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Govėda Puolė Tek-
tilės Streikininkus

Streikininkų priešai šaudė dvidešimt as
menų, važiavusių į komunistų unijos 
mitingą; viena moteriške nušauta, keli 
kiti sužaloti

moteriškė, Mrs. Ella May 
35 metų amžiaus, 

vaikų motina, 
keli

buvo
kiti streikininkai

prasidėjus, apie 
vežime streiki-

Du garlaiviai susidūrė 
San Francisco įlankoj

SAN FRANCISCO, Gal., rug
sėjo 15. — Vakar per tirštą 
rūką San Francisco įlankoje 
susidūrė pas&žiei ’nis Panama- 
Pac’fic linijos garlaivis Virgi- 
nia su porvegų krovinių gar
laiviu lūjrmion. Kolizijoj trys 
Harmion’o įgulos žmonės buvo 
sužaloti. Abudu laivai skau
džiai nukentėjo.

Lietuvos Naujienos
Keturi dezertįrai kalti- Panaikinami keleivinių 

namųjų suole

GASTONIA, N. C., rūgs. 15. 
— Vakar, kai dvidešimt ar 
daugiau tekstilės įmonių strei
kininkų dideliu . motoriniu ve
žimu važiavo iš Bessemer City 
į Gastonią dalyvauti komu
nistų įsteigtos National Textile 
VVorfoers unijos šaukiamame 
mitinge, kely juos pasitiko ke
letas automobilių su ginkluo
tais žmonėmis ir ėmė į strei
kininkų vežimą šaudyti. Vie
na
Wiggins, 
ketverto 
nušauta, 
pašauti.

Šaudymams 
pusę / buvusių 
ninku šoko laukan ir ėmė bėg
ti, o puolikų gauja vijosi juos, 
šaudydama.

Nugalabijus moteriškę ir iš
gainiojus kitus streikininkus, 
puolikų govėda pasišalino. Nė 
vienas jų nebuvo suimtas. Hio- 
likų vietoj, tvarkos dabotojai 
areštavo streikininkų vežimo 
šoferį “for investigation”, ir 
laiko jį kalėjime. 

A- v
Tvarkos dabotojai suklikę 

taipjau automobilį, kuriuo va
žiavo į mitingą Mary Heatcn 
Vorse, žinoma New Yorko ra
šytoja; Liston Oak, taipjau 
newyorkietis, International La- 
bor Defense spaudos direkto
rius, jo žmona Margaret ir jų 
automobilio vairuotojas C. M.

Grier. Oak ir Grier buvo areš
tuoti, kaltinami jdel per greito 
važiavimo ir dėl turėjimo gink
lų.

šauktas streikininkų mitin
gas irgi neįvyko, kadangi 2,(MM) 
minia streikininkų priešų, su
sibūrus ties vieta, kur turėjo 
įvykti mitingas, atvykstančius 
į susirinkimą, vaikė šalin.

Nuo laiko, kai prasidėjo čia 
tekstilės įmonių darbininkų 
streikas, buvo jau keli toki 
“komunistų priešų“ puolimai 
streikininkų. Svarbiausi jų bu
vo balandžio 18 dieną, kai puo
likai sunaikino streikininkų 
centro įstaigą; praeitą pirma
dienį, kai keli komunistų strei
ko vadai buvo skaudžiai su
mušti, ir vakarykštis užpuoli
mas, kur viena moteriškė bu- 

*vo užmušta.

Buvo pasigedę dviejų 
komunistų lyderių ;

CHARLOTTE, N. C., rųgs. 
15. — Vakar vakarą buvo pra
nešta, kad esą prapuolę Wil- 
liam
nistų partijos 
Hugo 
National Textile Workers uni
jos organizatorius. Sako, kad 
kai jie įsėdę į taksikebą ir nu
važiavę, trys kiti žmonių pilni 
automobiliai nusekę paskui. 
Šiandie betgi gauta žinių, kad 
abudu komunistų lyderiai atsi
radę.

Anglija ištirs nėra 
mumų Palestinoj 

priežastis

I Atlantic an<i Pacific Photo j

CHICAGO. — Aukštesniojo teismo teisėjas Frank D. Co- 
merford, kuris prieš keletą dienų pasimirė.

Politines Lenkų par 
tijos paskelbė Pil 

sudskiui kara
Kaip vienu balsu jo3 atsisakė 

dalyvauti diktatoriaus .šau
kiamoje biudžeto konferen
cijoje

Dunne, Amerikos komu- 
sekreterius, ir

Gehler, komunistines

Maskva paskel b u si T. S. pašalino kliūtis 
karo stovį tarp So- A m e r i k a i įstoti į 
vietų Rusų ir Kinų Haagos tribunolą

GENEVA, Šveicarija, 
Sovietai mobilizavę visas savo 15. — Tautų Sąjungos 

jėgas Sibiro fronte. — VIa-i vakar kaip vienu balsu 
divestoke suimta 7,000 kinų.

rūgs, 
seimas 
priėmė

protokolą su Amerikos juristo 
Ehihu Root’o suformuluotais 
pasiūlymais, kuriais pašalina
mi baubai, baidžiusieji Jungti
nes Valstybes nuo įstojimo į

MUKDlENAS, Mandžur., rug
sėjo 15. — Oficialis praneši
mas sako Kinų žvalgybos tar
nybą sužinojus, kad sovietų Tarptautinio Teisingumo Teis- 
valdžia pranešus Vladivostoko mą Haagoj.

Toj pačioj sesijoj buvo pri
imtas kitas protokolas, liečiąs 
Tarptautinio Teisingumo Tei 
mo statuto reviziją.

vyriausybei, jogei tarp sovietų 
Rusijos ir Kinijos esanti karo 
padėtis. Pasak to pranešimo 
sovietai mobilizavę visas savo 
jėgas Sibiro fronte ir įsakę 
visiems kariuomenės vadams 
dalyvauti slaptoje karo konfe
rencijoje.

Pranešimas sako dar, kad 
Kinų žvalgyba sužinojus, jogei 
sovietai areštavę 7,(MM) kinų, 
gyvenančių Vladivostoke.

Gen. Čang 
ša Mukdenu i, 
kas valandą 
puolimo.

3 jūreiviai žuvo so 
vietų karo laivų 

kolizijoje

VARŠUVA, rūgs. 15. — Sep
tynios svarbiausios politinės 
lenkų partijos, kurios ligšiol 
piktai tarp savęs riejosi ir su 
kitkita kovojo. —i tos politinės 
rietenos privedė prie Pilsudskio 
diktatūros, — pagaliau tarp 
savęs “susitaikė“: kaip vienu 
balsu jos nutarė atmesti Pil
sudskio pakvietimą dalyvauti 
pirmadienį [šiandie] tam tik
roj konferencijoj, kur turėtų 
būt apsvarstytas naujas biudže
tas. Užuot ėjusios bendrai kon- 
feruoti su Pilsudskiu dėl biu
džeto, visos septynios partijos 
kaip viena reikalauja, kad vy
riausybė tuojau sušauktų ne
paprastą seimo sesiją ir po to 
pati atsistatydintų.

Politiniuose rateliuose Var
šuvoj į šitą politinių partijų 
žingsnį žiūrima kaip į paskel
bimą karo Pilsudskiui, kuris 
ligšiol neleido sušaukti naujos 
seimo sesijos.

Pasak Pilsudskio rėmėjų, 
konstitucijos pakeitimo ir di
desnės galios prezidentui su
teikimo klausimą diktatorius 
laikąs svarbesniu dagi, nekaip 
biudžeto reikalą. Ir Pilsudskis 
vis dar turįs vilties gauti tokį 
seimą, kuris sutiksiąs su juo 
taip, kad jam nereikėsią kon
stitucijos pakeitimus daryti 
savo dekretu. •

Mirė 137 metų negras; 
paliko pačią 108 metų

Tsohiang prane- 
kad jo armijos 

laukiančios rusų

ORAS.

MASKVA, rūgs. 15. — Karo 
komisariatas praneša, kad prieš 
savaitę laiko per naktinius lai
vyno manievrus Suomių įlankoj 
įvykus kolizija tarp dviejų so
vietų karo laivų, minininkų 
“Volodarsky” ir “Volkov”. Trys 
jūreiviai buvę užmušti, o ketu
riolika sužaloti, jų tarpe du 
pavojingai. Kolizija įvykus 
siaučiant smarkiai audrai.

HAVANA, Kuba, rūgs. 15.— 
Los Palacios farmoj, netoli nuo 
Havanos, vakar mirė vienas 
negras, Santiago Reinoso var
du, sulaukęs 137 metus am
žiaus. Paliko našlę, kuri yra 
108 metų amžiaus.

Reinoso gimė Konge, Afri
koj, ir buvo pargabentas į Ku
bą kaip vergas.

lenkins - Jankaus
kas išmestas laukan 
iš kom-stų partijos

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Lordas Pašsmore, Britų kolo
nijų ministeris, paskyrė tam 
tikrą komisiją pastarųjų nera
mumų Palestinoj priežastims 
ištirti.

Kcmisijon įeina Walter Shaw, 
buvęs vyriausias teisėjas Sin
gapūre; 
riai — 
Sveįl, -
ministerijos valdininkas.

Ištyrus žydų-arabų riaušių 
priežastis, komisija patars, kas 
reikėtų daryti, kad toki 
niurnai nebeatsikartolų.

trys parlamento na- 
Betterton, Morris ir 

ir T. Lloyd, kolonijų

KAUNAS. Kariuomenės 
teismas sprendė dviejų dizerty- 
rų bylas. 4 pešt, pulko jauni 
kareiviai Balys' Kaminskas ir 
Vilhelmas Tamašauskas šį pa
vasarį vengdami karo tarnybos, 
nes juos skyrė į mokomąją kuo
pą, o iš senų kareivių buvo gir
dėję, kad ten sunku, nutarė bėg
ti. Taip ir padarė. Kurį laiką 
slapstėsi, artinosi pasienin, tik 
gegužės 28 d. buvo sulaikyti ir 
pristatyti į pulką. Prieš 3 die
nas buvo sulaikyti Panemunė
lio miestely, Rokiškio apskr. sa
ve pasivadinę darbininkais dar 
du to paties pulko kareiviai Sil
vestras Palevičius ir Kazys Šu
kys. Kariuomenės teismas visus 
pripažino kaltais ir nubaudė: 
B. Kaminską ir S. Palevičių po 
21/2 metų drausmės dalies, o 
V. Tamašauską ir K. Šukį 
2 metus

traukinių kontrolieriai
KAUNAS. — Lietuvoje ligi 

šiol keleivinių tarukinių bile- 
tus tikrina net 3 žmonės, kas 
ypač gana juokingai atrodo 
vakarų Europos žmonėms, nes 
ten biletus tikrina tik vienas 
žmogus. Projektuojamuose nau
juose susisiekimo ministerijos 
etatuose kontrolieriai visai pa
naikinami, o biletų kontrolė 
bus atliekama kitokiu budu.

Kaunas matys Japoniš
kas filmas

po

Vienas Kauno kino teatras 
yra išnuomavęs dvi japoniškas 
filmas, gamintas Japonijoj, da
lyvaujant japonų artistams. 
Filmos Kaune bus demonstruo
jamos rudens, o gal žiemos se
zone.

drausmes dalies.

Daily Worker paskelbė dekre
tus apie išmetimą kelių kitų 
veikėjų iš maskviškės 
nyčics”

Duos 
šalpos

ūkininkams pa- 
silosams statyti

Jurgutis Lietuvos ban
ko valdytojų nebus

“baž-

15.—
Daily

, NEW YORKAS, rūgs. 
Komunistų leiborganas 
Worker paskelbė tris naujus 
dekretus apie kelis Ritus ko
munistų veikėjus, kurie išme
tami laukan iš Stalino parti
jos Amerikoje dėl to, kad jie 
remia nuverstąjį tos partijos 
vadą Lovestone’ą.

Einant tais”-dekretais, iš ko- 
umnistų 
metami: 
distrfkto 
Levitch,
žymus komunistų veikėjas, ir 
Anthony lenkins (Jankauskas) 
žinomas lietuvių Amalgameitų 
organizatorius, taipjau komu
nistinės Trade 
tional League 
Hendin, žymus
kėjas žydų tarpe.

partijos, be kitų, iš- 
B. Miller, New Yorko 

organizatorius; Sam 
Millerio asistentas ir

Union Tducar 
veikėjas, ir L. 
komunistų vei-

nera-

Oro katastrofos
Per vieną dieną aštuoniolika 

asmenų žuvo
Praeitą šeštadienį įvyko įvai

riose vietose aviacijos nelai
mių, kuriose aštuoniolika as
menų neteko gyvybių.

Ties Northbrcck, 20 mylių 
į žiemius nuo Chicagos, dviem 
aeroplanam susidūrus 012, 500 
pėdų aukštumoj, užsimušė ke
turi asmens: 
Bird, 28; W. 
pilotas; Wm. 
Charles Kron,

Ne't li nuo
rio, Kanadoj, aeroplanui nukri
tus ir užsidegus žuvo ugny še
ši asmens, jų tarpe viena mo
teriškė ir vaikas.

Arti Beikeley, Cal., 
degusiam aeroplanui 
žemėn du skridusieji 
nės užsimušė.

Wichitoj, Kansase,
len Williams, 18 metų mergi
na, užsimušė bandydama nu
šokti žemėn iš aeroplano 2,000 
pėdų aukštumoj, bet jos para
šiutui neišsiskėtus.

Netoli nuo Minneapolio, 
Minn., užsimušė pilotas Mel- 
vin Clark, jo aeroplanui nu
kritus žemėn.

Chartres, Francijoj, žuvo ke
turi armijos lakūnai, jų aero
planui užsidegus ore ir nukri
tus žemėn.

3 darbininkai žuvo tu-j 
nely, dinamitui ne lai

ku sprogus
rugs.SA'CRAMENTO, Gal

15. Kasamame vieškelio tu
nely, netoli nuo Paxtono, va
kar, dėl perankstyvo dinamito 
sprogimo, buvo užberti ketu- 
riolilka darbininkų. Trys 
buvo mirtinai užmušti, keli 
ti sužaloti.

jų 
ki-

Kviečia Ramsay Mac 
Donaldą aplankyti 

Illinois sostinę

li AUNAS. — Žemės ūkio 
ministeris patvirtino taisykles 
pašalpoms gauti

KAUNAS. (Elta). — Lietu
vos banko valdytojas prof. Jur
gutis dėl blogo sveikatos sto
vio, sveikatai pataisyti išvyksta 

i 2 mėn. atostogų. Sugrįžęs iš
dėl statymo atostogų, prof. Jurgutis į Lie- 

žalio pašaro raugyklų, vadina- įuvos banką nebegris. Jis bus

Mrs. Mildred 
W. Meyer, 38, 
Johnston, 23, ir 
21, pilotas. '

Thoroldo, Onta-

ore užsi- 
nuk ritus 

juo žmo-

M i ss H

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota 
vidutiniai ir stipresni 
vėjai.

Vakar temperatūros 
dutiniškai 63° F.

Traukinys, užgavęs au
tą, 3 užmušė, 4 sužalojo

Tarptautinė draugijai 
kovai su aklumu

SPRINGFIELD, III., rūgs. 
15. ■— Gubernatorius Louis L. 
Emmerson pasiuntė kablegra- 
mą' Anglijos darbo premjerui 
Ramsay MacDonaldui, kviesda
mas jį, kad atvykęs į Jungti
nes Valstybes jis padarytų vi
zitą Springfieldui.

Gaisras Staten Islande 
padarė $1,000,000 žalos

LTMDEN, N. J., rūgs. 15. — 
Didelis gaisras, siautęs vakar 
Stalen Island Standard 
kompanijos ir iSlwan 
Oil kompanijos refinerijose
darė, kaip apskaičiuoja, 1 
lioną dolerių nuostolių.

Oil
Finch 

pa
im

ir vėsu; 
mainąsis

buvo vi-

šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 7:00.

15. — 
McNabh, 
užgavus

PERU, 111., rūgs. 
Skerskely, netoli nuo 
traukinio lokomotyvai 
automobilį, buvo užmušti vie
tos gyventojas Ahlstrom ir du 
jo vaikai, o Ahlstromo žmona 
ir keturi kiti vaikai skaudžiai 
sužaloti.

HAAGA, Olandija, rūgs.
— Laikytame čia kongrese 
kar tapo įsteigta nuolatinė 
Tarptautinė draugija kovai su 
aklumu. Organizacijos centras 
bus Paryžiuj.

Kongrese buvo pranešta, kad 
aklų žmonių pasauly yra dau
giau ne 7 milionai.

va-
Gaisras nušlavė 500 

mų Rumunijoje
na- Sprogimo 18 žmonių už

mušti, 25 sužaloti

BUCH ARESTA S, Ruman i j a, 
rūgs. 15. — Praneša, kad Tar- 
gu-Jiu mieste, Rumanijoj, siau
tė baisus gaisras, sunaikinęs 
penkis šimtus namų.

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Iš Romos praneša, kad Parmoj 
vienuose namuose įvyko spro
gimas, sugriovęs trobesį ir aš- 
tuoniolikų žmonių užmušęs, o 
25 sužalojęs. Sprogimo prie
žastis nepaduodama.

mų silosais.
Pašalpas duoda žemės ūkio 

rūmai raugykloms statyti tiems 
ūkininkams, kurie valdo ne 
daugiau kaip 150 ha. žemės. 
Raugyklai statyti duodama] 

iki 5(V/ padarytų statybos iš
laidų, bet ne daugiau kaip 750 
litų vienam asmeniui. Raugvk- 
Ics gali būti statomos tvarte, 
pgie tvarto arba atskirai kie-! 
me kutinai iš nedegamos me- j 
džiages.

Derliaus valymas

gana

VILKAVIŠKIS. — Protar
piais po biskį lynojant, rug'a- 
piutė šiemet kiek ilgiau, negu 
buvo manyta, užsitęsė. Tačiau, 
bendrai imant, o ypač vėlybes- 
nioji, rugiapiutė buvo
graži. Dabar jau visi rugiai su
vežti į kluonus. Pradžioje, pa
siskubinusiems, teko parvežti 
dalinai ir drėgnų rugių, bet 
kurie kirto ir vežė kiek vė
liau — visiškai sausus ir gra
žius rugius suvežė. Dabar jau 
eina kviečių, o dalinai ir vasa
rojaus pi utis.

s'kiriamas kiton vieton.

Dovanojo bausmes
KAUNAS. — Rugpiučio 15 d. 

šventes proga, krašto apsaugos 
ministeris dovanojo komendan
to adminisitratyviniu budu nu
baustiems 40 asmenų bausmę: 

I22 asmenius paleido iš koncen- 
■ tracijos stovyklos ir 16 asine- 
i nų leido grįžti iš ištrėmimo j 
nuolatines gyvenamas vietas.

Ištrėmė vargonininką
SALAKAS, Zarasų aps.--Bu

vęs Salako viršaitis ir vargo
nininkas bei krikščioniškų or
ganizacijų vedėjas p. Stasiūnas 
Utenos-Zarasų karo komendan
to nutarimu, kaip pavojingas 
vietos ramybei, ištremtas vi
siems metams į Telšius.

Pakaruoklis
KAUNAS. — Rugp. 25 die

ną Šančiuose savo bute, Vokie
čių g. 11 nr., rastas pasikoręs 
pil. Edvardas Bagdonas. Žu- 
dymosi priežastis nežinoma.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigu Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 
laikų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
•v 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 

po piet.

1739 So. Halsted St Chicago, III



Programe Dalyvauja
ANELĖ

Rengia

SALAVEIČIKIUTĖ - dainininke

Anele Salaveičikiutė, viena iš žy 
•niausiu lietuvaičių dainininkių, dai 
nuos per radio lietuvių dainas.

BIRUTĖS” VYRŲ KVARTETAS - Balanda 
baritonas, Ažukas

K. Steponavičius, muzikas ir “Bi
rutės” choro vedėjas, kuris tvarko 
programas Lietuvių Valandos iš 
WLS. stoties kas anradienio vak.

basas, Jakavičius - 
antras tenoras, Sersevičius -- pirmas tenoras

J. BYANSKAS - pianistas

V. Sersevičius, yra jaunųjų daini
ninkas, dainuos “Birutės” Vyrų 
Kvartete.

KASTAS SABONIS - dainininkas

Kastas Sabonis, mėgiamas 
chicagiečių dainininkas, šią va
sarą jis aplankė Lietuvą ir ten 
dainavo keliuose koncertuose ir 
per radio. Rugsėjo 17 d. jis dai
nuos per r.adio iš stoties WLS.

A. Jakavičius, gerai žinomas 
jaunųjų dainininkų, dainuos 
“Birutės” Vyrų Kvartete.

NAUJIENOS, Chicago, III 
•■-im—■■ —  

nuo 8:30 iki 9 vai. vak
(Chicago Daylight Savingr*Time)

ant Radio WLS
345 metrų — 870 kilocycles

I
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MUSŲ MOTERIMS
'> ....... — ■■ ■ w""1 Veda Dora Vilkiene-.... -*■ ■ ■ ......    —*

ŠOKOLADINIS KĖKSAS
SU RUGUSIU PIENU

4 kiaušinio tryniai
3 kiaušinio baltymai
IV3 puoduko cukraus
1 puodukas tiršto rūgštaus 

pieno
1 šaukštukas sodos 
truputį druskos 
21/2 puoduku miltų
2 plytelės šokolado.
Išplak trynius su cukrum iki 

paliks panašus Smetonai. Ištar- 
pyk šokoladą dvigubame puode 
pridėdama dali rūgusio pieno. 
Atšaldyk ir pridėk prie likusio 
pieno. Persijok keletą sykių 
miltus su soda ir dėk prie iš
plaktų trynių su cukrum pa
mainydama su rugusiu pienu. 
Pridėk druską ir išplaktus bal
tymus lengvai maišydama. 
Kepk paplokščioj blėtyj. Pada
rysi du keksu.

Perdek žemiaus paduotu rie
šutų mišiniu.

li/2 puoduko rusvo cukraus.
% puoduko saldžios Smetonos
2 uncijas tarkuoto šokoliado 
1/2 puoduko sviesto
% puoduko sukapotų riešutų. 

Virk cukrų, smetoną ir sviestą 
pukoi sutirštės. Nuimk nuo 
ugnies ir maišyk pakol atšals. 
Pridėk ištarpytą šbkoliadą ir 
liešulus. Perdek keksą ir jeigu 
tinka tuo pačiu mišiniu gali ap
tepti keksą iš išlaukines t ilsės.

I Pridėk kiaušinius, “molasses” 
ir miltus pamainydama tai vie
ną tai antrą, tai tretį prie 
sviesto. Kepk dviejose blėtyse. 
Jiegu nori gali pridėti razinką. 
Aptepk kokiu patinka liukerų.

% colio storumo ir vieną colį 
ilgumo. Sudėk į verdantį van
denį ir virk 3 arba 4 minutes. 
Nusunk ir rankšluosčiu nusau
sink. Pridėk medų ir imbiero 
šaknis pakol siropas sunkiai 
nuo šaukšto nutekės. Sudėk į 
stiklines. Paduodant stalan 
pridėk supjaustytus migdolus.

KAIP, KIEK IR Iš KO GALI
MA VIRTI ĮVAIRIAS JELLO 

IR VAISIU KOŠES

BULBINIŲ MILTŲ KĖKSAS

MOLASŲ KĖKSAS

1 puodukas cukraus
2 šaukštu sviesto
2 kiaušiniu
1 šaukštukas cinamonų
1 šaukštukas sodos, ištarpyk 

viename puoduke rūgusio pieno
1 puodukas “molasses”
21/2 puodukų miltų.
Sumaišyk miltus ir cinamo

nus. Ištarpk sviestą su cukrum.

No. 1.
4 kiaušiniai, atskirk trynius 

nuo baltymų
j % puoduko cukraus

% puoduko bulbinių miltų.
1 šaukštukas baking paude- 

rio
1/2 citrinos sunkos
Nutarkuok truputį citrinų 

luobos. Išplak trynius, pridėk 
cukrų, citrinos sunką ir luobe- 
lį ir dar plak. Pridėk išplaktus 
baltymus ir ant galo sudėk per
sijotus su baking pauderiu bul- 
binius miltus. Kepk nekaršta- 

} me pečiuje valandos.

No. 2.
9 kiaušinio tryniai
% puoduko cukraus
1 nulygintą puoduką bulbinių 

miltų
citrinos sunka ir nutar- 

kuotą luobelę.
Atskirk trupinius nuo balty

mų. Išplak iki tirštumos 7 
kiaušinio baltymus. Prie 9 try
nių pridek 2 baltymus ir gerai 
išplak. Pridėk bulbinius miltus 
ir vėl plak. Ant galo sudek iš
plaktus baltymus ir atsargiai iš
maišyk. Kepk ne ilgiaus kaip 
40 arba 50 minutų.

Obuoliai, rūgštus, geri dėl jel
ly. Nuplauk, nuvalyk, supiaus
tyk į šmotukus; tik neišimk 
sėklas ir nenulupk, nes tuomi 
atimsi skonį ir gerą kvapą iš 
obuolių. Pilk tiek vandens, 
kiek bus obuolių, kvortą ant 
kvortos. Dėk ant kiekvieno 
puoduko sunkos % puoduko 
cukraus. Virk iki sutirštės— 
tai yra kaip užpilsi ant įtoriel- 
kaitės ir palaikysi valandėlę 
mišinys sutirštės. Supilk į stik
lines ir atšalus apipilk parafinu.

Maži obuoliukai (Crab Ap- 
ples). Taipgi geri dėl jelly. Pilk, 
tiek pat vandens, pusę ant pu
sės, kiek bus obuolių ir virk 
kartu. Kaip suvirs, supilk į 
tvirtą maišiuką, tegul nuteka. 
Nutekėjusią sunką virk kantu 
su cukrum. Dėk ant kiekvie
no puoduko sunkos % puoduko 
cukraus. Toliaus elgkis kaip su 
obuolių jelly.

Vynuoges, juodas. Nuplauk, 
uogas, nulupinėk nuo šakelių, 
bet šakeles virk kartu. Pripilk 
vieną, puoduką vandens ant 5 
kvortų vynuogių. Kaip suvirs 
supilk maišan ir paimk ant

kiekvieno puoduko sunkos po 
vieną puoduką cukraus. Virk 
kaip ir obuolių jelly. Pyčės 
(peaches) nuvalyk, supiaustyk, 
gali pridėti obuolių. Pilk tiek 
vandens, kad neprisviltų. Su
pilk maišan, ant kiekvieno puo
duko sunkos imk % puoduko 
cukraus.

Pasielgk kf.ip ir su obuolių 
jelly.

Slyvas (Grengage rųšies) ge
ros vien dėl jelly. Nuplauk, su
badyk su adatą, Imk ant 1 
peko slyvų, vieną kvortą vkn-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS
• I . •• . '•

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot "‘Bayer Kryžiaus’’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė piilionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto- 
j’imui. Patogios dėžutės iš dvylos 
plyskelių kainuoja kelis centai: ,Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda boriku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Does not affect
the Heart

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

RUSIŠKI RĖDIKŲ 
KONSERVAI

1 kvorta mažų rėdikų
1 uncija imbiero šaknų

1 kvorta perkošto medaus
Migdolų, plikytų ir smulkiai 

supiaustytų.
Supiaustyk juodus redikus

PAVARGĘS?
Prastas apetitas? Nervišku
mas? Nepasiduokit. Leis
kite Severa’s Esorka, ver
tingam vlrAkinhno Ir !axa- 
tyvlam tonikų!, pagelbėti 
jums atgauti nauja gyvu
mą ir sugražinti Jus ant 
kelio J sveikata- Paprašyk 
savo aptiekininko duoti 
Jums bonka Šiandie.

Severa’s
£SORKA

MADOS.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaininavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikri} specialistą, kuris neklaus jūsų i 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

y Phone Verginiu 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S tat y m o . • 

$ KONTRAKTORIUS
1556 So. Ko<kwyll St., Chicago. III

Namų Apšildymo
IR

1 PLUMBINGO 
MATERIOLAS
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Temylite
1) aPDRAUDA (Ineurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per riklėliau ir tyriausias kompa
nija*.
2) KEAL ESTATE: Tūrių garų 
Oargena visose Chicago* dalyse.

V. MISZE1KA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Kooserdt 8500

dens. Perkošk kaip suvirs. 
Imk ant vieno puoduko sunkos 
% puoduko cukraus. Virk kaip 
ir obuolių jelly.

Slyvos (Damson rųšies). šios

slyvos tinka dėl taip vadinamo 
“jam”, geriaus kaip dėl jelly. 
Nuplauk ii’ virk su šerdim. Pilk 
ant kiekvieno peko slyvų, vieną 
kvortą vandens. Kaip suvirš,

:  s A
pertrink per sietą. Ant kiek
vieno puoduko slyvų košės dėk 
% puoduko cukraus. Virk pa
kol sutirštės. Sudėk į . molinius 
puodus.

Pienas Reiškia Daug
Sveikiem, Baltiem 
Dantim!
Calciumo arba vopnos turi
nys piene reiškia budavoji- 
mą tvirtų kaulų ir sveikų, 
baltų dantų. Todėl labai 
svarbu, kad nesivaržydamos 
naudotų pieną taip busimos 
motinos pirm kūdikiui už- 
gimsiant, kaip kūdikiai jau
nuose metuose. Lygiai svar
bu naudoti pieną visą gyve
nimą dėl jo savybių kau
lams ir raumenims tverti. 
Dr. McCullum sako: “Pie
nas yra vienatinis maistas, 
neturįs veiklaus pavadavi
mo.”

Feenimint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumų 
Soknis Tik

Mėtos -

Bovvmano piene jus gaunate geriausią pieną — pilnai tur
tingą Smetona, visada tyrą ir šviežią. Atgabenam jį iš 
farmų pas jus su ypatinga apsauga. Bowman’s pienas yra 
aiškiai aukščiausio skonio. Pamėginkit ir patirkit.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu. • 
rpAI yra piuku j’cigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

2778— Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę
2873— Sporto siutas. Tinka iš byle sunkesnės materijos. Sukirptos mie

ros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 per krutinę.
2641— Darbui eiti suknelė. Tinka iš byle materijos. Sukirptos mieros 

16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44

Norint gauti vieną ar aaugiau vtrš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigu* 
arba trasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laišku* reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halstsd St., Chicago, Ilk

colių per krutinę, 
f--------------------------------------------------

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

siųsti man pavyzdi No---------------
Mieros ____ .... per krutiną

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
_____ ____________________________11

MOKYKLOS NMRSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU tINOTI MTA

KALBĖDAMA 'aukitesnės mo
kyklos merginoms apie asme
nine higiena, patyrusi sutrik
to nur*4 niuiakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemų norma
liam* stovyje. Normalia mank- 
(tinimą* ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes JU 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtų kiek* 
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo."

I Nujol galit vartoti nelio* 
rint kaip jus Jaučiat**. Kiek
viena moteris privalo turit!

*. Putei j namie.

3

Ddicious
ood

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

KRAFT CHEESE
KRAFT'PHENDC 

CHEESE COMPANY
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SUSITARIMAS DEL LAIVYNŲ,

Valstybės sekretorius, p. Henry L. Stimson, oficia
liai pranešė spaudosi atstovams Washingtone, lad tarpę 
Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos prieita prie 
susitarimo pagrindiniais karo laivynų sumažinimo punk
tais, taip kad dabar jau rengiamasi artimoje ateityje 
šaukti penkių svarbiausiųjų valstybių konferenciją jurų 
nusiginklavimo klausimui išspręsti. Užbaigti susitarimą 
tarp Londono ir Washingtono, spalių 4 d. atvyksiąs į 
Ameriką premjeras MacDonaldas asmeniškai pasikalbė
ti su prezidentu Hooveriu.

Penkių valstybių konferencijoje, kuri įvyks veikiau
sia dar šiemet gruodžio mėnesį Washingtone arba Lon
done, dalyvaus sale Anglijos ir Jungtinių Valstijų taip 
pat Francija, Japonija ir Italija.

Jei ši konferencija pasiseks, tai ji bus didžiausias 
tarptautinis įvykis po didžiojo karo Versalės traktato. 
Jos svarba bus keleriopa. Ji paties naują pagrindą pa
saulio taikai. Ji sustabdys ginklavimosi lenktynes tarpe 
didžiųjų valstybių ir duos galimumo joms sutaupyt mil
žiniškas sumas pinigų, kurie galės būt suvartoti produk- 
tingiems tikslams.

Be galo didelės reikšmės tečiaus turi jau ir patys 
dabartiniai prisirengimai prie busimos konferencijos. La
bai reikšmingas yra tas faktas, kad iniciatyva jai išeina 
bendrai iš Anglijos ir Amerikos. Anglija pirmiaus visuo
met veikdavo ranka už rankos su Francija ir žiūrėdavo 
į Jungtines Valstijas, kaip į savo pavojingiausią kon
kurentą. Šitas nepasitikėjimas tarp Anglijos ir Amerikos 
buvo priežastis to, kad jūsų nusiginklavimo kon
ferencija, įvykusi 1927 m. Genevoje, pasibaigė be jokių 
rezultatų. Po to nepasisekimo Anglija buvo pradėjusi dar 
glaudžiau bendradarbiauti su franeuzais, ir pernai me
tais anglų konservatorių užsienių reikalų ministeris, p. 
Chamberlain, buvo padaręs su Francija slaptą ginkla
vimosi susitarimą, beveik tolygų karo sąjungai. Kai ■žk 
nios apie tą slaptą susitarimą pasklido spaudoje, tai ki
lo didelis nerimas Amerikos ir Anglijos visuomenėje, nes 
pasidarė visiems aišku, kad, šituo keliu einant toliaus, 
bus neišvengiamai prieita prie karo tarp Anglijos ir Ame
rikos !

Didelis dabartinės anglų valdžios nuopelnas yra tas, 
kad ji užkirto kelią šitam pavojui, griežtai pasukdama 
Anglijos užsienių politikos vairą kiton pusėn. Užuot sti
prinusi karo susitarimą su Francija, kurį buvo padaręs 
Chamberlainas, ji nutarė darbuotis, kad visokios karo 
sąjungos vienų valstybių grupių prieš kitas išnyktų. 
Užuot ginklavusis prieš Jungtines Valstijas, ji ryžosi 
susitarti su jomis ir bendrai paimti iniciatyvą nusigink- 
lavimui. '

Kai prieš kiek laiko kancleris Snowdenas Haagoje 
atkakliai kovojo dėl “teisingo” paskirstymo pinigų, gau
namų iš Vokietijoj reparacijų, tai daugumai žmonių bu
vo nesuprantama, kodėl jisai taip elgiasi. Dabar yra aiš
ku, kodėl Sno\vd-enas buvo nesukalbamesnis franeuzams 
ir italams, negu pirmesnioji Anglijos valdžia: jisai nelai
kė Anglijos pareiga pasiaukoti dėl Santarvės labo, nes • * jisai žiurėjo į Santarvę (karo metu padarytą sąjungą 
tarpe tam tikrų valstybių), kaip į daiktą, atgyvenusį sa
vo laiką. Jam rūpėjo ne palaikyti Santarvę, bet ją su
griauti. Ir jisai ją sugriovė! Po Haagos konferencijos 
Europoje nebėra “talkininkų” ir “priešų”.

Ir tuo pačiu laiku, kai Snowdenas kasė duobę sena
jai Santarvei, šeimininkavusiai Europoje per paskuti
nius pusantros dešimties metų, tai jo viršininkas, prem
jeras MacDonaldas, rengė dirvą naujam pasaulio santy
kių pertvarkymui, vesdamas derybas su Amerikos val
džia dėl nusiginklavimo jurose. Šitos derybos dabar, kaip 
minėjome, jau artinasi prie užbaigos. Anglijos žmonės, 
kaip praneša telegramos, su džiaugsmu pasitiko žinią, 
jogei MacDonaldas jau paskyrė ir dieną savo kelionei 
j Ameriką. Amerikos spauda irgi labai palankiai kalba 
apie busimą jo atsilankymą. Iš jos tono nuomanu, kad 
MacDonaldas čia bus priimtas tokiu nuoširdžiu entu
ziazmu, kokio Amerika dar nėra parodžiusi nė vienam 
svečiui.... 1

Nutraukusi karo metu sudarytus ryšius su Franci
ja ir susidraugavusi su Amerika, socialistinė Anglijos 
valdžia pakreips viso pasaulio politiką į naujas vėžes.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

automobiliais pasiseks, tai visa 
kariuomenė turės automobilius 
ir kareiviams nereikės pėstiems 
daryti ilgus žygius.

Liūtų farma
Penkerių akrų farma.—Pradėjo 

biznį su keliais doleriais. — 
Liūtai, kurie lošia Holly- 
woode. — Liūtų treniravimas. 
—Liūtų farmos karalius. — 
Gerai ištreniruoti liūtai parsi
duoda po $50,000. — Liūtų 
auginimas. 1

vieną liūtą ir dvi liuti. 
jo farmoj randasi apie 
su viršum tų “baisių”

ir ypatybes, kuriomis jis ski
riasi nuo kitų. “Numa” ir kai 
kurie patriarchai laikosi nuo
šaliai nuo kitų ir pasižymi savo 
ramumu bei išdidumu. “Pinto” 
ir “Vanredi” yra draugiškiausi 
liūtai iš viso būrio. Jie yra 
labai žvalgus ir mėgsta žaisti. 
“PlUto” paprakai ritasi su savo 
treniruotoj u. žinoma, jam yra 
užmaunamos pirštinės, kad ap
sisaugojus nuo jo nagų. Būda
mas trijų metų amžiaus, jis 
svėrė 400 svarų ir, kai atsisto
davo, buvo aštuonių pėdų aukš
tumo. “Vanredi” pasižymi sa
vo lipšnumu ir tingumu. Jos 
sesuo “Rosie” susyk turėjo ke
turis butukus, kas yra nepa
prastas atsitikimas liūtų tarpe.

Maži liūtukai atrodo, kaip ka
tinai. Katinus jie primena dar 
ir dėl to, kad labai mėgsta 
žaisti. Nuo pat savo gimimo jie 
randasi ponios Gay globoj. Ji 
juos augina kaip kokius vaikus. 
O priežiūros jie reikalauja ne
mažai: liūtės nelaisvėj visai 
nemoka savo vaikų auginti. Jos 
nežino, kas su jais reikia dary
ti.

Mažų liūtukų maistą sudaro 
ožkos pienas, kuris yra duoda
mas tris kartus per dieną. Kai 
jie šiek tiek paauga ir sustip
rėja, tai jiems kartas nuo kar
to pradedama duoti kiaušinių.

Kai liūtukai pakankamai už
auga, tai jie atiduodami p. Gay 
globon. Kas reiškia, jog jie turi 
lankyti “mokyklą”. Dabar mais
tas yra pakeičiamas: butukai 
pradedama maitinti mėsa. Mais
to jie gauna pakankamai, bet 
užtat' tik vieną kartą per dieną..

Liūtų maitinimas gana bran
giai kainuoja. Pilnai suaugęs 
liūtas per dieną suėda apie pen- 
kiohką svarų arklienos. Todėl 
kas dieną tenka paskersti po 
porą arklių, nes liūtams duoda
ma šviežia mėsa. Cirkuose jie 
tokios geros “duonos” negauna, 
nes ten liūtams paprastai duo
dama šaldyta mėsa.

Krutamu jų paveikslų liutus 
aktoriai be jokios baimes glosto 
ir su jais žaidžia. Tatai sudaro 
daug rupesnio treniruotojams, 
nes liutui tas nepaliaujamas 
glostymas pradeda įkyrėti ir 
jis pasidaro neramus. Tąsyk 
liūtas yra uždaromas į narvelį 

| ir išvežamas į farma -pasilsėti.
Reikia dar pridurti, kad liū

tai paliekama ramybėj dvi va
landas prieš jų maitinimą ir dvi 
valandas po maitinimo.

Kaip matote, liūtų farma yra 
gana pelningas biznis. Prieš po
rą metų Amerikoj tapo įsteigta 
dar įdomesne farma, kur yra 
auginamos barškuolės. Bet apie 
tai kitą kartą.—K. A.

Naujas senos skulptū
ros radinys

Airastas naujas skulptoriaus 
Falconet kūrinys. Kaip žinoma, 
Falconet yra garsus prancūzų 
skulptorius, kuris apie 20 me
tų išgyveno Rusijoj. Vienas iš 
jo garsiausių kurinių yra dide
lis paminklas Petrui didžiajam.

f i ją, rašo, kad jis norįs apsi
vesti ir statąs save į loteriją, 
kurioje bus 10,000 bilietų, po 2 
pengo kiekvienas. (

Kiekviena mergaitė, ar naš
lė turi* teisės pirkti bilietą, o 
jaunas vyras pasižada apsives
ti su tą, kuri ištrauks numerį 
su išlošimu. Tokiu budu loteri
jos smanytojas atsiekia savo 
tikslo. Jis uždirbs 20,000 pen
go, o norinti ištekėti moteris 
ras sau už du pengo vyrą 
20,000 pengo kapitalu.

EU

Jaunikis loterijoje Vyskupas prieš moterų 
madas

Vienas rimčiausių Budapešto 
laikraščių gavo labai įdomų pa
siūlymą. Jaunas vyras1 praneš
damas laikraščiui savo biograr
- ------------------ ---- ■ - .................................‘ Į..........'^1

Prancūzijoje Muleno vysku
pas paskelbė kreipimąsi į gano
muosius i/ įsakė išlipyti jį ant

visą bažnyčių durų Mulene. Vy
skupo žodis yra toks: —

“Vis labiau ir labiau tenka 
pasibaisėti musų skandalingu 
laiku, nes moterys vis mažiau 
ir mažiau dengia savo kūną.

Protestai ir pasipiktinimas į 
jas neveikia. Atėjo laikas ne 
skelbti, ne įtikinėti, o veikti.

Todėl aš siulau visiems kiure 
ir klebonams iškabinti bažny
čiose mano pranešimą. Mes ka
tegoriškai draudžiame leisti 
prie komunijos tas mergaites ir 
moteris, kurios turi begėdišku
mo eiti prie Šv. Sosto su pliko
mis rankomis.”

Vyskupas įsako neleisti į baž
nyčias moteris trumpuose sijo- 
nuose.Jei tokios ateitų, tai jos 
privalo būti jėga pašalintos 
lauk.

Radiju kainos sumažintos
Budrike didelis pirkimas ir pardavimas padaro galimą 
parduoti už žemesnę kainą aukštos rųšies Radios.

Kalifornijoj randasi penkių 
akrų farma, kuri duoda tūks
tančius dolerių pelno. Tai vie
na įdomiausių farmų visoj Ame
rikoj. Ten yra auginami liū
tai. Ji tapo įsteigta apie vie
nuolika metų atgal.

Charles Gay, tur būt, ir pats 
nesitikėjo tokio didelio pasise
kimo. Pradėjo jis, kaip yra sa
koma, iš nieko. Į Los Angeles 
prieš kelioliką metų jis su savo 
žmona atvyko, turėdamas vos 
dešimtį dolerių kišenėj. Tuo lai
ku jis buvo žvėrių treniruoto- 
jas. šiandien jo farma yra ver
ta apie pusantro šimto tūks
tančių dolerių, o preigtam jis 
turi nemažai centų pasidėjęs 
“juodajai dienai”. Pradžioj jis 
turėjo 
Dabar 
šimtas 
žvėrių.

Jo liūtai nuolat lošia kruta- 
muosiuose • paveiksluose Holly- 
yoode. Savo farmoj jis yra su
kūręs Afrikos “džiungles”. 
Kiekvienas liutas-artistas už
dirba per dieną $50.00. Be to, 
kas metai liūtų perviršis yra 
parduodamas zoologiškiems dar
žams, cirkams ir šiaip akto
riams, kurie važinėjasi po vo
devilius. Įplaukų farma dar 
duoda ir kitokiu budu: beveik 
kas dieną būriai žmonių atvyks
ta pasižiūrėti tos keistos liūtų 
farmos. Už tai imama tam tik
ra įžanga.

Gay vartoja nepaprastus me
todus savo liūtų treniravimui- 
Jie yra jaukus, kaip kačiukai; 
Net suaugę liūtai nėra pavojin
gi. Treniruoja juos Gay be bo
tago pagalbos. Kada jis eina 
į liūtų narvus, tai lauke ne
stovi su šautuvais sargai, ku
rie butų pasirengę šauti, jeigu 
liūtas kantais užsimanytų jį 
pulti. Gay treniruojami liūtai 
yra labai populiariški tarp Hol- 
lyvvoodo artistų.

Iš farmos kas metą, nuper
kama po kelioliką jaunų liūtukų. 
Juos perka turčiai, kurie savo 
namuose mėgsta turėti prijau
kintus žvėris. Už kiekvieną 
liūtuką paprastai mokama apie 
$350. Gay mano, kad kas metą 
galima parduoti iki 200 liūtų. 
Ir jis yra nusitaręs savo farmą 
tiek padidinti, kad galėjus pa
tenkinti tą reikalavimą. Dabar 
pusėtinas liūtų skaičius yra 
importuojamas iš Afrikos. Jie 
yra laukiniai ir dažnai sudaro 
rimto pavojaus kaip treniruoto- 
jams, taip ir aktoriams. Suau
gę ir gerai ištreniruoti liūtai 
parsiduoda po $30,000, o kar
tais pasitaiko, kad užmokama 
ir po $50,000- Liūtės, kurios 
paprastai nepasižymi gražumu, 
parsiduoda daug pigiau. “Nu
ma”, Gay liūtų karalius, yra 
labai geras aktorius ir visuomet 
turi darbo Hollywoode. Jį vargu 
butų galima nupirkti ir už 
$50,000. Jis yra skaitomas gra
žiausiu ir tobuliausiu liutuAme- 
rikoj.

Farmoj nesimato iš geležinių 
virbalų padarytų narvų. Liūtai 
sau laisvai bastosi po farmą, 
kuri yra aptverta vielų tvora. 
Vielų tinklas yra giliai įkastas 
į žemę, kad liūtai negalėtų pa
sprukti. Viduj aptvaro matosi 
kelios arenos ir specialės kon
strukcijos namukai. Tuose na
mukuose kiekvienas liūtas turi 
savo kambarį. Viena arena yra 
skiriami suagusiems ir ištreni
ruotiems liūtams, kita, —“mo
kiniams”, t. y. liūtukams, kurie 
yra mokomi visokių štukų.

Kievienas Hutas nuo pat savo išbandytų šitos naujovės prak- 
gimimo dienos turi savo vardą tingumą. Jei arklių pakeitimas

ĮVAIRENYBĖS
Buv. Rusų caras Mika
lojus dėjo pinigus i A 

merikos bankus
Badio žiniomis iš New Yor- 

ko, dabar gyvenančios Jungti
nėse Amerikos Valstybėse taria
mosios buvusios Rusijos caro 
Mikalojaus dukters Anastazijos 
pavedamai New Yorko valsty
bes gubernatorius išleido ap
linkraštį bankams, kuriuo pra
šo nustatyti, kiek pinigų buvo 
savo laikų buvusio caro vardu 
deponuota Jungtinių Amerikos 
Valstybių bankuose. Manoma, 
kad Jungtinių Amerikos Val
stybių bankuose yra nuo 5 iki 
100 milijonų dolerių buvusio ca
ro Mikalojaus tokių pinigų.

Kariuomenė ant 
automobiliu .

$165

su Victro- 
Kaina su-

Victor Electrola ir Radiola krūvoje 11 tūbų, kaina 
sumažinta ant puses.

Orthophonic-Victrola Model 835. Tikra kaina $33a.
Su elektros motoru, šiame išparda- COC Art 
vime už .......................................... .......

Victor Radio ir Electrola R. E. 45 $275
Victor Radio 7—26 su Victrola $149.00 

i

Victor Radio 7 — 11 su viskuo $95.00

Brunsvvick Radios ir kombinacijos 
la R. C. A. Radiola 64—11 tūbų, 
mažinta ant pu^ės.
Brunswick, Model 14

Su viskuo ..............................
Brunsvvick Panatrope Radiola 160 C 1 

su viskuo už ...................

C. A. Radiola 64-11 tūbų
Radiola 66—8 tūbų $225.00 
Radiola 33 — 7 tūbų $54.00 
Radiola 44, Screen Grid $110.00

Victor Radio R. 32, 10 tūbų $155.00

Lengvais išmokėjimais, garantija .2 metams. Tik 10 dole 
rių tereikia įmokėti.

Amerikos kariuomenė turi 
vieną pulką, kuriame visi ark
liai pakeisti automobiliais. Ka
reiviai taip pat važiuoja auto
mobiliais. šįmet rudenį šis pul
kas dalyvaus manievruose, kad

•••
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Jos Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705



Pirmadienis, Rūgs. 16, 1929

CHICAGOS
ŽINIOS

Programas
Lietuvių Valandos 

iš W. L. S. stoties 
345 metrų—870 kilocycles.

Utarninke, rugsėjo 17 d. 
8:30 v. vak. iki 9 vaL 
(daylight saving time)

BIRUTĖS KVARTETAS — 
Balanda — basas; Jakavičius— 
baritonas, Ažukas — antras te
noras, Sersevičius — pirmas te
noras.

ANĖLĖ SALAVEIČIKIUTĖ, 
daininikė.

KASTAS SABONIS, daininin
kas.

J. BYANSKAS, pianistas.

Keturi žuvo aeroplanų 
nelaimėje

šeštadienio vakarą užsimušė 
trys vyrai ir viena moteris, ka
da susikūlė du aeroplanai 500 
pėdų aukštumoj ties North- 
brook, 20 mylių j šiaurę nuo 
Chicagos. Abu aeroplanu nu
puolė žemyn, kai jų sparnai su
sikibo. Užsimušė vietoj abu pi
lotai ir du jų pasažieriai.

Išplovė du lavonus
Pereitą pirmadienį audroj nu

skendo laivas Andaste Michi- 
gan ežere. Su juo žuvo ir įgu
la iš 25 žmonių. Ne laivo, ne 
Įgulos jokių pėdsakų nepaliko. 
Bet naktį iš šeštadienio Į sek
madienį vanduo išplovė du la
vonu arti Holland, Mich. Tai 
yra lavonai Charles Brown ir 
Ralph Wiley. Šie vyrai plaukė 
laivu Andaste. Vienas jų turė
jo užsimovęs korkų žiedus (life 
preservers).

•, , į J  ■ j ' » c, . | .

Nenori. miegoti su šu
nimis, ieško divorso
Eugene Moore, 1103 North 

Waller Avė-, užvedė bylą teis
me ir prašo divorso. Pasak jo, 
jo žmona Mabel Moore taip my
lėjusi du savo šunis, kad ji gul
dydavusi juos ton pačion lo
von, kurioj ji pati ir jos vy
ras miegodavę. Kada jis, Eu
gene Moore, užprotestavęs gu
lėjimui vienoj lovoj su šunimis, 
tai pati apskaldžiusi jam ant
ausius.

Sausieji užpuolė 
rodhauzes

Dvidešimt policininkų, vado
vaujamų valstybės gynėjo ofiso 
tyrinėtojo, užpuolė šešias rod
hauzes Cook paviete. Jų pa
stangos buvo kaip ir bergždžios: 
penkios vietos pasirodė uždary
tos. Atidaryta vieta randasi ad
resu 2240 Burr Oak Avė., Blue 
Island. Policija areštavo tris 
vyrus ir tris moteris kostume- 
rius.

EUGEN1A LAVCEVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną, 10:25 valan
da iš ryto, 1929 m., sulaukus 
39 metų amžiaus, gimus Var
niuose, Raseinių apskrityje. 
Paliko dideliame nuliudime sū
nų Biuno ir dukterį Eugenia, 
sesrį Stelių Rymkievičienę, bro
lį Aleksandrų Olszewskį. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6004 So. 
Bishop St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 17 dienų, 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Eugenijos Lavcevi- 
čienės giminės, draugai ir pa- “ 
žjstaini esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

IIIN ■ITMBIIHH

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15712—P. Venckienei
15717—M. Valaitikei
25210—S. Rumbutienei

PALIOGIJA 
GALKAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 15 dienų, 2 vai. iš ry
to, 1929 m., sulaukus 79 m. 
amžiaus, gimus Paveikių vien
kiemyje, Luokės parapijo' Tel- į 
šių apskričio. Paliko dideliame 
nuliudime vyrų Domininkų, dvi 
dukteris — Teodorų ir Julijonų, 
sūnų Franciškų ir marčių Mar
ei jonų ir du žentus — Juozapų , 
Pocevičių ir Petrų Juknevičių Į 
ir 7 anukus. Kūnas pašarvo
tas, randasi 1834 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 18 dienų, 8 vai. iš ry
to iš namų į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldosuž ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paliogiios Gal- 
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentai 

/ ir Anūkai.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius I. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Jonui ir Barborai Višniauskams
Reiškiam užjautos žodį ištikus mirčiai Ju 

sų mylimo sunaus Jono.

Augustinas Antikauskis •
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 13 dienų, 4:30 vai. po pietų, 

1929, sulaukęs apie 60 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kauno rėd., 
Vilkijos miestely. Paliko dideliame nuliudime moterį Marcijonų, dvi 
dukteris: Prancišką ir žentų Kazimierų Vertelką, ir Oną; du su
nūs: Kazimierą ir marčią Barborą, ir Juozapą; vieną seserį Aleną 
Samoškiene ir visą Samoškų šeimyną — dvi švogerkas ir švoge- 
rius: Antaniną ir Vincentą Kareivius, Oną ir Juozapą Martinkus, 
ir visus gimines.

Kūnas randasi pašarvotas, 3427 Lowe Avė.
Laidotuvės atsibus utarninke, rugsėjo 17 d., 8 v. iš ryto iš na

mų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siėlą, o iš ten į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Augustino Antikauskio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
MOTEKlŠ, DUKTERYS, SUN AI, SESUO ir GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

Antanas F. Milleris
Persiskyrė su šiuo pasauliu Los Angeles, Calif., rugsėjo 12 

dieną, 8:30 valandų Vyte, 1929 m., vos tik sulaukęs 19 metų am
žiaus. Velionis Antanas F. Milleris gimė Rygoj, atvažiavo iš Ry
gos Amerikon j Evanston, III. su savo mylimais tėvais 1922 me
tais. Antanas F. Milleris apleido savo tęvus praeitų pavasarį ir 
išvažiavo j Los Angeles, Calif. Ten gyvendamas apsirgo plaučių 
uždegimu ir mirė.

Paliko dideliame nuliudime savo tėvus, dėdę J. C. Millerį ii’ 
dėdienę Millerienę, pusbrolius ir pusseseris ir kitus gimines.

Kūnas yra parvežtas iš Los Angeles, Calif. j Chicago ir pa
šarvotas randasi J. F. Radžiaus koplyčioj, 3238 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks seredoj, rugsėjo 18 dieną, 2 vai. po pietų, 
kūną išveš iš koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi Antano F. Millerio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jum pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
TĖVAI A. IR O. M1LLERIAI,

2006 Maple Avė., Evanston, III.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Rudžius, Telefonas 

Victory 4088.

Kazimierui Čekiniui
Po mylimos moters Anastazijos mirties 

reiškiam gilios užjautos žodį.
i Tavo Draugai.

15708—P. Milaševičiui 
23671—B. Kraziaus’kienei 
15703 -B. Vaišvilaitei 
15713—O. Martinkienei 
15705—O. Rusteikienei 
15711—J. Stapulioniui 
23676—Lit. Raud. Kryžiui 
15731—A. Jenickui 
15737—J. Praščienei 
15741—O. Kuodienei

METINĖS SUKAKTUVĖS 
A. A. 

STANISLOVAS VAIŠVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 17 d., 1928 m., o pa
laidotas rugsėjo 20, 1928 šv. 
Kazimiero kapinėse, paliko di
deliame nuliudime moterį Gen- 
drutą, 2 podukras — Stanisla
vų Radonienę ir Mortą, posūnį 
Aleksandrų ir du brolius, — 
Jonų ir Zigmontų Vaišvilus.

Metams sukakus nuo nelai
mingos mirties Stanislovo, 
musų gailestis ir liudėsis bus 
atlaikytos Šv. Mišios už Sta
nislovo sielų, Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčioj, 7:30 iš ryto, 
utarninke, rugsėjo 17 dienų.

Visi giminės, draugai ir pa
žystami kviečiami dalyvauti 
pamaldose už velionio Stanis
lovo Vaišvilo sielų.

Pasiiekame dideliame nuliu
dime,

Moteris Gendruta, Vaikai 
ir Giminės.

4254 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.

Bartkų šeimyna

NAUJIENOS, Chicago, III.
15735—B. Alek.-Lopaitei 
15744—J. Jasulaičiui 
15747—j. Utakiui 
25212 —L. Ziaugrai 
14745—K. Juozapaičiui 
15727—A. Kazikaitytei 
25211—A. Lausedienei 
15733—M. Gaisrienei 
15736—P. Samoškienei 
23675—T. Milinskaitei 
15730—B. Gropštienei 
15726—J. Kasparavičiui 
15740—E. Jukonienei 
25066—A. Tunaitienei 
25103—M. Totoriui 
15570—J. Stankui

Universal Restaurant
Muša virt i e n i 
dešros Ir kopūstai^ J? 
primena mamytėsLj^UJė^ a 

valgius. jį / £ /Jj

A.A. NORKUS,

750 West

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė. 
chicago. ill.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

f ir Balsamuotojas
7 Automobilių patar-
' navimas teikiamas

visokiems reika- 
lama. Moderniška 

& koplyčia veltui.
wB.31O3 S. Halsted St.

B Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadloy lac. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. I). LACIIAVICZ
Lietuvis Graboriiis ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicaąo, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sisaukt!, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

1238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virgiida 1290

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

na vietoj

DR. VAITUSH, . D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių itempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

------- O--------

--------O--------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
. Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard *6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo
J akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. S2Q1 SoKtb Wa 11 ate Street

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 Iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, H1 
------o------

------o------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 296, 1579 Miliraukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietį—----—o---------

Rez. 6600 South Artesian Avenie 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee A ve. 
Kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais pagal susitarimą 

------------- |------------------------------------ 

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 8111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800 
—<—i— .. . .

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4681 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200 

dr7charles segal 
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 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 *2 v. dieną 

Phone Midway 2880

Įvairus Gydyto j ai
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street

Kampa* 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Residence Tel. Fairfax 6858 

f - 1 —* . — _ . ,
O— 

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 do piet

Telefoną* Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Specialistu* moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Advokatai

. K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0832

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergi! 
ir Subato* vakarai*.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS,

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevėlt 9090

Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikalonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj pirmas lietu 
vių radio koncertas
Rytoj 8:30 vai. vakaro iŠ 

WLS stoties pasiskleis po Chi- 
cagą ir kitus tolimus ir arti
mus miestus 
Kiekvienas turės 
klausyti per radio 
nininkus.

Dainuos 
tė. Kastas 
kvartetas. 
Byanskas.

'lai bus 
Valandos”

lietuvių dainos, 
progos pasi- 
lietuvių dai-

Anelė 
Sabonis 
Skambins

Salaveičikiu- 
ir “'Birutės” 

pianą J.

pirmas “Lietuviškos 
koncertas. Viso to

kių koncertų bus 
radio priimtuvų 
girdės net tryliką

trylika. Tad 
šeimininkai 
gražių ko li
pas save na

mie, sėdėdami, taip sakant prie 
šilto pečiaus!

Radio programus rengia 
“Naujienos”, susitarusios su 
“Majestic” radio atstovais, — 
The flatry Alter Co. ir p. J. F. 
Budriku.

Rytoj 8:30 vai. vakaro ne
pamirškite užsukti savo radio 
priimtuvus, kad pagauti WLS 
stotį. Turėsite daug smagumo 
besiklausydami lietuviškų 
nų. —N.

dai-

Bridgeportas
Baigiantis vasarai ir prade

dant orui atvesti, priseina rū
pintis žiemos sezonu.

Taigi ir Jaunų Lietuvių Ame
rikoje Tautiškas Kliubas laiky
tame savo susirinkime, rugsėjo 
6-tą dieną, nutarė ruoštis žie- 
mos parengimams, kaip tai yra 
daroma kiekvieną sezoną .

Šiais metais kliubas ruošiasi 
pirmam parengimui tai vakarie
nei.

Paaiškinus kliubo pirmininkui 
p. Rūtai, kad jau Lietuvių Au
ditorijos svetainė paimta lapk
ričio 3 dienai, tuojau buvo iš
rinkta komisija iš šių trijų na
rių : Griniaus, Bliumo ir Petrai
čio. Komisijai pavesta rūpintis 
vakarienės surengimu kuo pui
kiausia—kad visi svečiai ir vieš
nios butų patenkinti.

Įžanga vakarienei bus prie- 
namiausia— $1 ypatai. Tikietus 
galima gauti iš anksto iš minė* 
tos komisijos narių arba iš kliu
bo sekretoriaus S. Kunevičiaus, 
3220 So. Union Avė.

—Kliubietis.

Bridgeportas
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 36 kuopa rengia iškilmin
gą vakarienę rugsėjo 29 dieną 
Lietuvių Auditorijoj. Tai bus 
puikiausia vakarienė, koki yra 
kada nors buvusi.

Kuopos nariai su mielu noru 
perka tikietus ir reiškia pagei
davimo, kad kuopa tankiau su
ruoštų panašius parengimus, 
idant nariai galėtų geriau susi
pažinti vieni su kitais ir nu
veiktą daugiau naudingo darbo 
organizacijos ir savo pačių nau
dai.

Vakarienėn kviečiami atsilan
kyti visi. Kviečia Komitetas.

Roseland
Petras Sadula Strumilos svetai

nės savininkas

Paskutiniuoju laiku Strumi
los svetainę ir užeigą rendavo- 
jo J. Talačka ir Julius Krūmi
nis.

Dabar Petras Sadula atpir
ko iš Juliaus Krūminio jo dalį 
biznio. Todėl nuo dabar Stru
milos svetainės savininkais yra 
J. Talačka ir Petras Sadula.

Petras Sadula yra senas 
Roselando gyventojas, Golden 
Star Kliubo darbuotojas, kuris 
per paskutinius 2 metu mini
mo kliubo sporto skyriui vado
vavo su dideliu pasisekimu. 
Petras Sadula yra linksmaus

budo žmogus. Nėra abejonės, 
kad jis tinkamai prižiūrės sve
tainę.

Veliju gero pasisekimo P. 
Sadulai naujam bizny.

—Draugas.

P-lė Jurgeliutė Chi 
cagoje

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorius, p-lė Jurge
liutė, atvyko Chicagon. Ji ato
stogavo Tabor farmoje, pas pp. 
Bačiūnus. Chicagoje apsistojo 
pas pp. Gugius. Mano pasilikti 
Chicagoj iki trečiadienio.

Sugrįžo Chicagon ir p-ia Gu- 
gienė, kuri ilgoką laiką viešė
jo rytinėse valstijose.

Atidaryta paminklas 
dėdei Šernui

Vakar milžiniška minia chica- 
giečių dalyvavo iškilmėje, Lie
tuvių Tautiškose kapinėse, kur 
buvo atidarytas paminklas dė
dei Šernui — Adomaičiui.

Benas “Lietuva” ceremonijoj 
grojo gedulingus maršus, adv. 
Jurgelionis pasakė 
įvykiui eiles. Buvo 
kalbėtojų. Dalyvavo 
Birutė.

Rytoj bus plačiau 
apie tai. —Rp.

pritaikytas
visa eilė
Chicagos

parašyta

Marąuette Park

apielinkėj apsigyveno 
viena lietuvių ir “Naujie- 
skiatytojų šeimyna. Tai 
plačiai clricagiečiams žino-

Teko sužinoti, kad Marąuette 
Parko 
dar 
nų” 
yra
mi pp^ Osinskai, kurie iki šiol 
gyveno Brighton Parke.

Jię pasistatė puikią ivziden- 
prie 06-tos ir So. Francis- 

co avė., ant kampo. 'I’ikrai pa
sakius, jų rezidencija puošia 
šią apielinkę. Dailiai išrodo iš 
oro pusės, puikiai įrengta vi
duje. Reikia manyti, kad gra
žius pinigus ji ir kainuoja.

Pp. Oginskiai per kelis metus 
vertėsi pirkliavimu: namais, 
lotais — tai ir pasisekė ir da
bar puikiai įsirengė gyventi.

Nesenai pp. Osinskiai turėjo 
įkurtuves naujoj vietoj. Juos 
atlankė gražus būrys draugų. 
Buvo net ir iš Kenosha, Wis- 
Visi gėrėjosi dailia rezidenci
ja ir reiškė pp. Osinskiams lin
kėjimų laimingai gyventi.

Pp. Osinskiai turi vieną sū
nų Vytautą. Jis nešioja lietu
vių didvyrio vardą, tad ir jam 
linkėtina tapti didvyriu. Vai
kinas dar gana jaunas, bet 
jau dveji metai, kai jis lanko 
aukštąją mokyklą. Ima medici
nos kursą. Jau turėjo progos 
pamatyti musų tėvynę Lietuvą 
per “Naujienų” patarnavimą.

I*p. Osinskiai turi, apart re
zidencijos, dar. kelis gerus lo
tus ant Archer avė. Ant vieno 
kampo jie mano statyti Road 
House. Kontraktorius bus Van- 
DerLain.

Linkėtina/ pp. Osinskiams 
gerų pasekmių. —žinius.

Lietuvis žuvo va 
žiuodamas vogtu 

automobiliu
Lietuviai vaikėzai, Stanley 

Voydella, 18 metų, gyvenęs 
,1051 S. Troy St., ir John Sku
bia, 20 mete, gyvenęs 
Troy St., važiavo visu 
mu automobiliu, kurį 
vo pavogę.

Jų karas nuvirto

2716 S. 
smarku- 
jie bu-

} griovį 
Roosevelt road prie 25-tos 
Maywood.

Voydella užsimušė, o 
bis tapo sužeistas. Pasak 
raščio “Chicago Tribūne”,

avė.,

Sku- 
dien- 
Sku- 

bis prisipažinęs, kad jie važia
vę pavogtu automobiliu.

Marąuette Park
iš-Pereitą savaitę nelaimė 

tiko pp. Narvidus, kurie turi 
duonos ir pyragaičių 
prie 69-tos gatvės ir 
avė. Vieną vakarą p. 
automobilius susikūlė

.kepyklą 
Artesian 
Narvido 
su poli-

ei jos automobiliumi. O sekan
čią dieną, vakare, p-ia Narvi- 
dienė su dukterimi skaudžiai 
užsigavo. Jos dvi ėjo šalygat- 
viu. Moteris užmynė banano 
lukštą ir paslydus kojai virto. 
Duktė bandė palaikyti motiną, 
ir ji kartu pavirto. Abi skau
džiai užsigavo.

♦ ♦ ♦
šeštadienio popietį einu Wes- 

tem avė. prie 71-mos gatvės, 
“šauja” gatve pietų link auto
mobiliai visu greitumu. Prie 
71-mos apsistoja. Kodėl?

Bet štai pora vyrų 
nesustodami. Juos 
policininkai. Štai 
sulaikė. Už ką?

Well, pasirodė, 
avė., prie 71-mos

rafina .Kaminsky, bylos No. 505- 
413, Superior crt., divorsas.

Stanley Sargum prieš Frank 
ir Barbara Malluzas, bylos No. 
B187319, Circuit 
notos $2518.

Anton Dvylis
Overling, bylos
Circuit crt., byla dėl notos $2,- 
784.17.

Anna Bronsil prieš Joseph 
Bronsil, bylos No. 505510, Su
perior crt., divorsas.

Pirmadienis, Rūgs. 1Ą, 1929
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
crt., byla dėl

prieš Krank 
No. B187353,

Business Service 
BiznioPatarnavimas

PILNAS Šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821, Mr. Bartunek.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

NORIU PARDUOTI $800 grojiklj 
pianą už $125, Kartu suolelis ir 65 
rolės. Duosiu ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Kruger, 6136 S. Halsted 
Street.

o

“šauja” 
pasigauna 

ir kitą autą

kad Western 
įtaisyta gel

toni stulpai su užrašais “STOP” 
Geras dalykas, kad tie stul

pai tapo pastatyti šioje vieto
je. Ir tiems, kurie pasirūpino 
jų pastatymu, priklauso kre
ditas.

♦ * *
šeštadienio rytmetį užtikta 

alaus bravoras prie 69-tos ir 
Robey St. (dabar Damen avė.). 
Policija išvežė, sakoma, 50 bač
kų gero, pilnai išrugusio alaus, 
'toje vietoje yra dviejų aukš
tų medinis trobėsis, panašus į 
daržinę. Tame trobesyje ir bu
vo įtaisytas bravoras. —Rr.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Pus - Balsio 
Systema

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Cicero
Nedėlioj ir Panedely 

Rugsėjo 15, 16
America first — Cicero next

Pas mus, kas tik iš kur tik 
neatvažiuoja, visi gėrisi — 
tvarka, švara, draugiškumu.

♦

Ir jeigu kas yra pavargęs, 
tai kuo geriausia visur priima. 
O jeigu jau visai “pavargsta”, 
tai ir tuomet bėdos nėra: jei 
ne namie, tai stotyje galima 
pasilsėti už labai žemą “atly- 
ignimą”.

Todėl ir sakau, kad America 
first, o Cicero next.

Ciosriečiai jau seniai palai
dojo savo “Kipšą”. Jam “arn- 
žinatsilsiui” berods “Naujie
nose ir Reąuiem Aetemam 
buvo sukalbėta. , '

Bet tūlas “Chicagos Žvalgas” 
“Draugo” numeryje būtinai 
nori prikelti aną “palaidotą” 
korespondentą iš numirusių. 
Pastangos, žinoma, yra pagir
tinos, bet geriau butų pasakyti 
“lai jis ilsisi ramiai!”

O gal?... iMat, jis, tas “Drau
go” žvalgas, kalba apie kipšo 
uodegą. “žvalgui”, vaidinasi 
tur būt... jei ne pats kipšas, 
tai jo “uodega”. Negerai, iš- 
tikrųjų negerai!

“Draugo” korespondentas įro
dinėja, kaip tas kipšas elgiasi, 
ką jis daro, ir pagalios pataria, 
kad kas iš “katalikų” pareika
lautų “kataliko” agento.

Vaje, tu šventas Jackau! 
Jeigu tu žinotumei, kas pas 
mus Ciceroje dedasi...1 Bet ką 
čia sakyti. “Žvalgas”, nuėjęs 
pas kleboną Vaičiūną atsiklaus
ti, geriau apie viską sužinotų, 
nereikėtų tuomet paskui kipšo 
uodegą sekioti ir ją uostyti.

Ogi tu mano Jurgeli — štai 
ir vėl “Naujienose” tūlas “Ci- 
cerietis” kalba apie komuniją 
ir dinnavonę. Na, tai ponui 
“Žvalgui” vėl teks bėgioti pas
kui kipšo uodegą.

♦ ♦ >;«

Cioeriečiai gana susidomėję 
Lietuvių Valanda per radio, ku
ri bus ateinantį antradienį, 
8:30 vai. vakare, ppr WLS 
(Worlds Largest Stores Go.).

Klausysimės! —Padauža.

Lietuvių bylos 
teismuose

Kazimer Pūkis prieš Kazime- 
ras ir Jurgis Pūkis, Mykolas 
Pūkis ir kitus, bylos No. B187- 
140, Circuit crt., byla dėl part
nerystės.

Charles Buchaus prieš Bu- 
chaus, bylos No. B187144, Cir
cuit .crt., divorsas.

Jas. Raispis (minor) prieš 
Anton Divin, bylos No. B187- 
171, Circuit crt., byla dėl $5000.

Stanley Kaminski prieš Se-

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas 

“Thunderbolt”
dalyvaujant

George Bancroft, Fay Wray,'
Richard Arlen, T^ully Mar- 

shall, James Spottsvvood 
ir Fred Kohler.

Taipgi
Vitaphone. Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija.
Kalbančios žinios.

*

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly 
Rugsėjo 15 ir 16

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Thru Different
M

dalyvaujant
Warner Baxter, Edmund

Lovve, Mary Duncan

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

CLASSIFIED ADS
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
..visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

ir

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina į mėnesj. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60. 1

o

Želvi? Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

------- O--------
GROJIKLIAI PIANAI, nauji ir 

sankrovoj padėvėti, geriausiame sto
vyje, $125 ir augš. Lengvi išmo
kėjimai. Priimam mainui fonogra
fus ir radio, $5 ir augš.

Atdara vakarais.
ADAM SCHAAF 

319 S. Wabash Avė. 
Tel. Harrison 8731

—o-------
PARDAVIMUI 3 trokai krausty

mui furnišių ir pianu. Parduosiu su 
visu bizniu, biznis išdirbtas per 6 
metus, 4068 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 8080.

--------O--------

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Remodeliavimas. — ' Porčiai. 

Saulės seklyčios. —• Garažai. 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Miscelianeous to r Sale 
įvairus Pardavimai

ar Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

PARSIDUODA 
šerne prie 4552 
vaisių ir lengvų 
W. Division St. 
4552 S. Kedzie Avė

O—
du štorai — gro- 
S. Kedzie Avė. ir 
groserių prie 5612 
Pigiai. Kreipkitės

----- o------
HUGO J. KOHR CO.

Apmušti rakandai’ frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai,

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

-------o-------
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks Šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti jvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.

Artistiniai Radiatorių Kabinetai
Musų radiatorių kabinetai yra pa

daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite

Ina

EXTRA. Parsiduoda pigiai gro- 
sernė. Pigi renda ir 4 kambariai 
gyvenimui. 6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI malt ir hops, ci
garų ir kendžių biznis. Pigiai. At
sišaukite, 4839 W. 14th St.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
smulkmenų krautuvė, 614 W. 18th 
St.

PARDAVIMUI barbemė pigiai, 
visa arba pusė; gali pirkti mokinys 
— išmokysiu. Kreipkitės Knygynas 
“Lietuva”, 3210 So. Halsted St. 
Box 42.

Manufacturing
3509 W. 63rd St. 
Tel. Grovehill 1222 -o-----

Co.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipjri taisau senus. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

------- O--------
GARSIOS Pietinės Illinois Mine 

run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambariu cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

Automobiles

.J. S. RAMANCIONIS
Ruvęa

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decoratort

J. S. RAMANCIONIS. savininkai
8147 Sn Halslod Qt.

Tel. Victory 7261

Financial 
Finansai-Paskolos

Paskolos t suteikiamai 
į viena diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgi 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ir

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

arba $800, imame legali nuožimti 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
KamiMiB Hermitaar* Avk

Furniture.& Fixtures

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moąuette, Jacąuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai. Radio, siuvamos mašinos $5. 
I/jdaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger. 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarih, ketverto ir subatos vakarais.

Buick (i pas. sedan .................
Buick Sedan-Standard, 2 door 
Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ...........................................
Aubum roadster ...................

’28
’28
’29
’27
’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

$800
$695
$550
$325
$400
$425 
$600 
CO.
9330

Real Estate For Sale
Namai • že m ė P a r d a v i in ui

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S; La Šalie St. Franklin 4465

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Patil M. Smith & Co. 
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkčs ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažongimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drivė ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Mali

būdų juos parda- 

išdiena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building
Room 301 

RuSh and Ohio Sts 
----o——

------ o-------
REIKIA selesmanų ir salesladies 

pardavinėti apartmentinius lotus ar
ti Marąuette Parko, pigiai, už $50 
įmokėjimą ir mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S. Westem Avė.

------- o-------
RADIO selesmanų su karais par

davinėti visoj šaly išgarsintus radio. 
Geri prospektai suteikiami, darbštus 
žmonės gali užsidirbti iki $75 savai
tėj. Atsišaukite 4916 W. 14th St., 
Cicero, III.

Help Wanted—Female
• Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. 1006 N. 22nd 
Avė., Melrose Park, III.

REIKALINGA mergaite 
ris pagelbininkė, maža, šeimina, ge
ras namas, Keystone 9626.

mote-

Partners Wanted 
PuBiniiikų Reikia

REIKALINGAS partneris j resto
raną su $500 cash, $250 ar mažiau. 
Nauja vieta, 4752 W. Chicago Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

ANT RENDOS ir pardavimui 
salesroom ir garadžius Brighton 
Park ant Archer Avė. Galima ir pa
imti mano kontraktą, pardavinėti gė- 
rai žinomus automobilius. Rašykite 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 1123

2 FLATAI po 5 kambarius, gani 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27.600

2 augAtų murini* ir akmens. 
Pilnas boiamentae.
2 karų garažas, 
Wheather8trips, 
Langai su (langiukais. 
Varinas rynoe.
Varinis dangtis ir pordlai, 
Variniai skrynai, 
Storm doore. 
Užleidžlamos durys garažiuj. 
Automatinis aliejus burnerie (Hardinge), 
Bryant gaso vandens žudytojas, 
Frlgidaires.
Huniphrey žudytojai, 
Marmuro mentaliai, 
Visos sienos drobe iAmufttos, 
Paneliai ir rnuliavotos, 
Plasterio kornizal. 
Bei amen to užbaigimas kaip viršuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos.
Tilo grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse, 
Pilna maudynė beismente. 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų, 
Viduje laiptai, 
Puikiausias hardware. 
Išmuštos extra storos durys.
Reikia $10,000 cash ar gal priimsiu 

mažą mainą. 
Savininkas

C. H, SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalow. Saulės seklyčia, karšto van
dens šiluma, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 i mėnesi. 
Bernard ir Irving Park, tel.Irving 4059

PARSIDUODA bizniavęs namas, 
Storas, 5 ruimai ir garadžius, kaina 
$3900, namas 4533 So. Marshfield 
Avė. Savininkas 4554 So. Rockwell 
Street.

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marąuette 
kyklų ir bažnvčių. 
kusius mėnesiniais 

EDWARD J.

7330 S. Western Avė.

Parko, arti ino- 
$50 jmokėti, li- 

išmokčjimais.
GLACKIN,

PARDAVIMUI—2417 W. 51st St., 
3 flatai ir Storas. Geriausia vieta 
saliunui South Sidėj. Floersch Co., 
Vienatiniai agentai, 2344 W. 69th 
St., tel. Grovehill 2036.

3 FLATAI Už PASTATYMO 
KAINĄ

4 gražus 3 flatų namai. Visi mo
derniški patogumai. Visiškai nauji. 
Tik $2,000 jmoketi. Kaina $24,000. 
Arti I. C. ir gatvekarių South Sidėj. 
Pastebėtinas bargenas, 3 karų mū
riniai garažai. Pairatykit š’v;>- na
mus tuojaus. Didžiausias bargenas, 
kokis kada buvo pasiūlytas. Rašyki
te ar telefonuokite ir mes prisiusi
me automobilių jus nuvežti.

D. G. BR0WN
1729 South Halsted Street




