie- 
riai N. C. atsimeta 

nuo komunistų
——    ■'

A. D. F. Vadai žada nesimaišy- 
ti j streikus, išsauktus ko
munistų un»Š3s ’

CHARLOTT'E N. C., bal. 21. 
— Pin^ville tekstilės imonės 
darbininkai, kurie prieš dau
giau kaip savaitę laiko sustrei
kavo, atsimetė nuo komunistų 
National Textile Workers uni
jos ir jos organizatorių, Fredo 
Ifcal’io ir George Pershingo. 
Pastarasis yra. komunistų leib- 
organo Daily VVorker’io štabo 
korespondentas.

Streikininkai davė žinot ko
munistų unijos vadams, kad 
jie grįžta atgal į darbą

South Gaston i-a įmonėse strei
kui vadovauja Amerikos Darbo 
Federacija.

Thomas MdMehan, unijos 
pirmininkas, pareiškė, kad jo 
unija nesimaišysianti j jokį 
streiką, kurį yra iššaukus ko
munistinė unija.

Prohibicijos agentas 
kaltinamas dėl 

žmogžudybės
MANSFJELD, Ohio, bal.’ 21. 

— Čia tapo suimtas prohibici
jos agentas E. McGaw, kalti
namas <lel žmogžudybės. Mc- 
Gaw, darydamas kratą, vienoj 
“soft drinks” smuklėj, nušovė 
jos savininką Franką Pcllegi.

Italijos fašistų vadas 
išmestas iš partijos
ROMA, bal. 21. — Iš fašistų 

partijos tapo išmestas Mario 
Giampoli, 'buvęs Milano fašis
tų sekretorius ir vienas žy
miausių fašistų vadų.

,. ------
IŠSPROGDINO “ROAD- 

HOUS’ę”

KENOlSHA, Wis., bal. 21. — 
Netoli nuo Kenošos vakai’ bom
bos sprogimo buvo sudraskyta 
viena užeiga. Žmėnių nieko už
eigoj nebuvo, dėl to niekas ne
nukentėjo.

I Suomijos preziden
tas paleido parla

menta T 
•' _________ s •I 141 • ■. -

Nepajėgė susitaikyti dėl valdi
ninkų algų; nauji rinkimai 
liepos 1 dieną

HELSINKIS, Suomija., bal. 
21. — I)‘31 negalėjimo prieiti 
prie sutarimo valstybės tarnau
tojų algų klausimu, preziden
tas T.niiri Belander paleido Suo
mijos seimą.

Nauji seimo rinkimai įvyks 
liepos 1 dieną, o naujasis sei
mas susirinks rugpjūčio 1 die
ną. .

Italija panaikins ci
vilines vedybas

BOMA, bal. 21. — Mišra Va
tikano prelatų ir Italijos vy
riausybės atstovų komisija tai
so įstatymo projektą, kuriuo 
civilines vedybos Italijoj bus 
visai panaikintos. Teisėtomis 
bus pripažintos tik bažnytinės 
vedybos.

Krisdamas darbininkas 
užmušė “bosą”

GREiAT FAIjLS, Mont., bal. 
21. — Statylios darbe čia vie
nas darbininkas, Harold Wise- 
man, krisdamas žemėn iš 6(1 
pėdų a uk stumti, nukrito ant 
stovėjusio apačioj darbo prie
vaizdo, A. Paddocko, galvos. 
Paddock buvo užmuštas, tuo 
tarpu kai Wiseman tik lengvai 
užsigavo.

Trys maži vaikai žuvo 
farmos gaisre 

t \ • r ■ • • • ' * <

LEONĄ, Wis., bal. 21. — 
Gaisre, kuris praeitą naktį su
naikinę netoli nuo čia farmos 
namus, sudegė trys farmerio 
Franko Carlo maži vaikai.

Garažas, 14 autų, sudegė
HEBRON, I1L, bal., 21. — 

Gaisras čia sunaikino garažą ir 
keturioliką automobilių. Nuo
stoliai siekia $40,000.

Armotos sprogimas už
mušė 3 kareivius

IIONOMU.U, Havajai, bal. 
21. \Kanjehamehe Forte, 
O-jhu saloj, Jungtinių Valstybių 
artilerijai darant šaudymo iš 
m molų pratimus, sprogo viena 
armota. Trys kareiviai buvo 
užmušti, kiti šeši sužaloti.

Danijoj pranašauja 
socialistų valdžią

Spėja, kad felketingo rinkimus 
balandžio 4 d. laimės Darbo 
partija

KOPENHAGA, Danija, bal. 
21. — Ateinantį trečiadienį Da
nijoj įvyks folkctingo (seimo) 
rinkiniai. Bendrai pranašauja
mu, kad rinkimus laim<*M Darbo 
partija ir kad dabartinę libera
lų valdžią pakeis socialistai.

Svarbiausias šiais rinkimais 
iškeltas klausimas yra ginkluo
tė ir išlaidos jai. Darbo parti
ja reikalauja visiško ginkluo
tės sumažinimo, tuo tarpu kai 
konservai i viai stoja už išlaiky
mą “tinkamo” laivyno ir ka
riuomenės, kadangi, sako jie, 
visos kitos Europos valstybės 
dar neatsisakančios ginkluotis.

18 kinų komunistų iš
trūkt) iš Tsinano 

kalėjimo
TS1NANAS, Kinai, bal. 21.

Vakar čia iš kalėjimo ištruko 
aštuoniolika komunistų, kurie 
bėgdami vicmf policininką nu
šovė, o du kitus sužalojo.

Be to buvo nukautas Japonų 
ekspedicinės armijos Šantunge 
kapitonas iždininkas.

Lenkija derasi dėl 
20 milionų dole

rių paskolos
VABSUVA, bal. 21. — Ne- 

pavykus išsiderėti paskolos iš 
Jungtinių Valstybių bankinin
kų, su kuriais per ištiuis šešis 
mėnesius buvo vedamos petrak- 
tacijos, lenkai dabar bando iš
siderėti 20 milionų dolerių pa
skolos iš vieno užsienių inter
nacionalinio bankininkų sindi
kato.

Kaip girdėti, derybos einan
čios gerai ir netrukus tikimos 
susitarti.

Pinigų I^enkijai be galo rei
kia, ir ši 20 milionų dolerių pa
skalos busianti suvartota įstei
gimui žemes ūkio kredito ban
kui-

f

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita ' vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

■ NAUJIENOS
1739 S<h Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
. ---------------------------

Mariampolė pasiuntė 
šiaurės Lietuvai 11 

vagonų javų
MA'BIAlMiPOiLĖ. — Kovo 14 

dieną iš Mariampolės, Kalvari
jos, Kazlų Budos, Mauručių sto- 

Įčių buvo pasiųsta šiaurės Lie
tuvai 11 vagonų javų, daugiau
sia rugių. Iš viso 3,185 cent
neriai.

Palyginti daugiau aukojo 
Liubavo ir Janavo valsčiai. Pi
nigais pasiųsta jau apie 8,060 
litų. Valdininkų daugumas ap- 
sidėjo* per šešis mėnesius mo
kėti p,o 2 nuoš. iš gaunamos al-
gds.

Visi valsčiai aukoja ir pini
gais. Dosniausi yra vidutiniai 
u k i ai.

Algos darbininkams
Šakių apskrity

ŠAKIAI. Metiniams sam
dininkams algos maždaug to
kios: vyrui 400—500 litų, 
mergai — 300 350 litų, pie
meniui — 150—175 litų.

Sutartys daromos žodžiu, dėl
to atsiskaitant kai kam kyla 
nesusipratimų. Daug yra sam
dininkų, atkeliavusių iš šiaurės 
Lietuves. Visi atkeliavusieji 
darbo gauna.

Gaisras Balbierišky
i ~

BALBIERIŠKIS. Kovo m. 
22 d- 3:30 vai. ryto Gurvičio 
Nolelio odų dirbtuvėj kilo gais
ras. Esant ankstybam rytui ir 
nešimi tinkamai kam gesinti, 
gaisras smalkiai išsiplėtė, ap
imdamas Gurvičio J- tvartą ir 
svirną, kur sudegė javų; rugių 
ir kviečių apie 230 centnerių. 
Nuostolių padaryta apie 110,- 
000 litų.

Gaisras Norvaišuose
NORVAIŠAI, šakių apskr. - 

j Kovo 17 d., Norvaišų kaime ki- 
, 1o gaisras. S'udegė ūkininko 
i Saurusevičiaus klėtis, tvartai ir 
kluonas su visu turiu išskiriant 
gyvulius. Nuostolių padaryta 
apie 15 18 tūkstančių litų.

Sušalo daug bulvių
ŠAKIAI. — Beveik visų ūki

ninkų, kurie bulves žiemos me
tu laiko kaupuose, sušalo. Spi
rito varyklos už sušalusių bul
vių centnerį moka po 4 litus 50 
centų. Kai kurie bulvių sėklą 
turės pirkti. Dabar už sveikų 
bulvių centnerį moka po 6 litus.
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Balzamavimas

Rašo J. Lulevičius

(Tęsinys)
Išimtąsias dalis gražindavo 

giminūs arba dūdavo į tani tiks
lui prirengtas vazas iš akmens, 
bronzo arba porceleno. Plu- 
tarchas ir Porfiras tvirtina, kad 
žarnas ir kitus vidurių organus 
paskui mesdavę j mares; tikė
davę kad viduriai tai visų žmo
gaus nelaimių šaltinis.

Užbaigus su viduriais, kūną 
tepdavo cedro alyva, o tuščias 
vietas pripildydavo mirų, kasija 
ir kitokiais kvepalais ir prezer
vatyvais. Už kiek laiko kūną 
apvyniodavo drobe ir sykiu ap
tepdavo guma ir sakais, o ant 
viršaus kvepalais apšlakstydavo. 
Paskui šitaip išdžiovintą ir pre- 
zervais primirkytą kūną (jau 
mumiją) dėdavo į pirma iš li
ninių audmenų (prisakuotų) pa
dirbtą dėžę, o ant viršaus dar 
tepalais aptepdavo.

Antra dėžė arba sarkofagas 
(karstas) buvo padirbta iš ced
ro arba akmens. J ją paskui 
dėdavo pirmutinėj dėžėj minė
tu budu prirengtą lavoną. Galų 
gale sarkofagą palikdavo tam 
tikruose namuose arba prireng
davo jam itin patogią vietą 
dažnai savo valdonų kūnams pa
laikyti. egiptėnai budavodavo 
savo rųšies iki musų dienų pa
silikusias piramidas arba šiaip 
kokius šventnamius.

Nėra tikrų žinių kada egip
tėnai nustojo balzamavę šito
kia metodą, bet romėnams Egip
tą užėmus greitai išnyko ir il
gus amžius gyvavę garbingi 
Egipto balzamuotojai. Sykiu iš
nyko visos paslaptys. Ne be rei
kalo ir sakoma, kad tikrai ne
žinome kokius sakus ir kitus 
prezervatųs egiptūnai vartoda
vo, kad jų lavonai dar musų 
laikuose pasiliko nesugedę. Bet, 
kaip sakiau, Egipto sausas oras 
juos palaikydavo, o paskui jie 
balzamuodavo labai atsargiai ir 
skubintis jiems nereikėdavo.

Modernasai balzamavimas ne
turi nieko bendra su egiptėnų 
balzamavimu. Dabar niekas vi
durių laukan neima ir jokių sa
kų nevartoja. Dabar balza-

muotojas per kokią nors arte
riją prileidžia tam tikro skys
timo, ir lavonas negenda.

Savo laiku pagarsėjęs holan- 
! dų anatomas Pr. F. Ruysch 
(1665-1717 m.) pirmas pradėjo 
vartoti arterinį balzavimą. Da
rant demonstraciją rusų caras 
Petras Didysis, entuziazmo ap
imtas, pabučiavęs išbalzamuoto 
vaikučio lupas (gal Petras ma
nė vaikutį gyvu esant). Balza- 
mavime dar pasižymėjo Dr. 
Hunter, Boudet ir .kt., bet jie 
tiktai moksliniems tyrinėji
mams lavonus balzamuodavo.

Tiktai Amerikos civiliniame 
kare (1861-65 m.) pradėta 
plačiai lavonai balzamuoti. Už
muštųjų lavonus reikėdavo 
siųsti namo keletą šimtų mylių. 
Tuose laikuose Dr. Holmes iš 
New Yorko ir pradėjo balza
muoti kareivių lavonus—už tai 
jisai yra žinomas kaipo “bal- 
zamavimo tėvas” šioj šaly arba 
ir Europoj, nes ten balzamavi
mas dtr- ir dabar žemai stovi. 
Lietuvoje dar beveik nie1 as ir 
nežino apie balzamavimu. Sa
koma, Klaipėdoj jau .esąs bal- 
zamuotojas, bet tikrų žinių ne
turiu. žinau, kad Lietuvoje 
dar nėra nė vienos balzamavi- 
ino mokyklos.

Kaip viskas, taip ir balza
mavimas musų dienose jau pai
nesnis. Dabar neužtenka, kad 
palaikyti lavoną kol į žemę už
kasi, bet reikia tinkama tiizin- 
feKcija padaryti; reikia kartu 
užmušti apkreičiamų ligų pe
rai, reikia balzamavimu apsau
goti nuo apsikrėtimo ligomis. 
Dabar visi balzamuotojai turi 
pereiti mokykloje valdžios nu
statytą mokslą: anatomiją, 
bakteriologiją,' chemiją, sanita- 
riškumą ir kt., paskui išlaikyti 
valdžios ir miesto ekzaminus ir 
įrengti laidojimo įstaigą sulig 
sveikatos departamento reika
lavimų.

Šių dienų balzamavimas at
liekamas sekamu budu. Į kokią 
nors didesnę arteriją pilama iš 
formaldehido padarytas skysti
mas—nuo vienų iki 3 ar 4 ga
lionų, žiūrint į lavono diaumą. 
Arterijomis skystimas patenka 
į kiekvieną kūno dalį. Viduriai 
dezinf i kilojama įleidus į juos
tam tikslui prirengto skiedinio.

Tarp Chicagos
Lietuvių
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Grane Co. dirb
tuvėse

'Lietuviai darbininkai, kurie 
dirba Grane Co. Chicagoje, tu
rėtų apsisaugoti intrigų. Bu
vo pastebėti jau keletą sykių 
tani tikri kapeliai, neva atsi
šaukimas į darbininkus. O ir 
komunistų gazietoje“ talpinama 
pranešimai, kad tos kompani
jos darbininkai busiantys šau
kiami į masinį susirinkimą ba
landžio 23 dieną Lenkų svetai
nėje, prie 40-los ir Sacramen- 
to Avė. Aš norėčiau patarti 
lietuviams darbininkams būti 
atsargiais. Komunistai dažnai 
paduoda įvairių neapgalvotų 
sumanymų, dėl kurių paskiau 
darbininkams tenka nukentėti.

Ciane Co. darbininkas.

rengimai! susirinko apie 400, o 
gal daugiau. Kaip dėl Roselan- 
do kolonijos, tai reikia pasaky
ti, jog dalyvavo vakare labai 
daug žmonių.

Ir todėl tikimasi, kad iM. Va
lentai bus gražios paramos li
kę gal apje kokius $400. 
Smagu, kad parengimas pavy
ko. Antrų vertus, šeštadienio 
vakaras rodo, jog priklausy
mas didžiuliam ir veikliam kliu- 
bui, koks yra Golden Star kliu- 
bas, reiškia jo nariams tvirtą 
'atsparą, kuria galima atsirem
ti sunkioj gyvenimo valandoj.

Buvo įleidžiamos dvi dovanos 
$10 ir $5. Pirmą dovaną 

laimėjo p. Strumilas, o antrą 
kitatautis.

Rep.

Roseland
šeštadienį, 'balandžio 20 die

ną, didžiulis Golden Star kliu- 
bas surengė vakarą su laimė
jimais. Vakaras rengta tiksiu 
suteikti pagalbos kliubo nariui 
M. Valentai, kuris ilgą jau lai
ką serga.

Buvo padaryta 100 serijų. 
Visos jos, išskyrus tris, tapo 
išparduotos. Be to, žmonių pa-

Nicko laukan neimama ir ne- 
n.otama.

Jei kūnas nesužalotas, tai 
nesunku balzamuoti, bet suža
lotas lavonas tinkamai įbalza- 
m ioti jau reikia tinkamo prity
rimo ir prisirengimo. Patyręs 
balzamuotojas gali padirbti vei
dą, jeigu reikia (kai veidas su
žalotas), plaukus arba net ir 
visą galvą.

Europoje dar balzavimas gan 
žemai stovi, nees iš ten prisiųsti 
lavonai paprastai ąpgedę, nors 
už balzamavimą butą ir gan 
brangiai užmokėta, daug bran
giaus, negu Amerikoje.

Kaip Beturtis Vaikinas .Tapo 
Golfo Campionu

Roxee Teatro 
Kontestas

Šiame pranešime talpiname il
gą p. Buko-Arimanto laišką. 
Dėka p. Arimanto ir daugelio 
kitų tautiečių iškeltam klausi
mui dėl tinkamo užvardinimo 
lietuvių teatro ir šis kontestas 
tapo paskelbtas.

P-s Arimantas užgiriu Teatro 
Direkcijos paskelbtąjį kontestą 
ir siunčia parinkęs daug skir
tingų teatrui pavadinimų: Te- 
čiaus p. Arimanto manymu, rei
kėtų kreipti daugiau domės į 
parinkimą vardų, o ne į sugal- 
vojimą. Jisai rašo:
“Liet. Teatro Statybos B-vei, 
Chicago.
Gerbiamieji Vienginčiai:

Smagu matyt, kad mano ir 
kitų pajudintas klausimas nau
jai statomo teatro vardo lietu
vinimui rado atbalsį: paketinei 
tikrai lietuviškai pavadinti. Pui
ku! Tebūna Jums už tai gar
bė!

..Mes lietuviai turime eibes 
savų lietuviškų pavadinimų, 
taigi kon teste reikėtų skelbti ne 
kas sugalvos, ibet kas parinks 
tinkamiausį vardą.

Duotas teatrui vardas pasi
liks ne vieniems ir ne keliems 
metams, bet ilgainiui. Gal net iki 
tol, kuomet lietuviai pamirš sa
vo kalbą... Jo lieju viskas pavadi
nimas išliks kaipo nutrunyjan- 
ti uola. Jis visada ir visiems 
(net ne lietiniams) primins 
lietuvybę. Ve kodėl svarbu ne 
sugalvotas, ®.r lipytas, o pras- 
mus lietuviškas vardas!

Reikia atminti ir tai, kad 
naujam teatrui atsidarius, jo

Linkėdamas naujam teatrui 
kuogeriausioš kloties pasilikt 
nors vardu lietuvišku, ir kad jo 
vardas butų liudytoju per šim
tus metų, jog kadaise tai bu
vo lietuvių statytas!

Anis Rūkas (Arimantas).”
Kad teatro užvardinimas da

lys dideles įtakos į apielinkę ir 
teatro lankytojus, tai nėra jo
kios abejonės. Svarbu tad, kad 
teatro vardas butų netik lietu
viškas ,bet ir praktiškas ir len
gvai populiarizuojanias svetim
taučių tarpe, kurių pritarimas 
ir kooperacija yra nemažiau 
reikalingi teatro gėrovai, kaip 
ir musų pačių tautiečių.

Taigi kviečiame lietuviškąją 
visuomenę ateiti mums pagal
bon ir padėti parinkti tinkamą 
užvardinimą naujam lietuvių 
teaitrui. Ne svarbu, ar vardas 
bus parinktas, ar pačių konles- 
tantų sukombinuotas, bile tik 
bus tinkamas.

Prašome visus talkon. Theati’e 
Building Corporation, 819 W. 
35lh S't., Chicago, III.

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori

jos Bendrovės mėnesinis susi
rinkimas atsibuvo 8 dieną ba
landžio savoje svetainėje. Val
dyba visa dalyvavo; dviejų di
rektorių nebuvo; draugijų at
stovų susirinkime dalyvavo 22.

Pereito susirinkimo tarimai 
buvo skaityti ir vienu balsu pri
imti.

Iš raporto apie minkštuosius 
gėrimus pasirodė, kad pelno tu
rėta $122.70. Raportas priim
tas. Finansų raporte nieko nau
ja nepasirodė. Svarbiausias da
lykas tai buvo iškeltas klausi
mas apie antrą morgičių, kurį 
užtraukti buvo nutarta pereita
me susirinkime, būtent $60,,000. 
Klausimas svarstytas atidžiai. 
Jisai paliktas kitam susirinki
mui. Gal to morgičiaus ir visai 
nereikės traukti, jeigu visi 
draugijų atstovai veiks išvien 
su valdyba.

1 balandžio atmokėjimui auk
sinių bonų ir (nuošimčių keli di
rektoriai sukėlė dalį sumos, o 
dapildymus p. Evaldas pasko
lino ant Judgement notų. P-nas 
Evaldas taipgi ir toliau pasiža
dėjo remti bendrovę be antro 
morgičiaus.

Toliau svarstyti dalykai, lie
čiantys pikniką, kuris įvyks 30 
dieną birželio, černausko darže.

Pamarginimui yra leidžiamas 
išlaimėt! automobilius vertes 
$1,585. Biletai visi vienodi — 
po 15 centų. Tai bus puiki do
vana tam. kas ją laimės už ma
žą bileto kainą.

Tikimės, kad visuomenė pa
rems šį Bendrovės rengiamą 
pikniką ir nei vienas neatsisa
kys nusipirkti nors po porą ti- 
kietų, nes su tais pačiais tikė
tais ir į daržą galės įeiti.

Dar buvo keletas mažų daly
kėlių svarstyti apie išrendavi- 
mą svetainės, ir susirinkimas 
tapo uždarytas pusę vienuolik
tos vakare.

Nutarimų rašt.

RASTI RAKTAI
Baklai atrasti, Lietuvių Au- 

ditorAime laike Joni skiečių 
kliubo bankieto. Kas pamūtėt 
kreipkitės Julius Butautas, 7126 
So. Artesian Avė.

Klaidos pataisymas
“Naujienų” šeštadienio laido

je, aprašyme Joniškiečių kliu
bo bankieto, kuris įvyko balan
džio 14 dieną, buvo pasakyta, 
kad svečių kliubas turėjo apie 
pusantro šimto, o turėjo būti— 
apie pustrečio šimto.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted S't 
Tel. Roosevelt 8500

Specialistas rydyme chronltkų ir nauja li
rų. Jei kiti neralfijo jumis l*rydyti, atsflan- 
sykit pas mane. Mano pilnas ihegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikri} liga ir jei ai apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei. 
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ifcgzaminavlmo—kas jum* yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rrt? iki 1 po pietų.
—r...  ------- ... -------- --------- - —

24 Menesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

l \ bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
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

F JOE SMILGIS 1
I
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musų pataisytas jūsų automobi- 

j liūs išrodys kaip naujas.

4542 S. Western Avė.
TfeJ- Lafayette 4501 
CHICAGO

Ii-—--------------/

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavo.jimui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 1OO svarų Hammer 
Bros. White Lead.

Johnny Farrell

Niekur kitur pasauly beturtis 
vaikinas negali gauti progos 
taip aukštai iškilti, kaip Ame
rikoje. Jei Herbert Hoover, 
našlaitis ukininkutis, yra vienas 
pažymėtinas pavyzdys, Johnny 
Farrell. Laisvojo golfo čampi- 
onas, yra lygiai gyvenąs to 
patikrinimas.

1901 m. mažas Johnny Far
rell gimė Tuckahoe, netoli nuo 
White Plains VVestchester val- 
Ičiuje, New York. Kaip vai
kutis patarnaujas golfininkams, 
Fairvievv Golf Club, jis golfą 
lošti pradėjo 1914 m.

Pirmiausiai jis pritraukė 
dėmesį Sivvannoy Clube. Jis 
ten patarnavo ir kaip geras 
lošikas, Tom Kerrigan, vedėjas 
jį pasiskyrė savo padėjėju. 
Septynis metus vėliau jis lošė 
pakvietimais sušauktame lošime 
Gardpn City 1921 m. Vėl sep
tynis metus vėliau, 1928 m. jis

išlošė ir Laisvojo golfo čampi- 
onatą.

“Vieną dalyką aš tikrai 
radau,” sako Farrell. “Gerai 
lošti golfą kiekvienas turi būti 
tikrai sveikas, dėl to aš ir neval
gau brangių skanumų ar sal
dumynų. Jie perdaug veikia 
mano svorį ir aš tampu neran
giu. Be to, aš taip pat nevalgau 
tarp normališkojo valgio laiko, 
bet, kai noriu,—rukau. ‘Duokit 
man Lucky—aš atiduosiu sal
dumynus,’ tai jau mano frazė, 
kurią visi draugai žino. Aš 
myliu Lucky Strike skonį— 
turtingąjį paspraginto tabako 
skonį.”

Išlošėjas golfininkas, neabe
jojamai, vienas geriausių pa
vyzdžių, kad fiziškai labai gerai 
sveikas. Joks kitoks pažymė
jimas neapibudins geriau, kai 
paskutis 1928 m. lošimas ir 
rekordas. Jis negeria ir Lucky 
Strike yra jo kasdieninis drau
gas.

Štai rekordas: Farrell išvyko 
į California 1927 m. žiemai ir 
sugrįžo su dideliu karbunkuliu 
ant jo kaklo. Tas kenkimas jį 
iš biznio išstūmė tiek, kiek 
golfas buvo suruoštas. Jis atsi
gulė į lovą ir visai negalėjo 
lošti. Johnny, jis pats, pasipa
sakojo, kad kai jis atgal į New 
Yorką sugrįšiąs, jis mato Mc- 
Govern, kuris sutvarko svei
katą Babe Ruth kiekvienais 
metais. McGovern diagnoza 
nustatė, kad jo liga kaip ir 
savęs užsinuodijimas ir jam 
reikia daugiau mankštintis ir 
gydytis, kad vaikną gerai į

sveikatą sugrąžintų. Farrell 
sako, kad jis niekad taip gerai 
nesijautė savo gyvenime, kaip 
dabar jautėsi. Ir tada jau pra
dėjo smalkiai taisytis.

Be jo, puikaus golfininko, 
Farrell yra dar ir šiaip labai 
puikus vyras ir gerbtinas dėl 
daugelio dalykų, kuriuos jis 
yra atlikęs. Jis vienas daugia
usiai mylimas ir geriausių 
vyrų. Jam kasmet geriausiai 
aprėdyti golfininką profesio
nalą išleidžiamą $1,000. Farrell 
yra per pora metų tiek laimėjęs, 
kad Grantland Rice ir kiti 
rašytojai, tėmiją golfininkų 
progesą aprašą pažymi, jog 
niekas tiek nesistengė iš pro
fesionališkų golfininkų moral
iškai sustiprėti, kaip Johnny 
Farrell.

Farrell yra toks jau stiprus 
tikėtojas į Lucky Strike, kad 
jis duoda draugams ir pažįs
tamiems, kiekvienam pažymė
damas ir ^užrašydamas gražiai 
juokdamasis, rankraščiu aplink 
viršelį, “Štai,, padarys Tamstą 
linksmu pora Lucky Strike 
cigaretų, juos rūkyk.”

Jis taip pat i# St. Augustine 
draugams telegrafavo:

“ŠTAI PAŽYMIU IR PAT
VIRTINU, KAD LUCKY 
STRIKE IŠLAIMEJO CAM- 
PIONATĄ (STOP) YPATIN
GAI JO PASPRAGINTAS 
SKONIS LABAI MALONUS 
DAUG LAIMES

JOHNNY FARRELL'.”

vardas-pavadinimas darys įta
ką į gretimas ir apielinkės įs
taigas, t. y. nuo jo pavadini
mo ir kilos, mažesnės įstaigos, 
kaip tai krautuves, ar valgyk
los, pasivadins.

Kadangi teatro vardas sklan
džiai apskkmbtas: ‘turi būti 
trumpas — ne daugiau, kaip iš 
6 raidžių — praktiškas ir leng
vai tariamas anlgiškai,’ tai ten
ka dikčiai pasiknystj ipo lietu
viškus žodynus, kad lokį vardą 
parinkus.

Aš čia paliečiu parinkęs ke
letą vardų . ne lodei, kad geis
čiau laimėti dovaną, o vien to
dėl, kad teatras butų tikrai lie- 
luvliškai užvardintas. O tas 
duos man didžiausią užsigane- 
dinimo dovaną. Lai Teatro val
dyba pasirenka iš jų tinka
miausį.

Algė, Algis, Daiva, Deivė. 
Deris, Ėglis, Gabija, Gauda, 
Giedra, Gilšė, Gužinė, Jorė, 
Kaunis, Kora, Laima, Leta, 
Meilė, Meilis, Namėja, Nijola, 
Olsis, Parką, Patele, Perle, Pui- 
kė, Ragė, Reda, Sarge, Siela, 
Šilinė, Taubė, Tiklė, Ulė, Urka, 
Utepa, Vaidas, Vėlė, Vesula, 
Viltė, Vokė, Voverė, žegota.

Galimas daiktas kad iš viso 
šio skaičiaus išskirsite vien lo
kius, kaip Gabija, Daina, Dai
va ir t. p. Tai yra paprasti 
vardai, bet ir tai bus geri bile 
tik savi—lietuviški.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

r. Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia -pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžines dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar. ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus (T Ą QQ 
galionas ...............
Stoginė popiera 3 ply, raudo
na ir žalia S 1.9 8
Pure boiled
Oil, galionas

Linseed.... 98c
J. DERINGIS 

4414 S. Rockwell St. 
Lafayette 4689 

PR1STATOM VISUR

Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekviena rytų.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 0038

Chicago Stadium
Madison ir Wood gt.

Balandžio 23, 24 ir 25, vakarais

Pirmas nacionalis amatorių bokso čempi
onatas laikomas Chicagoje — virš 100 
geriausių amatorių kumštininkų Jungt. 
Valstijose dalyvauja. Jau vien gražus ir 

milžiniškas trobesys vertas pamatyti. 

Tikietai nuo 50e iki $1.50 Stadione, ar 
vidunniesčio ofise (78 W. Madison St.

20-30 kumštinių Utarninko ir Seredos 
vakarais.

16 galutinų kumštynių Ketverge vakare.
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MUSŲ MOTERIMS
KAIMIŠKAI PRIRENGTI 

KIAUŠINIAI

NAUJIENOS, Chicaro. 111.
—T
RŪGŠTAUS PIENO KORNŲ

KfiKSUKAI

Veda Dora Vilkienė *

ŠVIEŽIŲ ŽIRNIŲ SRIUBA STEKAS

ni prietaisu. Kepk ant blėties. 
Duok gana vietos, pyragaičiams 
pakilti. Kepk. 15 minutų. Pa
darysi 8 tuzinus.

ke- 
kol

RHUBARBO KONSERVAI

kvorta žalių žirnių 
kvorta pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštas miltų

žirnius ir

i
truputį druskos, pipirų, 
sukapotų petruškų
Nuvalyk, nulauk

virk juos 1 kvortoj druskuoto 
vandens. Sudėk truputį sodos, 
kad užlaikyti spalvą. Virk pa
kol žirniai bus visai minkšti ir 
vanduo nuvirs iki pusės.

Pertrink per sietą, pripilk 
pieną ir pakepintus ant sviesto 
miltus. Pridėk prieskonius ir 
paduok stalan karštą su kre- 
kėsais.

3 sv. gero steko
2 šaukštai sviesto
1 svogūnas
Miltų.
Padėk sviesta ant skaurados, 

sudėk supiaustytą svogūną, pa
kepink. Aptek ir apibarstyk 
steką miltais ir padėk ant skau- 
rados ir gerai 
nies pakepink, 
dūkūs karšto, 
dens, tampriai 
valandą laiko.

Prieš paduosiant sta-

G maži svogūnai 
Gana sviesto arba taukų 
6 kietai išvirti kiaušiniai 
Supiaustyk svogūnus ir 

pink ant sviesto bei taukų
svogūnai gerai parus. Supiaus
tyk kiaušinius i ketvirtainius 
šmotukus, pridėk prie svogūnų 
ir kepink dar 3 minutes, 
duok pusryčiams su virtom 
vėm.

KEPTI OBUOLIAI IR 
OATMEAL

daržovių.

Pa
lmi

ant didelės ug- 
Užpilk 4 puo- 
verdančio van- 

apdengk, ir virk 
Gali sudėti ir

Kepk obuolius 20 minutų. 
Prieš paduosiant stalan, padek 
po vieną obuolį dėl kiekvienos 
ypatos ir apdėk aplink virto 
oatmeal. Prie to paduok sal-

lan, apdėk sviestu ir padėk at- džios Smetonos arba pieno. La- 
gal pečiun kad aipkeptų. Dažalą bai sveikas ir maistingas val

2 kvortos rhubarbo
2 orandžiai
21/2 puoduko cukraus
1 sv. besėklių razinkų
2 puodukų sukapotų volakiš- 

kų riešutų.
Supiaustyk, nuvalius ir nuplo

vus rhubarb į pailgus šmotu
kus, sukapok orandžio luobelj. 
Sudėk į puodą kartu su cuk
rum ir supilk orandžinę sunką. 
Virk kartu 5 minutes. Pridėk^ 
razinkas ir dar virk tiek pat. 
Nuimk nuo ugnies, pridėk rie
šutus ir sudėk į sterilizuotus 
stiklus. Kaip atšals apipilk pa
rafinu.

puodukas baltųjų miltų 
puodukas komų miltų 
šaukštas cukraus

1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas sodos
y2 kvortos rūgštaus pieno
1 kiaušinis
1 šaukštas sviesto (ištarpyk).
Sumaišyk ir kartu persijok 

miltus, cukrų ir sodą. Ištrink 
sviestą ir atskiesk pienu, pri
dėk sausus pridėčkus. Gerai 
viską kartu išplak, ir pridėk 
išplaktą kiaušinį. Ištepk karš
tą skauradą taukais. Pilk ;-u 
šaukštu. Abi puses gerai ap
kepk. Aptepk sviestu ir karštus 
paduok stalan.

1

p

Pianai-Radios

Nebus Niežė

U’ik pn-

huvo aptiekininko.

jimo!
sokCRkit kankinanti o- 
doH niežėjimu, 
vartok lt.

MOKYKLOS NMRSfl, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ŠITA
Sftvera’a Eako.

Taip pastebėtina pagei-
ba nuo keldinančio įde
gimo. Taip vėsinant Ir, 
raminant ir. PaHikiatiskil

Severai
ESKO

Išpardavimas
patirštink miltais, jeigu nori 
pridėk grybų ir virtų bulvių 
Paduok karštą.

gis.

KIŠENIUS

Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos’ Radi o ir Pianų.

IMBIERO DUONA

® o

. 2612 puodukas sviesto 
puodukai 
kiaušinio

3409 
ana. 
706

CO »C>0 O

2631

3409 transter No. 706.—Vienos spalvos geriausia šilko bliuzka. Galima 
dėvėti su siutu. Sukirptos mieros 16, 18 taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

2631.—Spalvuotos materijos bliuzkelė. Galima siūdinti iš bile šilko 
arba batisto. Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. , •

2612.—Taipgi spalvuotos materijos bliuzka, tik truputi kitaip pasiu1 
ta. Sukirptos mieros 1G, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colhj per krutinę.

Norint gauti vieną ar nuogiau virė 
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. 
ftUlsted St.. Chicago. III.

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

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

1/2 kvortos gerųjų miltų
3 šaukštai taukų
4 šaukštai baking pauderio
1 šaukštas cukraus 
truputį druskos
1 kiaušinis

2/3 puoduko riebaus pieno
Aviečių (uogų) košės
Persijok sausus pridėčkus du 

sykius, su šakute gerai išmai
šyk taukus. Išplak kiaušini] 
su pienu ir pridėk prie miltų. 
Maišyk tik su šakute, o ne su 
šaukštu. Iškočiok į pailgus 
4 arba 5 colių šmotukus. Padėk 
ant vienos šmotuko pusės 1 
šaukštuką akviečių k^šės. Už
lenk šonus, pavilgink šaltu van
deniu ir gerai juos suspausk. 
Įpiauk truputį, kad uogų košė 
matytųs. Aptepk pienu 
kepk pečiuje 15 minutų, 
pakol gerai parus.

KALBĖDAMA aukiteente mo
kyklos merginoms apie asme
ninį higieną, patyrusi diitrik- 
to nursZ nasakd:

("Viena pagrindinių taisyk

lių dėl merginų sveikatos, rei- 
Ikia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 

iltinimas ir dieta turi būt var» 
| tojams. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
met nujol turėtų būti varto* 
jamaa. Paimk 
vieną vakarą.

• nesmagumo." 

i Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

ir 
arba

V2 puoduko cukraus
3 šaukštai sviesto
1 kiaušinis
>/2 puoduko molasses
11/2 puoduko miltų

Vk šaukštuko druskos
1 šaukštukas imbiero (malto)
1 šaukštukas cinamonų 
y2 šaukštuko sodos.
Ištrink sviestą ir cukrų, pri

dėk išplaktus kiaušinius, pas
kui dėk pamainydama sausus 
pridėčkus su pienu ir molasses. 
Sudėk i išsviestuotą. paplokščią 
blėti ir kepk 30 iki 45 minutų.

CUKRINIAI PYRAGAIČIAI,
KURIE ILGAI GAL LAIKYTIS

cukraus
tryniai
saldaus arba ru-
arba saldžios

2
4
!4 puoduko 

gštaus pieno, 
Smetonos

3l/o puodukų miltų
2 šaukštuku baking pauderio
14 šaukštuko sodos
l/2 šaukštuko druskos
1 puodukas “mace”.
Ištrink sviestą, pridėk cukrų 

ir kartu vėl gerai ištrink. Pri
dėk neplaktus kiaušinius ir vėl 
kartu viską gerai išplak, pas
kui supilk pienk. Persijok ke
letą sykių sausus pridėčkus ir 
pridėk prie mišinio. Iškočiok 
ir padaryk mažus pyragaičius 
su ranka arba išpiauk tam tik-

GALVA SKAUDA laukit* kiek-
Joa nepadaryt

vartoti nailtt- 
jaučiatės. Kiek-

ČMade by
v

For Cuti and Wounds
Apsisaagokit lisikritimo! 
Gydykit kožnų žaizdą ar
ba įsibrežimę sv liao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zunite ažmaia bakterijas. 
Ir itgydo.

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

with

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGKIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Ši Brunsvvick Radiola, 6 tūbų, 
gražus kabinetas, supcrbeadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $69

BrunsNvick R. C. A. Radiola, 
užA:..c'..t"bų’ $59
Atvyater Kent, 7 lubų, 
modelis 42, už .............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, $85
Steinite, 7 A.C*. tūbų, 
su viskuo už .....t........... JOC
Ereshman, G.A.C , su vis- 
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dynamic C 107 
speakeriu, su viskuo už I v f 
R. C. A. Radiola 33, $77
Spartan, 2 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už ......
Atvvater Kent modelis.
8 tūbų ............................
Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

nik

Ali dritfgiete—35c and 65c Jare and tubea. 
“ Childrea’a Muiterole (milder fortu)35c. 

Better than a Mustard Plaster

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
Ir Praiali- 
na Gerk
ite Parpi
mą. Ska«- 
diihaį ir 
Kosėjimą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Gražus naujas grojiklis planas, 
kainavo $550, dabar $195 
Gulbransen Registcring Pianas, 
vertės $500, $295
Kimbal grojiklis pianas $185 
Stark grojiklis pianas, C7O 
už .............. .................. .....f O

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

FLIT
(Adresas)

(Miestas ir valst.)
a

TUBBY This Won’t Hurt Him at Ali

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
Siųskit pinigus per 

naujienas

-p # over
■ 38 years

25 ounces for 25® 
KC 

Baking Powder 
(doubfe acting) 

ŪSE LESS 
of hlgh prlced branda

USEP BY OUR GOVERNMENT

ItLl 8E ALL&IČUT 
'rwsiiMe, pop, 
ROMT'S GOUMA 
HOLD TttE MML?
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KOMITETŲ GAUSYBE

Jau yra sukurti bent keturi komitetai šiaurės Lie
tuvai šelpti. Bolševikai turi savo komitetą, kuris yra 
sudarytas iš įvairių komunistų organizacijų atstovų. 
R.-katalikų federacija įsteigė savo komitetą ir organi
zuoja skyrius kolionijose. Sandariečiai įkūrė šelpimo 
komitetą, kuris veiks “Sandaros globoje”. Pralotas Kru
šas, p. Kodis ir dešinieji tautininkai organizuoja dar 
vieną komitetą.

Tuo budu beveik visos partijos ir srovės įsisteigė 
po komitetą. Tiems žmonėms, kurie netiki, kad šelpimo 
darbas privalo būt kontroliuojamas partijų, teks siųsti 
savo aukas per kitokias organizacijas (pav. per SLA.) 
arba tiesiog Lietuvon. Pirmiaus Lietuvos šelpimo reika
luose šitokio susiskaldymo pas amerikiečius nebūdavo. 
Kur daug komitetų, tenai paprastai būna maža naudos 
šelpiamiemsiems. Bet ką padarysi, kad dabar jau tokia 
“era” ir Lietuvoje, ir pas mus!

FILOLOGIŠKA MĮSLĖ, AR KAS?

Lietuvos laikraščiai vėl rašo apie garsųjį pralotą 
Olšauską (“otiec Konstantin”). Jie sako, kad jam “kar
domoji priemonė” esanti nepakeista. O tai reiškia, kad 
biednas “katalikiškos apšvietos” platintojas pasilieka — 
sunkiųjų darbų kalėjime!

Pralotas Olšauskas davęs skundą Kauno apygardos 
teismui ant tardytojo dėl savo arešto ir siūlęs užsistaty- 
ti kauciją, bet Apygardos teismas jo skundą atmetęs. 
Teismas nutarė Olšauską nepaleisti iš kalėjimo, tai Kau
no laikraščiai sako, kad* “kardomoji priemonė” jam pa
likta.

Mes manėme, kad ta “kardomoji priemonė” tąi pa
prasta zeceriška klaida, iškreipusi gerą lietuvišką žodį 
“tardomoji”. Jeigu pralotas Olšauskas yra tardomas, 
tai jam gali būt pritaikinta “tardomoji priemonė”. Bet 
Lietuvos dienraščiai įsikando rašyt “kardomoji” ir tą 
keistą žodį žiniose apie buv. katalikiškos “Saulės” vedė
ją kartoja po kelis sykius. Ir sunku suvokti, iš kur šis 
naujas juridinis “terminas” atsirado.

Bet, nežiūrint ar tą, kartuves primenantį, žodį nu
kalė Kauno filologai, ar laikraščių zeceriai, atrodo, kad 
pral. Olšauskui gero jisai nieko nelemia. Vienoje žinioje 
pranešama, kad Olšauskas esąs traukiamas atsakomy
bėn sulig Baudžiamojo Statuto 453 straipsniu, kuris ši
taip skamba: “Kas nusikalto nužudęs, tas yra baudžia
mas kalėti sunkiajame kalėjime ne trumpiau kaip aš
tuonerius metus.”

“Nužudė” ir “aštuoneri metai kalėjimo”! Labai ne- 
muzikališki žodžiai paprasto žmogaus ausiai, o kunigo, 
“dvasiško vado” ausiai ypatingai.

Per tiek metų tas asmuo buvo garbinamas ir laiko- 
• mas dideliu visuomenės darbuotoju, — iki susilaukė 
“‘kardomosios priemonės”!

DŽIAUGIASI, KAD MIRĖ

Anglų bankininko lordo Revelstoke mirtis visai ne
tikėtai sudarė priežastį džiaugsmui daugelyje kraštų. 
Nabašninkas dalyvavo, kaipo finansinis ekspertas, re
paracijų konferencijoje, kuri jau 10 savaičių kaip po
sėdžiauja Paryžiuje. Santarvės valstybių ir Amerikos 
delegatai nesusitarė su Vokietijos atstovais reparacijų 
likvidavimo klausimu, ir šeštadienį konferencija turėjo 
susirinkti paskutinį kartą, konstatuot nepasisekimo 
faktą ir išsiskirstyti. Bet už keleto valandų prieš šį su- 

ofi-

su-
de-

sirinkimą lordas Revelstoke mirė, ir konferencijis 
dalis užsidarymas tapo atidėtas trims dienoms.

Tikimasi, kad per šį laiką ekspertams pavyks 
rasti kokį nors kompromisą, kuris leistų atnaujinti 
rybas ir duotų galimumo konferencijai prieiti susitai
kymą. Del to tad ir kilo palengvėjimo ir kone džiaugs
mo jausmas Paryžiuje ir kitose valstybių sostinėse, at
sitikus staigiai anglų finansininko mirčiai.

Skęstąs ir už šiaudo griebiasi. Buvusieji karo tal
kininkai ir Amerika piešia juodais dažais Vokietijos 
ateitį, jeigu ši ekspertų konferencija neišspręs repara
cijų klausimo: nupulsiąs jos keditas, suirsią jos finan
sai, prieš ją susivienysią franeuzai su anglais, ir t. t. 
Bet reparacijų konferencijos nepasisekimas pakenktų

Vokietijai. Jeigu imtų krikti Vokietijos finansai, tai ji 
nebegalėtų daugiau mokėti reparacijų kitoms valsty
bėms. 0 kas apsaugotų tas paskolas, kurias kitų .šalių 
bankininkai yra davę Vokietijai per keletą pastarųjų 
metų? Kas pasidarytų su svetimais, įdėtais j Vokieti
jos pramonę kapitalais?

Prastas dalykas, kad daugiaus kaip už dešimties 
metų po karo pabaigos, valstybių vyrai ir ekspertai dar 
nepajėgia likviduoti tą karo palikimą. Tečiaus gal ateis 
kiti, kurie pajėgs tai padaryti!

Polemika ir Kritika
Atviras laiškas “Naujienų” 

redaktoriui
Gerbiamas Tamsta:

Gindami (? “N-” Red.) Dr. L. 
E. Schmidt, kurį pašalino iš sa
vo tarpo Chicagos daktarų drau
gija dėl jo neetiško elgimosi, 
tamsta labai, ryškiai pasirodėte 
esąs gyvu bendraminčiu Chica
gos dienraščių redaktorių, ku
rių tarsi nesuvaldoma aistra 
(passion) yra kuo didžiausi skel
bimai bei kuo riebiausias pel
nas. Tamsta, kaip ir jie, sakote
— Jisai buvo apkaltintas ir su
rastas kaltu “neetišku elgesiu”
— ir, kaip čia matyti, “neetiš
ku elgešiu” dedate kabutėse, 
lyg ir norėdami pasakyti, jog 
iš tikrųjų jisai elgėsi etiškai, 
tik ve tie Chicagos daktarai, ži
noma, tamstos išmanymu, bū
dami labai nedėkingais, nelab- 
daringais ir nenuosaikiais, su
rado jo elgesyj kokį tai nebūtą 
neetiškumą. O tai reiškia, kad 
pagal tamstos (? “N.” Red.) 
etikos, puslapiniai skelbimai, 
kokiais dažnai vilioja ligonius 
Public Health Institute, yra vi
sai etiškas dalykas. Tik, gerbia
masis, kokių susilauktume pa
sėkų, jeigu ir Amerikos Dakta
rų Draugijos etika butų tokia, 
kaip ir tamstos? Juk tada dak
tarams skelbtis butų visai etiš
ka. Kadangi tokiu etiškumu ir 
pilna laisve skelbtis visų pir
miausia pasinaudotų labai abe
jotino dorovingumo daktarai, 
taigi aišku kaip diena, kad in
stitutai, kokiais buvo Collins’o, 
Stankaus, Griniaus, Lister’io ir 
kitų, tarsi grybai po lietaus, im
tų dygti, žinoma, ir tas baisus 
žmonių mulkinimas ir išnaudoji
mas, kokis ėjo visokiems insti
tutams laisvai laikraščiuose be
siskelbiant, — .ir vėl eitų! Be 
to, į ką gi pavirstų laikraščiai, 
ypač musų laikraščiai, jei visi 
daktarai, gruposna susispietę, 
puslakštiniais skelbimais gar
sintus!? Pavyzdžiui, vienas dak
taras Brooklytie jau taip .garsi
nasi “Vienybėj” ir “Garse”, ir 
mątote tamsta, kaip šlamštiškai 
šiuodu laikraščiu dabar atrodo. 
Ar nebūtų koktu kaęį ir tamstai, 
jeigu visi musų laikraščiai pra
dėtų eiti “Vienybės” su “Gar
su” pramintais takais, vadinasi, 
terštų savo puslapius fikcinių 
(pramanytų) ligoniui atvaizdais 
ir testimoni jomis (liudiji
mais) ?!

Toliau tamsta sakote — “Ne
etišku” dalyku daktarų draugi
ja pripažino reklamą, — nors 
susirinkimo diskusijose iškilo 
aikštėn, kad kaltinamojo kole
gos gal būt dar labiaus buvo 
nusistatę prieš jį dėl jo labda
rybės. — Apie tą garbingą ir 
žmones viliojantį žodį labdary
bė, iš tikrųjų, laikas atsargiau 
kalbėti. Tamstos ginamasis dak
taras yra vertas virš trijų mi
lijonų dolerių. Taigi, labai abe
jotina, ar jis, gydydamas žmo
nes taip labdaringai, kaip, pa
vyzdžiui, 75 nuošimžiai visų 
daktarų (kurių turtelis yra la
bai apribotas) gydo, butų galė
jęs tokią krūvą pinigų susipilti. 
Kitas daktaras, kuris labai karš
tai šoko “nuskriaustąjį” ginti, 
irgi yra labai turtingas žmogus. 
O keli metai atgal, kai vieno lie
tuvio gydytojo moteris susirgo 
plaučių uždegimu, ir šaukėme 
šitą labdarybės užtarėją, tai — 
žinote, tamsta! jis pasakė, 
kad be trijų šimtų dolerių ne
važiuojąs! Rodos, kad ir tams
tai bus dabar aišku, kokiais lab
daringais daktarais yra tie karš
ti labdarybės užtarėjai.

žinoma, kas dalykų tikrai ne
žino ir, tiesų sakant, niekados 
nebando sužinoti, sakys, jog 
profesoriai klinikose dykai žmo
nes gydo, taigi, labdarybės dar
bą dirba. Kai kurie — taip, bet 
dauguma — ne. O tai dėl to, 
kad klinikose studentai ligonius 
bekamantinėdami ir beegzami- 
nuodami taip nukamuoja, kad 
tie žmonelės vos kojas'po tam 
tepavelka, gi profesoriai kyšte
lėję ligoniams savo vizitines 
korteles, — matote, — kad j

juos ateitų, o atėję, žinoma, jei 
tik pinigų turi, tai gerai užsi
mokėtų. Tai tokia, kaip matote, 
labdarybė.

Padejuosite, gal būt, tamsta, 
kad, kur dėsis biedni žmonelės, 
jeigu niekas dykai jų nebegy
dys. Yra ir gerų klinikų ir ap
skričio milžiniška ligoninė, kur 
tikrai labdaringo gydymo ver
tiems vietos užtenka. Tik di
džiausia bėda, kad šykštuoliai, 
dažniausia net kelis tūkstančius 
dolerių turėdami, ir geras klini
kas ir apskričio ligoninę bando 
tarsi vieni užponavoti. Rodos, 
turėjote laikraščiuose pastebėti 
Cook apskričio ligoninės ma- 
nadžerio straipsnį, kuriame jis 
nusiskundžia, kaip įkyru yra 
apsiginti turtingų ligonių, ir 
duoda pavyzdį, kaip viena mo
teriškė, net 18 tūkstančių dole
rių banke turėdama, visados 
bandė tik šitoje ligoninėj lab
daringu gydymu tesinaudoti! Ir 
nemanykite, kad pasiturintys 
šykštuoliai puola į apskričio li
goninę už tai, kad tenais gauna 
geresnį (už privatinio daktaro) 
gydymą. Visai ne. Jų begalinis 
šykštumas ir egoizmas, o ne ge
resnis gydymas ir stoka pinigų, 
apskričio ligoninėn juos tarsi 
traukte traukia.

Taigi, užuot dejavus' bei ai
manavus, kur biedni ligoniai 
gali medikalinės pagalbos nemo
kamai gauti, ar ne logiškiau bu
tų, kaip nors turtingus šykštuo
lius iš labdaringų įstaigų paša
linti. Juk šitie beširdžiai, tik 
save mylėdami, tūkstančius do
lerių bankuose turėdami, nau
dojasi labdaringu gydymu, ku
ris iš tikrųjų tik biedniems li
goniams skirtas tėra.

Pagalios tamsta sakote “Gy
dymas už dyką,
praktiką kitiems daktarams”, 
žinoma, tamsta taip sakote tu
rėdamas galvoj Public Health 
Institute, nes tik dėl jo visas 
ginčas ir kilo. Bet, gerbiamasis, 
kad šitas institutas, nepaisant, 
kaip puošniomis labdaringumo 
dorybėmis jis nesi vainikuotų, 
tai vis dėlto faktas-yra faktu, 
kad už dyką jis negydo. O jei
gu pigiau, nei privatiniai dak
tarai, ima, tai dar toli gražu ne
reiškia už dyką. Juk, jeigu For
das, naudodamosis masine -pro
dukcija, pigiau už kitus karus 
pagamina ir parduoda, tai dar 
nereiškia, kad jis karus už dy
ką duoda. Taigi, jeigu Public 
Health Institute, masiniu gydy
mu naudodamosis, pigiau už 
privatinius gydytojus gydo, tai 
visai nereiškia, kad už dyką gy
do.

virą teisybę apie tai, kas liečia 
kiekvieną sąžiningą gydytoją.

Dr. M.

PRIERAŠAS
Margeris ban- 
įkalbėti. Mes

KNYGOS

mat, atima

Galų gale, apsaugos medicina 
yra svarbesnė, negu ' gydymo 
medicina. Taigi, jeigu jau toks 
karštas noras kai kam užėjo 
reikalauti, kad daktarai už dyką 
žmones gydytų, tai kodėl, pod
raug, nereikalauti, kad krau
tuvininkai duotų, žinoma, už dy
ką, gerą maistą, drabužius, o 
miestas parūpintų sanitarę gy
venimui aplinkumą, jau nekal
bant apie gyvenamuosius na
mus. Tada juk ligomp prisieitų 
tikras galas, na, ir1 nereikėtų 
reikalo turėti su tais, pasak 
tamstos ir Chicagos dienraščių 
redaktorių, nelabdaringais dak
tarais, kurie surado neetiškumą 
ir ten, kur jo visai nebuvo, ir 
dėl to pašalino iš savo draugi
jos labdaringąjį Dr. L. E. 
Schmidt’ą! Pagaliau, kodėl ir 
pačius laikraščius neduoti bied
niems žmonėms už dyką? Juk 
jeigu jau dirbti, tai dirbti vi
siems už dyką; jeigu jau gy
venti, tai gyventi visiems —

Su priderama pagarba,

Dr. Margeris.

P. S. išitą straipsnį tuoj pa
rašiau, kaip tik perskaičiau 
tamstos editorialą, bet laukiau, 
bene tik pasakys teisybę Ame
rikos Lietuvių Daktarų Draugi
ja. Nesulaukdamas, šiandie (ba
landžio 19) siunčiu jį tamstai. 
Būdamas gydytoju, tariuosi tu
rįs pilietinių teisių pasakyti at

REDAKCIJOS
Gaila, kad Dr. 

do sveikam ligą 
dar sykį peržiūrėjome tą redak
cinį straipsnį, dėl kurio jisai 
paraše šį savo pamokslą “Nau
jienų” redaktoriui, bet tenai ne
radome nė dalies to, ką laiško 
autorius mums prikaišioja. Te
nai nęra Dr. Schmidt’o gynimo. 
Tenai nėra daktarų draugijos 
smerkimo. Tenai nėra reikalavi
mo, kad daktarai gydytų už dy
ką. Tenai nėra nei aistros, nei 
karštų norų, nei kokių nors ban
dymų priešpastatyti asmeninę 
redaktoriaus etiką daktarų 
draugijos etikai.

Mumss juo labiau keista, kad 
jisai išskaitė tiek daug nebūtų 
dalykų straipsnyje, kuris yra 
visai trumpas ir labai popule- 
riai parašytas, štai kokiu saki
niu straipsnis baigėsi:

“Reikia laukti, kad inciden
tas su D-ru Schmidt’u iššauks 
diskusijas šitais klausimais.” 
Iš šitų žodžių kiekvienas ga

lėjo suprasti, kad redakcija vi
sai neturėjo pretenzijų daryti 
kokių nors sprendimų, o tiktai 
reiškė pageidavimą, kad kiltų 
diskusijos geresniam išaiškini
mui tų klausimų, kurie tapo pa
liesti spaudoje, kalbant apie p. 
Schmidt’o pašalinimą iš gydyto
jų organizacijos.

O ką “Naujienos” pasakė apie 
pastarosios pasielgimą ir apie 
gydytojų teisę ginti savo profe
sijos reikalus, rodo šis straips
nio paragrafas:

“M«S čia nenorime nei 
smerkti, nei teisinti tą dak
tarų organizacijos žinksnį 
prieš Schmidt’ą. Reikia pri
pažinti, kad daktarų profesi
jos atstovai daugumoje gyve
na vargingai, ir jų vargą, be 
abejonės, didina tai, kad įvai
rus turtingi labdariai užlaiko 
įstaigas, kuriose ligoniams 
teikiama gydymo pagelba do
vanai. Bet kurio amato žmo
nės protestuotų taip pat, kaip 
ir daktarai, jeigu kas imtų 
jiems šitokiu budu ‘gadinti

Nesuprasti šitokių paprastų 
žodžių ir dėl jų kelti triukšmą, 
prikaišiojant redakcijai, busią 
ji dėl “riebių” “skelbimų” (!) 
norinti nuskriausti biednus “są
žiningus gydytojus”, — gali tik
tai tas, kuris nenori suprasti ki
tų mintis, o tik stengiasi paro
dyti publikai, kaip “smarkiai” 
jisai mokąs ginčytis. Mes p. 
Margeriui “su pridedama pa
garba” pastebėsime, kad sąži
ningumo reikia ne tik gydant 
ligonį, bet ir kalbant per laik- 

žmonių; ir 
bet ir šiek- 
su tais, ku-

“neetišku 
apie Dr.

raštį į tūkstančius 
ne tik sąžiningumo, 
tiek mandagumo — 
rie jo neužkabina.

Atrodo, jogei visas pagrindas 
p. Margerio išsišokimui buvo 
tas, kad “Naujienų” redakcijos 
straipsnyje žodžiai 
elgesiu” (kalbant
Schmidt’ą) buvo įdėti kabutėse. 
Laiško autorius pasirodė, kad 
tds kabutės reiškia, 1 jogei re
dakcija norėjusi pasakyti, kad 
Schmidt’o elgesys esąs iš tikrų
jų etiškas. Bet tai yra klaidin
ga interpretacija. Kabutės te
nai buvo pavartotos ne ironijai 
išreikšti, o tik pažymėjimui, 
kad tie žodžiai yra citata, tiks
lus pakartojimas to, ką buvo 
pasakiusi savo nutarime dakta
rų draugija (“unethical con- 
duet”).

Del kabučių rimti žmonės ne- 
skandalija. Butų buvę daug nau
dingiau skaitančiajai visuome
nei, jei laiško autorius, užiuot 
bombardavęs įvairiais kompli- 
mentais redaktoriauH “otiktį”, 
butą pamėginęs bešališkai pa
gvildenti tuos klausimus, kurie 
buvo iškelti “Naujienų” straips
nyje. Juk ne visi žmonės mano 
taip, kaip p. Margeris; ir jeigu 
jų manymas klaidingas, tai rei
kia juos apšviesti, o ne koliotis.

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 
“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 

pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

Ras čia dėl savęs gražų knygynėli kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščiu, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauną mer
gelę patekusią į klioŠtorių, kol neperskaitys Barboros U brikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina .........l....... *..............  v...  .75

No. 26. Pagal įstatymus. įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei- 
sitj, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina .................................. 75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. . Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina ............... $1.00

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir*p«-hios Bulotienės. T25 pusl. 
Kaina ......................................................... :................................. 75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina ...................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ...................25

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar Šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipgi yra1 keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina ......................................  75

69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kilų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstanti kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina .................................... 35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių j daiktų paėmus ij* 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina ..........................................................................50

No. 71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ......................20

No. 73. Keplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ..................................20

N.

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa- 
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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CHICAGOS Tarp Chicagos 

ŽINIOS L Li9tu>ių*• ■  —-

dirbti už bile atlyginimą, o ge
ležinkelio darbuose ir valgis ir 
guolis duodamas, nereikią ieš
koti gyvenimui vietos kitur.

Pasaulio Vergas.

Naujas aviacijos lau
kas prie Chicagos

Curtiss Flying Service vice
prezidentas, majoras R- W. 
Shocrder, paskelbė, kad (birže
lio niėnesj atsidarys prie Glen- 
view naujas 130 akerių avia
cijos laukas. Čia bus taipgi ir 
aviacijos mokykla. Darbas že
mei valyti — lyginti, medžiams 
kirsti etc. — ir tvoroms tverti 
jau prasidėjo. Laukas kaštuos 
Curtiss komporacijai $1,000,- 
000.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Pranešimas

PRANEŠIMAI
Roseland. — Balandžio 22 d., 7:30 

vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., įvyks Auš
ros knygyno rėmėjų susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus svarstoma 
kaip palaikyti' Aušros knygyną. Rė
mėjai, kurie prisidėjote aukomis bei 
daiktais, kviečiami atsilankyti.

J. Tamašauskas, sekr.
---- o—

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

D

Lietuviai Gydytojai

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

Perkėlė $400,000,000
šeštadienį šimtas policinin

kų — pėsčių, raitųjų ir autų 
burių—dabojo perkėlimą $400,- 
000,000 pinigų,, brangių popie
rių ir dokumentų į naują vie
tą, kuri bus buveinė dviem su
sijungusiems bankams, būtent 
liauk of America ir Central 
Trust Company of Illinois. Nau
joji buveinė šių dviejų susijun
gusių bankų yra 205 So. La 
Šalie St.

Ketvirtadieni po pietų, prie 
Halsted ir 19-tos gatvės, du tau
tiečiai gaudė čikeną — vištu- 
tę. — baltais rūbais pasirėdę. 
Draugužiai, atleiskite, aš neno
riu pasakyti, kad jie gaudė ko
kią šešiolikinę Bendrutę ar 
Magelioną, bet tokią ot vištą, 
kaip vanagas kad gaudo. Vie
nas turėjo ilgą įrankį ir vis 
kišo ir traukė prie savęs, o ant
ras bėgiojo paskui vištą.

Po ilgo triūso višta tapo pa
gauta ir nuteista mirti (bučer- 
nėje). Bet musų tautiečiai tiek 
buvo pailsę, kad, maniau eis 
skersai gatvę pas p. Bielski 
aptiekon gyduolių išvalgyti — 
šaltakošės.

Visi, kurie norite važiuo
ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisą užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

PIRMAS NACIONALIS’ KUMŠTY
NIŲ ČEMPIONATAS CHI

CAGOJE

o

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
_________CHICAGO. ILL.________

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L YUSKA
Phone Boulevard 7589

________ Graooriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Muši patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiu- 
me reikale Visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu

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. 18tb St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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

Padarytos kratos La 
Šalie ir Stevens vieš

bučių aptiekose
Padarytos kratos La Šalie ir 

Stevens trobesių aptiekose. Kas
ta gerokas kiekis viskės, vyno 
ir “džino.” Pasak prohibicijos 
agentų, pirm keletą dienų šio
se aptiekose jie, prohibicijos 
agentai, gavę degtinės. Kratą 
padarius buvo areštuotas ma- 
nadžeris abiejų aptiekti; areš
tuoti taipjau du įLa Šalie ir 
vienas Stevens aptiekus darbi
ninkai.

--------------- #
Dar neužmiršta Mora- 

no gengės užmušėjų.
Policija areštavo ponią Krank

R. Thompson, kurios vyras ta-

\Vest Madison vergijos gat
ve nuėjau į biednuomenės a p lė
liukę. Pigus viešbučiai nak
vynei, pigios valgyklos paval
gyti, visų geležinkelių oifsai 
darbininkams samdyti.

Vieni gyvena toje apielinkė- 
je todėl, kad neturi nė cento. 
Papuolę į bedarbių eiles, jie 
maldauja praeivius išmaldų 
pragyventi. O antrieji yra biz
nio žmonės ir daro gyvęnimą 
iš biednuomenės. Užtiksi įdo
mių reginių šioje apie linkėję. 
Vieni piliečiai nuskurę, suvar
gę, blaivybės aukos—-girtuok
liai stipinėja ant galvių kam
pų ir kalbą nesąmoningas kal
bas. Antrieji taipgi nuskurę 
alginiai vergai yra apsvaigę dėl 
skirtingų religijų, pagauti mi
sijų vadų ir prietaruose pa
skendę. Už kavos puoduką ir 
kelis donacus rėkia aleliuja 
ant kampų.

(Sveiko proto žmogui gimsta 
klausimas, kaip gali šitaip mai
šytis svaigalai ir religija. Bet 
daugelis lokį gyvenimą pamyli 
visam amžiui.

Chicago susilaukė pirmo naciona
linio amatorių kumštynių šempiona- 
to. Čempionatas Chicagoje yra ga
limas dėlei pastatymo milžiniško 
sportų centro — Chicago Stadium, 
kinio pastatymas kainavo $7,000,000 
ir kuriame gali tilpti 25,000 žmonės, 
arba 8,000 daugiau, negu New Yor- 
ko Sųuare Garden. šis milžiniškas 
stadionas tapo galimas pastangomis 
Paddy Harmon. Visos vietos yra 
taip sutvarkytos, kad kur nė kas 
nesėdėtą, visuomet aiškiai mato kas 
dedasi arenoje. Privažiuoti pilė 
stadiono yra lengva Madison, Ash
land ir Dameh (Robey) gatveka- 
riais. Stadionas užima visų blokų 
prie Madison ir Wood gatvių. Jau 
vien patį stadionų verta kiekvienam 
pamatyti.

Pirmas amatorių kumštinių čem
pionas Chicagoje įvyks ateinantį 
antradienį, trečiadienį ir ketvirta
dienį, vakarais, stadione. Dalyvaus 
virš 100 geriausių amatorių kumšti
ninkų iš visos Amerikos. Kas va
karų bus po 20-30 kumštynių. C 
paskutiniųjų dienų bus 16 galutinų 
kumštynių. Laimoje kumštynes gaus 
deimantais iškaišytus auksinius me
dalius, o jų “runner-up” gaus lubi
nais iškaišytus sidabrinius medalius. 
Dalyvauja kumštininkai visokio sva
rumo — nuo lengviausio iki sun
kiausio.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimai teikiamu 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
Canal 3161

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baluunuotojai
2314 W. 23rd PI. 

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

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

' Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir iventad 10—12 diena

Advokatai

John Smetana, 0. D.
• OPTOMETRIST AS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS dentistas 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit piano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto 

—------o--------

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS

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.

l>ęs pažintas, kaip asmuo pir
kęs šešias mašinines kanuoles 
keliomis dienomis anksčiau, ne
gu buvo sušaudyti septyni Mu
rano gengės vyrai. Paties Fr. 
R. Thompsono kolei kas polici
ja neranda.

Geležinkelių darbai yra pra
sidėję. Darbininkams samdy
ti ofisai turi užrašus ant lan
gų, kad reikia darbininkų ge
ležinkelių bėgiams taisyti.

Kaip kurie geležinkeliai tai 
moka tiesiai badmariavimo ai-

MARIJONA 
VASILIAUSKIENE 
po tėvais Aneikaitė

Perkelta 16 kapitonų ir1 
290 kitų policininkų

gas. Pavyzdžiui, Ciųcago and
Nori h \Vestcrn R. R. Co. moka

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Russell, Įsakymu perkelta į 
kitas policijos stotis 16 kapito
nų, 14 leitenantų, 21 seržantai 
ir 236 paprasti policininkai.

tęsias 10 valandų dienoje. Už 
pragyvenimą kompanija paskai
to $1 dienai arba $7 savaitei.

Chicago and North Western 
geležinkelio ofise d a r b i n i n- 
kams samdyti yra užrašyti pra-

Suimta 15 moterų,
50 vyrų

Policija užpuolė geinberiavi- 
mo užeigą, 1128 Sheridan Rd. 
Suimta 15 moteriškių ir 50 vy
rų. šioj vietoj ėjo daisų lošis, 
pokerio ir dėta betai arklių 
lenktynėms.

nešimai, kad su pirma diena 
gegužės mėnesio pakelsiu algas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
^balandžio 19 dienų, 8 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukus 46 
metų amžiaus, gimus Tau rages 
apskr., Vainutės parap., Laz- 
dančnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko di
deliame nubudime sūnų Pran
ciška, seserį Julijonų Mikalau
skiene ir gimines, o Lietuvoj 
motina Petronėle, tėvų Juoza- 
nų, seserį Petronėle ir. du bro
lius —- Stanislova ir Pranciš
ka. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, ba
landžio 24 dienų. 8 vai, ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8298 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

, -------0------- |

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

-------0-------

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 •

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

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

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

darbininkams iki 35 centų va
landai. Kitos kompanijos mo
ka nuo 35 iki 37 centų su puse 
valandai, o Pa. R. R. ;Co. mo
kanti 40 centų valandai.

Vienas senelis man pasakė, 
kad už 30 centų valandai kom-. 
panijes gaunančios darbininkų j 
kiek joms reikią šiuo laiku. 
Girdi, yra daug bedarbių, ku
rie, neturėdami nė cento, einą

žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos^ Vasi
liauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuve.se 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sunūs, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip

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.

(o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St. ' ’

Phone Virtiniu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS S

Ignacas Mironas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 dienų, 6 valandų ryte, 

1929 m., sulaukęs apie 41 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno 
redybos, Panevėžio apskričio, Sedavos miestelio. Pragyveno Ame
rikoje apie 26 metus. Priklausė prie Draugijos Šv. Martino ant 
Bridgeporto, De Kalboje, Illinois, priklausė prie Draugystės švento 
Petro ir Povilo. Paliko dideliame nubudime moterį Rozalija, du 
sūnūs —< Jonų ir Feliksą, dvi dukteris — Amilijų ir Eleną, brolį 
Juozapą, vieną pusseserę Josefinų ir Nikodimų Valavičius, tris 
pusbrolius — Franciškų, Antanų ir Kazimierų Mironus ir brolienes 
ir dar pusbrolį Mikola švagždi ir švogerį Aleksandrų ir Tekle 
Rožinskus Amerikoje. Lietuvoje paliko 3 seseris ir brolį Stanis
lovų ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 839 W. 33rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, balandžio 21 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Mirono giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

MOTERIS. SUN Al. DUKTERYS IR VISI GIMINĖS. 
Laidol UM\e patarnauja g ra bonus Ą. Masalskis, Tel. Boulevard 1139.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTAŠH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioi nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisų tam pačiam name į
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

lies. tel. Van Purėti 5«5M

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Suite 5406 1579 Mihvaukee Avė.
Tel. BrunpwlcK 0624

VuIuiuIoh: natiedčJiais, HercdoiniH ir pėtuy- 
čioinis 2—9 vak. NcdSlioj pasai eutarimi}.

Auburn l’ark Hoppltal. 151 W. 78tli A’l.
Tel. Uadeltife 1009 

UtarninkaiH, ketvergaiu ir subatoiuiB 
11 v. rytu iki 0 v. vak.

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

Telefonas Boulevard 782Ū 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12 

t

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Įvairus Gydytojai

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Citirk Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namu Tel. Hyde Park 3395

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir chirurgas

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

1*5 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9610

QYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIR1UJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj uuo 2:30 iki 4:30 p. po plot

Telefonas Canal U464

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

-t

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
5315 So. Halsted Street

laidotuve.se
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Mažiau šmeižia loss

šiemet mažiau šmeižia Gol
den Star Kliubą komisarų ga- 
zieta, negu pereitais metais. 
Numatoma, kad farmazoniški 
komunistai nori rasti daugiau 
simpatijos stariečiuose, idant 
laimėjus vietas, kai bus rinki
mai. Šmeižimu negalėjo užka
riauti kliubą, dabar pradės dai
lintis kliubui geruoju.

Vieni ir kiti man pasakoja, 
kad tiems farmazonams reika
lingas kliubas; juk jie giriasi 
komisarų gazietoje turį dideles 
organizacijas, kuriose galį meš
kerioti dolerius nors ir kas va
sarą. Atsakymas buvo duotas: 
tiems patiems nusibosta aukoti 
vis vienam tiklui, tad komisa
rų planas yra užkariauti kita: 
draugijas ir iš ten reikalaut 
aukų visokieįns tikslams.

Visiems jau žinoma, kaip ko 
misarai daro su “užkariauto
mis” draugijomis. Tegul jos 
bus pašaipi nes draugijos, tegul 
jose bus žmonių sudėti pinigai 
pomirtinei ar pašalpai išmokė
ti—komisarai nežiūri į draugijų 
tįkslą, bile tik jie užkariauja, 
tai tuoj prisistato, kad draugi
ja aukautų jų “judėjimui”. C 
ką tas jų judėjimas reiškia, te 
niekada nepaaiškina. Jų judėji
mas nieko kito nereiškia, kaip 
tik raudoną biznį. Kuomet pa
siseka su tuo bizniu gerai, ži
note koks jų tada gyvenimas.

Pažinojau vienų kandidatą į 
komisarus, kuomet jis dirbo 
Pullmano karšapėje. Jisai buvo 
suvargęs, tarytum penkių pirš
tų nesuskaitytų. Bet kuomet 
jis įsibriovė į tą biznį, tai da
bar važinėjas automobiliu, ne
benori važiuoti gatvekariu nė 
spyrius sakyti, žandai ištinę; 
maniau, kad kas jį sumušė. Bet 
kiti paaiškino, kad yra išsiga
nęs.

Klausimas, kodėl jis tada ne
galėjo išsiganyti, kuomet Pull
mano karšapėje dirbo? Atsaky
mas visiems aiškus: tada netu
rėjo tokio gyvenimo, koki da
bar turi. Todėl visi tokie ir 
“stikina” už tą partiją, kur be 
biznio dar aukų suplaukia.

Tai gadynę sulaukėme: komi
sarų pasekėjai kiti dar nežino, 
kur jų raudondvaris yra, bet 
girdi, kad jo langai užkalti, tai 
ir duoda pinigus, aukauja die
nos uždarbius, kitas net savai
tės uždarbį.—žmogų.

Fainting is a temporary 
of consciousness due to an acute 
anemia of the brain. Th.e cause 
of the acute anemia is general- 
ly a very sharp drop in blood 
pressure. The brain can get 
along for a few seconds or a 
minute with a seanty blood sup- 
ply. It is the sudden drop in 
blood pressure that gives the 
faint sign. In simple cases of 
fainting the fall in blood pres
sure stops at a certain level, 
stays therc for a few seconds 
or a minute and then begins to 
elimb to the original level.

Besides loss of consciousness 
and drop in blood pressure, you 
have pallor of the face and dis- 
appearance of the wrist pulse. 
Loss of consciousness is pre- 
ceded by a slight giddiness 
and everything becomes " dark. 
If there are other sensations 
as noises and flashes of light, 
the fainting
igated further; as it may mean 
Epilepsy rather than simple 
fainting.

Any shock, — physical, men- 
tal or emotional. may be the 
cause of fainting. Unconscious- 
ness due to a stroke or to Epi
lepsy or to certain drugs should 
not be classed as fainting. If a 
person is in the habit of faint
ing and is othervvise normai, 
the disorder may be a manifest- 
ation of Hysteria. If the eye- 
lids tremble or there
action to a pin prick, or other 
evidence that unconciousness is 
simulated, hysteria is the cause.

If there is apt to be some 
tongue biting, some foam in 
the mouth, some convulsions 
and a flushed face, it is due to 
Epilepsy.

mušt be invest-

i s a re-

Treatment.

In ordinary cases of fainting 
unloosen the constrictions about 
;he neck and the regions of 
chest and abdomen, keep head 
ow, slap the face with palm 

of hand or with a wet tovvcL 
and after consciousness is re- 
gained give him a stimulant of 
hot coffee or wine. If the pa- 
tient cannot be aroused, call 
your family physician imme- 
diately. Keep patient quiet then 
until 'the physician arrives.

10748 Michigan Avė.
• Roseland, 111.

SPORTAS

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:

Goldęn Star Kliubo bas- 
bolo jauktas jau pradė

jo praktikuotis

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink eavo iSkalbumą. Ihimokink gra
žiai rąžyti ir kalbAti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galfislte pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų lr moterų prlvatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 Iki 9-tos. Užsirašyklt dabar 1

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

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

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

TURIU atiduot beveik naujų 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma
nio-

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Feen'a'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

Užpereitą nedėldieni, 95 St. 
ir Michigan Avė aikštėj, turėjo 
stariečiai pirmą praktiką. Daug 
buvo atsilankę basbolo lošėjų. 
Beje, prie Golden Star jaukto 
žada prisirašyti vienas naujas, 
geras basbolo lošėjas, atvažia
vęs iš kitur, rodos, ir Pennsyl- 
vanijos valstijos. Jisai esąs lo
šęs prie kokios ten basbolo ly
gos.

Petras Sadula tapo išrinktas 
Golden Star jaukto manageriu, 
Antanas Nakrašas direktorium 
ir Antanas Stankus kapitonu. 
Golden Star jaukto priešakyje 
stovi, kaip matote, geri veikė
jai. Tikimasi, kad šiemet jauk
tas ir gi pasirodys gerai, kaip 
kad pasirodė pereitais metais. 
Stariečiams pasižadėjo vėl bū
ti už pičerių (metėją) Gaslin, 
kuris pereitą vasarą lošė prie 
Golden Star jaukto.

Visokiais reikalais, kaip tai: 
norėdami lošti su G. S. jauktu’, 
visados kreipkitės prie Petro 
Sadulos, 10518 Ijafayette St. 
Telefonas: i Commodore 1946.

Geistina, kad lietuvių jauktai 
atsišauktų. Butų galima susi
tarti dėl lošimo, o juk, kiek 
girdėti, Chicago šik vasarą bus 
7 lietuviški basbolo jauktai.

—Narbutas.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Metropolitan Wet 
Wash Laupdry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILU 

Tel. Prospect 3939 
Melrose Park 3458

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas ✓ 20% pigiaus.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba 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. Westem 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJI TRYS FLATAI
.$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai iŠrenduoti 
po $95 į mėnesi. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24.600 arba mes pa
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalovv arba flatų 
dinką.

II. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė.

Keystone 5254

bu-

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

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

Tel. Armitage 1199

išmo- 
i B4 ■28 

'27 
■28 
'28
’27

■28

Automobiies

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk 
Shore —

ant North 
gražiausiame

REIKIA VYRŲ ISSIMOĘINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ĖSTATE

Statau pamuš nub bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Hudson Brougbam—cuslom ouilt
Chandler coarh ....... .......................
Eeeex coupe ___________ _____
Pontiac Landau aed., mažai var
totas __ ______________________
Hudson Brougliam, geram stovy 
Essex .............. .. .......................... ........
Dodge Sodan ........ ...................... ....
Pontiac Coupe .............................  $460
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St., Triangle 9330

PRANEŠIMAS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geliausi 

'darbų mieste. Kedzie 5111.

“QŪALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja fhip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SU PPL Y CO.

5201 W. Grand ‘Avė. Berkshire 1321 
-------O-------

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors 
n naujus ir taisorn senus 
porčius, garažus. Prieinama 

visiems. Darbas garantuoja-

Statom naujus 
namus, 
prekė 
m a s.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norų.

Duodu paskolų ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J. S. RAMANCI0NIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

PASTATYSIU medinį namelį ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimų.

Lackawana 6461

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avė.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

KARPENTERIS.—-Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas. plasteriuo- 
to.ias, naujas darbas ar taisymas 

Drexel 2696.

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalovv, rezidencijos ir2 

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo dar
bą.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 

3645 Montrose Avenue • 
Keystone 1G33 
-------- o--------

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 Šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.\

Furnishcd Rooms

$796
$396
$360

$696
$405
$550
$175

GLEN OAKS ACRES
didžiausių progą Chi-

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Pasiūlom 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
Telephone 364

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

A Rare Bargain
Tamsta, nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitų vietų, nes kas tą vie
tų paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda foun|ain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėki,. ,

‘šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

KAMBARYS išsirenduoja vienam 
arba dviem vyram, garu apšildomas, 
vana ir visi parankamai. 3256 So. 
Union Avė., 1-mos lubos.

. Personai
Asmenų leškc

NAŠLYS paieškai! geros moteries, 
laisvos ir ne senesnės kaip 40 me
tų, kuri mylėtų šeimyniškų gyveni
mų. Meldžiu parašyti, o aš duosiu 
atsakymų. Aš turiu namų. K. Char
les, 3747 S. California avė., Chica- 
go, III. 

t

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941. 

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

šauk

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersvveet 6180

BLUE ISLAND. — 5 ir G kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmų 
{mokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

Financial
FlnansabPaskolos

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATHONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7Q1 siskolinti nuo $50 ir augš.Q ant savaitinių ar mėnesinių 

' išmokėjimų tik už 7% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH 
INVESTMENT &
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St.
Tel. Randolph 6811

WE§T SIDE OFFICE
Roosevelt Rd.- Tel.Rockwell 60303201

Morgi&ai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

8885 So. Halsted St.

Musų

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir $umanqi vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
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 lietuviSkai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS salesmanas parda

vinėti naujo išdirbinio automobi
lius. Turi būti patyręs automobilių 
salesmanas. Labai geros sąlygos. 
7241 Vincennes Avė. Tel. Stevvart 
0037.

REIKALINGA VYRAI IR MO-
TERYS PILNĄ AR DALĮ 

LAIKO
Gauti drabužius 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. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS barberis dirbti, 
seredos, pėtnyčios vakarais ir suba- 
toms po pietų, 1741 So. Union Avė.

Help VVanted—Female
Darbinį

PAIEŠKAU gaspadinės prie na
mų darbo. Dr. S. A. Slakis, 6733 
Crandon Avė. Tel. Hyde Park 3395.

REIKALINGA j groserj mergina 
už klerkų, turi būt patyrusi.

4266 Archer Avenue

REIKALINGA virėja dirbti vaka
rais, 4180 Archer Avė.

REIKALINGA moteris prie na
mų darob, ruimas ir valgis ant vie
tos, gali būt ir su vaiku. Naujienos, 
Box 1080.

PATYRUSI moteris reikalinga 
prie skirstymo skudurų. L Sandler, 
2457 So. Loojmis St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir uprijrht.

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midway 9733

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas f urnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokojimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

KEPYKLA ir namas parsiduoda, 
5959 So. Wood St. Agentai nerei
kalingi. I

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da už prieinamų kainų. Del infor
macijų šauk Cicero 147. 

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

PARDAVIMUI lunch ruimis pigiai 
arba mainysiu i automobilių. Fikče- 
riai geri — biznis pelningas. Ran
dasi prie mokyklos. Bargenas.

3518 So. Wallace Street--- - o-------

MES, PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir rųšies 
bungalow ar flatų namą, kokį tik 
norėsite, už nebrangių kainų. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
4445 So. Homan Avė.

Virginia 2417

BARBERNĖ ir Beauty Shope, 3 
balti krėslai kombinuoti, ilgas ly- 
sas. Ant vietos pagyvenimui kam 
bariai. Patyrimui priežasties parda
vimo. Šauk Vincennes 0044—1734 
79th Street.

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
tessen krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 15 metų, geras biznis. Pardavi
mo priežastis išvažiuoju i Lietuvą. 
3855 Wentworth Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa, nau
jo ir seno darbo, gera vieta. Prie
žastį patirsite ant vietos. 4250 W. 
63rd St.

PARSIDUODA barbernė labai 
gražiai įtaisyta ir geroj vietoj, biz
nis geras. Važiuoju j Lietuvą,, 3344 
So. Halsted St. Boulevard 5972.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harboi 
— 2 akeriai vinmedžįų — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So 
Halsted St.

FARMA ant rendos 15 akerių 
prie 98čios Roberts Road, 2 mylios 
mylios nuo Argo, III. Gera vieta 
dėl Road Houses, 10 kambarių na
mas, o antras 5 kambarių, sodnas 
vinmedžiai, prie cementinio kelio 
renda pigi. Morkus, 7044 Archer 
Avė. Tel. Prospect 8017.

Exchange—Mainai
NORIU mainyti savo 4 lotus i 

mažų dviflati arba bungalovv, 2 lotai 
randasi ant 68 St. prie pat Harlem 
Avė., gatvės pilnai ištaisytos. Kiti 
2 lotai randasi ant 69 PI. tarp Cent
ral Park Avė. ir Lawndale — visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininkų lotų: Mickevičius, 

*3210 So. Halsted St., Tel. Victory 
1266.

Real E statė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAMAS su lotu parsiduoda labai 
prienama kaina, jeigu parduosiu 
savaitę, randasi 1949 So. Halsted St. 
dėl informacijų kreipkitės, 1910 
Halsted St.

Storas ant rendos. 
nagai norą randuotojo, 
Halsted St.

šia

So.

pertaisysime
1949 So.

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i me
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
SL, arti Halsted. Savininkas krau
stosi i pietus. Labai lengvios su
lytos.

J. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

NAUDOKIS namų savininkysle. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalows, 
karštu tvandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininkų 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milwaukee Avė. Palisade 
4750.

Cicero
2 augštų mūrinis namas 

4 kambarių kiekvienas 
5243 W. 24th PI., Cicero.

6 kambarių rezidencija
5337 W. 24th PI., Cicero.

LOTAS 50X125
19 gt. ir Cicero Avė., Cicero, 

teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Kreipkitės 3860 Ogden 
Avė., ar telefonuokit Crawford 
4100.

Emil Denemark
PARDAVIMUI 6 kambarių namas, 

furnasu apšildomas, gatvė ir elės 
išmokėtos. Parduosiu už $5500, $500 
reikia įnešti, 4025 S. Campbell avė. 
Tel. Lafayette 6124.

5 kambarių stucco bungalow, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis jvažia- 
vimas, clektrikinis refrigcratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

PARSIDUODA nedidelis biznia
vęs namas, Storas ir 2 pagyvenimai, 
garažas ant dviejų mašinų — ren
dos neša $70 i mėnesi, parduosiu 
tik už $5,500 su visu bizniu. Kas 
pirmutinis tas laimes.

717 W. 21st Place




