
į

>

*

» 1 11 11 1
The First and Greatest Llthuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws

PUB1.1SHED BY 73U LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, III inois 

Tclepbone RooscT«lt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c

NAUIIENO
The Lithuanian Daily News

Entered m Moond CIbm Matter March 7, 1914, at th« Poat Offica of Chloago, UI, * 
under the Act of March 8, 1879.

Chicago, UI. Pirmadienis, Sausis-January 31 d., 1927

The First and Greatest Llthuanian Daily i n America

naujienos
The Lithuanian Daily New«

PUBL18HRD BY LITHUANIAN NEW8 PUBLISHING CO., l^C.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois i

Pirmas tr Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

437 No. 25

Papečkys kaltinimas dėl perversmo
c . i_ i... Kuo rūpinas naujoji f ašis Smętonos brolis ir jo H Lietllv0S raM2ia

šeima nužudyti
Lietuvos Seimo Socialdemokraty frakcijos pareiškimas 

dėl įvykusio perversmo

“Socialdemokratas” rašo: 
Gruodžio 31 d. Seimas pri

ėmė biudžetą 1927 metams. 
Biudžetas priimtas su naujosios 
vyriausybės pataisomis. Iš 
kiekvieno biudžeto, iš skiriamų 
lėšų, galima spręsti kokio vi
suomeninio sluoksnio reikalai

Ką tik atėjęs iš Kauno “Socialdemokratas“ sausio 6 pirmon galvon rūpinami, nū
dienos leidiny — pirmame po fašistu pervarto — įdėjęs IVI,SIOS vyriausybės biudžeto 

projekte lėšos buvo skiriamos 
šiems reikalams: viešiesiems
darbams 1,600,000 litų, ligonių 
kasoms 900,000 litų, šitos lė
šos turėjo, kaip matote, eiti 
darbininkų reikalams rūpinti. 
Priimtame biudžete šitos sumos 
liko išbrauktos. Viešųjų darbų 
vietoje įrašyta savivaldybėms 
finansuoti 2 mil. litų, bet sa
vivaldybių fananiąvimas ir vie- 
šiej darbai, tai du skirtingi 
dalykai. Del ligonių kasoms 
skirtų sumų išbraukimo kalbė
jo ministeris pirmininkas p. 
Voldemaras ir jam pritarė fe-Į 
derantas Ambrozaitis, kad ligo
nių kasų įstatymas esąs reika
lingas pakeitimo, matomai, 
naujoji vyriausybė yra suma
niusi išbraukti iš priimto įsta
tymo valstybės dalyvavimą li-

šio pervarto. Pareiškimo, matyt, butą ilgo, bet “Social
demokrate” įdėta tik maža jo dalelė: visa didžiulė dalis, 
pradžia u* pabaiga, buvo karo cenzūros suėsta. Leistoj 
paskelbti dalelėj, kuri taipjau dar karo cenzoriaus iš- 
kramtyta, Seimo socialdemokratų frakcija pareiškia 
štai ką:

“Pagaliau kalti ir atsakomingi yra už konstitucijos 
tvarkos sumindžiojimą, [cenzūros iškąsta]

— valstiečiai liaudininkai.
“Jų žmogaus [Maj. Papečkio] vedamoj Krašto Ap

saugos ministerijoj buvo leista pribręsti sąmokslui ir jam 
Įvykti. Liaudininkų partijos vadovybė paragino senąią 
vyriausybę, kad ji pasiduotų ir atsistatydintų. Liaudi
ninkų viršūnės paskutinėj kritingoj valandoj pastūmė 
Respublikos Prezidentą Grinių pasiduoti sukilėlių reika
lavimams. Liaudininkų viršūnės padarė viską, kad pri
kalbintų Seimo pirmininką Staugaitį eiti į neteisėtai šau-

Socialdemokraty delega 
cija pas Ministerį Pirmi 

ninką Voldemary

Wm. Green paskelbia kary 
komunistams

Hindenburg šalina kaizeri- 
ninkus iš kabineto

’Kontunistai, pasirodę vilkais 
avies kaily, nebebusią tole
ruojami darbininkų organi
zacijose.

[ Pacific and Atimtie
Daniel McHenry

City, Mo.), kuris
Tovvnsend kompanijos
me. Jis yra tos kompartijos 
vice-prezidentas.

Photo]
(Kansas

Areštai Lietuvoj

kiamą Seimo posėdį, ten perskaityti [cenzūros iškąsta] 6oniU kasų įnašuose. 
Prezidento atsistatydinimo aktą ir pats atsistatydintų. _____ ...

Mes esame pasilikę Seime vieni patys koųstijucįjos ir 
demokratijos siekimų sargyboje [cenzūros iškąsta] 
Musų padėtis yra moraliai nepakenčiama. Bet mes palie
kame Seime, kad lig galui atliktume musų pareigą prieš 
musų rinkėjus, ir visą kraštą”....

Prez. Smetonos brolis, jo žmona ir du vaikai nužudyti
KAUNAS, sausio 30. — Rytų Spaudos agentūra va

kar pranešė, kad Lietuvos prezidento Smetonos brolis, jo 
žmona ir dvejetas vaikų buvo nežinomų asmenų nužudys 
ti jų dvare netoli nuo Kėdainių. Jų gyvenamieji namai bu
vo padegti. Degėsiuose rado tik apdegusius nužudytųjtj 
kunus.

Spėjama, kad šita *piktadarybė turi politinio pagrin
do, kaip kerštas prezidentui Smetonai.

[Kai, pervartui įvykus, karo lauko teismas Kaune 
pasmerkė sušaudyti keturis komunistų vadus; pasmerk
tieji, karo teismo pirmininko patariami, kreipėsi j pre
zidentą Smetoną ir prašė susimilimo, Smetona jų prašy
mą atmetė. Pasmerktieji buvo sušaudyti.]

žemei rūšiuoti laivo paskirta 
450,000 litų, datyar nubraukta 

j —tuo budu palik
ta tik 50,000 litų. Žemės rū
šiavimo reikalai labai Opus, tuo 
tarpu šitie darbai dūliai lėšų 
stokos visai bus sustabdyti. 
Naujakuriams paskirta tik 2 
milijonai litų. Dvarų parce liu
dijai buvo skirta 420,000 litų,— 
nubraukta 2u0,000 litų, vadi
nas, dvarų parceilacija taip pat 
turės apmirti.

Dabar pasižiūrėkime, ko
kiems reikalams nubrauktosios 
sumos skiriamos: tikybinėms 
įstaigoms 1,575,182 litų, priva
čioms mokykloms—900,000 li
tų. .

Sumos skiriamos tikybinėms 
įstaigoms arba algos visų tiky
bų dvasininkams senos vyriau
sybės buvo išbrauktos,

Mažeikiuose, Telšiuose, f Tau
ragėj, Šiauliuos, Kėdainiuos, 
Kaisbdoriuos ir kitur buvo ma
sinių suėmimų. Tauragėj iš ka
lėjimo paleisti1® mirė mokytojų 
seminarijos mokytojas A. Kar- 
vauskas. Jis palaidotas ne
šventuos kapuos. Jo laidotuvėse 
nedalyvavo nė vienas draugų 
mokytojų mat, dalis jų pasi
šalinę, arba suimti, o kiti, tu.r 
būt, laiko neturėjo dalyvauti 
savo draugo laidotuvėse.

Čia yra suimtų ir keletas 
aukštesnių klasių mokiniui »

KAUNAS. [LŽ].—Sausio 5 
d. Ministerį Pirmininką prof. 
Voldemarą aplanke Centralinio 
Darbininkų Profesinių Sąjungų 
Biuro delegacija Seimo atstovų 
socialdemokratų 
Paplausko asmeny 
juoz pasikalbėjimą 
sąjungų reikalais.

Delegacija pabrėžė, kad karo 
valdžia kliudo profesinėms są
jungoms normaliai veikti. Taip 
esanti užde.ryta geležinkelių tai turės būt netrukus 
tarnautojų ir darbininkų są- pirmiausia didžiulėse pramonė- mokratinėms 
junga ir t.t. J se.

Ministeris Pirmininkas pra-! Fedaracijos vadas toliau pa
nešė, kad profesinės sąjungos [skelbė, kad dabar busianti pra
kalėsiančios ir toliau veikti ir,dėta stipri kampanija prieš ko- 

_______  ______ j Ameri
kos darbininkų judėjime. Iki 
šiol komunistai buvę darbinin
kų organizacijose toleruojami, 
bet dabar atėjęs laikas vyti 
juos lauk iš darbininkų judė-|Schaetzel, 
jimo. Pastarasis New 
adatos pramonės darbininkų 
streikas parodęs komunistų dar
buotę tikroje šviesoj, patys ko
munistai pasirodę vilkais avies 
kaily.

Januškio ir 
ir turėjo su 

profesinių

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 3Q. —Kalbėdamas Ameri
kos Kasyklų Darbininkų Unijos 
konvencijoje Amerikos Darbo 
Federacijos 
Green pasakė, 
penkių darbo
pramonėje patapęs pripažinta'ras monarchistinės 
ekonomine galimybe, ir kad ta- šalininkas, kaipo

BERLINAS, sausio 30.—Vo
kiečių konservatorių liaudies 
partijos vadams pasipriešinus, 
respublikos prezidentas Hin- 
denburgas vakar atsisakė skir
ti Walterą Graefą teisingumo 
ministerių naujame, kanclerio 
Marxo sudarytame, kabinete.

Liaudies (stambiųjų pramo-
prezidentas Wm.]nininkų) partijos lyderiai rei- 

kad įsteigimes chstage ni rodė, kad Graef, kurs 
dienų savaitės!yra ultronacionalistas ir atvi- 

'diktuturoa 
teisingumo 

ministeris butų pavojingas de- 
valstybės įstai-

Fedaracijos vadas toliau pa-

vyriausybė nekliudysianti joms, jmunistus organizuotų 
Tik reikią, kad užsiiminėtų vien 
savo profesiniais reikalais, o ne

a *y^y° j priešvalstybine agitacija. Ge- 
opip s!-|jeįini;eiie£ių sąjunga busianti 

atidaryta.
Be to, delegacija nurodžiusi, 

kad karo valdžia buvo arešta
vusi virš 300 soc. dem. parti
jos narių, kurie kaltinami prieš
valstybiniame veikime. Nors 
dalis jų tapo paliuosuota, bet 
nekurie dar tebesėdi kalėji-' 
muose.

Ministeris Pirmininkas užtik
rino s. d. delegatus, kad duo
siąs parėdymų paliuosuoti s. <k 
partijos narius. Bendrai gi 
socialdemokratus nemanoma 
persekioti.

Pabaigoje delegacija nurodė, 
kad įvairių įmonių savininkai, 
naudodamiesi streikų uždraudi
mu sumažino mokesnį darbinin- Darbininkų Unijos 
kams. - j vakar dauguma

goms.
šalinami iš naujojo kabineto 

taipjau ir du kiti monarchistai: 
Oscar Hergt, kuriam Marx bu
vo pavedęs vidaus reikalų mi- 
nisterio portfelį, ir Kari Stingl, 
priėmusis 
ministerio

pašto ir telegrafo 
portfelį.

skiriamas
Vietoj 

George 
Bavaru liaudies par- 

orko j tijos lyderis.

Angliakasiy unija užgina 
i nariams priklausyti komu-

Hindenburgas atsisakęs pri
imti Graefą kabinetan dar ir 
dėl to, kad ka' pirmu Vokieti
jos respublikos prezidentu bu
vo išrinktas Fridrich Ebertas, 
socialdemokratas, .Graef, kurs 
tuomet buvo reichstago pirmi
ninku, atsisakė ir nėjo kartu 
su kitais reichstago nariais jį 
pasveikinti.

. Savivaldybės, šaukiant tary-

mendantų leidimus.
Kai kurių apskričių valdybų 

nariams be komendantų sutiki
mo negalima važiuoti į vals
čius. . ’

[Cenzūros iškąsta]

Šiaulių taikos teisėjas ir be 
ramdanti) sutikimo negali iš

važiuoti iš miesto.

aisty partijai
INDIANAPOLIS, Ind., sau

sio 30. — Amerikos Kasyklų 
konvencija 

balsų nutarė 
Ministeris Pirmininkas prašė' padidinti centro viršininkų al- 

delegatus, kad praneštų sąrašą 
įmonių, kur tai yra padaryta. 
Vyriausybė nevilkindama juos ridentas John L. Lewis 
nubausianti.

Del liaudininky įėjimą 
naujon Lietuvos 

valdžion

Internacionalinis unijos pre- 
gaus 

dabar $12,000 algos metams 
viceprezidentas 
$9,000 vietoj 

sekretorius-iždininkas

Pasikorė Latvijos 
Seimo narys

Privačioms mokykloms 
labo 1927 metams paskir

ia šitų pinigų

Pervartas padaryta ne dėl 
komunistų, sako Rašys

Ko Kaunan atvyko rūsy mo 
narchistų atstovas

KAUNAS [LŽ]. — ,“T> 
paduoda suomių socialdemokra
tų “Kansan Tiue” žinią, kad 
Suomijos politinės policijos vir
šininkas užklausęs Lietuvos po- 
lit. polic. v-ką p. Račį, ar yra 
teisingos laikraščių žinios, kad 
gruodžio 17 d. įvykiai buvo iš
šaukti ruošiamojo komunistų 
perversmo. . P. Račys atsakęs, 
kad šie įvykiai su komunistų 
perversmu nieko bendro netu
ri.

KAUNAS. —“Echo” praneši
mu, Kaunan atvyko ir apsigy
veno “Versaly” (32 Nr.) žino
mas užsienio rusų monai chiscų 
laikraščio “Večerneje Vremia” 
redaktorius B. Suvorinas. Jis 
yra garsaus caro laikų juoda
šimtiško .laikraščio “Novoje 
Vremia” redaktoriaus A. Suvo- 
rino sūnūs ir nedalomosios Ru
sijos šalininkas.

viso
ta 2 mil. litų, 
išlaikoma ir tautinių mažumų 
(lenkų, žydų, vokiečių) priva
čios mokyklos.

Už 1927 m. biudžetą balsavo 
visos dešiniosios frakcijos, 
prieš jį buvo socialdemokrątų 
ir valst. liar.d. frakcijos.
( ___________

Amerikos švindleris su
imtas Paryžiuje

Vyriausybė atšaukė, buk' 
Kaune dar 49 suimti perduoti 
karo lauko teismui.

vietoj $8,000, 
Philip Murra^

1 $7,000, _________ ____ _
iThomas Kennedy $9,000 vietoj 
$7,000.

| Konvencija nutarė pakeisti 
internacionalas unijos konstitu
ciją papildymu, kuriuo unijos 
nariams užginama priklausyti 
komunistų [vvorkers] partijai.

Tuo pačiu konstitucijos papil-

kadLaikraščių pranešta, 
dabartiniu metu esą suimta su 
virš 200 asmenų.

Va., 
By-

Prapuolė sovietų orlai
vis su komandoriu

KARIAMAS PRAŠO VIRVĘ! 
PASIŲSTI TEISĖJUI

MASKVA, sausio 30. — So
vietų valdžia susirupinus liki
mu komandorio Garakandidzės, 
kurs praeitą sekmadienį išlėkė 
milžinišku karo orlaiviu ir 
prapuolė. Nors šaltis siekė 15° 
žemiau zero, Garakandidze bu
vo plonai apsitaisęs, todėl ma
noma, kad jis ore sušalo ir kad 
jo orlaivį vėjai kur nunešė.

FOLSOM, Cal., sausio 30.
Vietos kalėjime vakar buvo 
pakartas* buvęs automobilių a- 
gentas/ Bay Arnorld, /pasmerk
tas mirti už , nužudymą vienos 
japonietės.

Kariamojo paskutinių prašy
mas buvo: “Pakorę mane, vir
vę pasiųskite teisėjui ir dvyli
kai jurymenų, kurie mane pa- ėmė siausti, vakar mirė devy- 
smerkč.

PARYŽIUS, sausio 30. — 
Paryžiaus policija areštavo vie
ną amerikietį, Josephą Johnso- 
ną, kurs eina dar ir įvairiais 
kitais vardais. Johnson gyveno 
hotely ir buvo labai dosnus 
tarnams. Jis suimta betgi ne 
už “tipsus”, bet kad jo ieško 
Amerikos policija. Rochestery, 
N. Y., Johnson ęsąs nušmuti- 
jęs vieną fabrikininką 175 tūk
stančiais dolerių, o vieną mi- 
lioninkę, našlę Brewsterienę, 
praeitų metų gegužyje prigavęs 
140 tukstančių dolerių.

Šiltinių epidemija
GRAFTON, W. Va., sausio

30. — šiltinėmis, kurios čia

niolika asmenų.

MORGANTOVVN, W. 
sausio 30. —Connellsville 
Products kasyklose vakar vėl 
įvyko ekspliozija, kurios šešio
lika darbininkų buvo sužeista, 
kai kurie pavojingai. Ekspliozi- 
jos metu kasyklose buvo dvi
dešimt penki darbininkai, ir jų 
tik devyni' išliko sveiki.

*ORRŠ,.
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

»
Dalinai apsiniaukę, su nedi

dele temperatūros atmaina;
stiprokas mainąais vdjęte.

Vakar temperatūros viduti
niai buvo 32° F.

šiandie saulė teko 7:05, lei
džiasi 5:02 vaJndą. Mėnuo te- gą gyventojų 
ka 5:51 vai. ryto.

Kauno “Liet, žinios’ rašo:
Del skleidžiamų žinių apij?

tai, kad tarp krikščionių demo- dymu unijos nariams užginama 
kratų ir tautininkų iš vienos 'taipjau priklausyt Ku-Klux-Kla- 
pusės ir valstiečių liaudininkų nui, One Big unijai ir Indus- 
iš kitos pusės einančios dery- trial Workers of the World 
bos dėl valstiečių liaudininkų‘unijai.
įėjimo į Ministerių Kabinetą. I 
“Liet, žinių” Redakcijai pasi-l 
informavus teko sužinoti, kad 
iš įtakingesnių grupių/ suda
rančių dabartinį Kabinetą, to
kių pasiūlymų nėra gauta, tad 
ir visokios žinios apie kokias 
nors derybas yra be pamato 
ir kad abelnai kai kurių dabar
tinių valdančiųjų grupių elgi
masis ir tam tikros spaudos 
dalies tonas vargiai yra tinka
mi taikumo ir susipratimo at
mosferai ruošti, i

KAUNAS, sausio 8. [L]. — 
Vakar savo bute rastas pasiko
ręs Latvijos seimo narys Lau- 
va, naujakurių frakcijos at
stovas. Pastaruoju laiku Lau- 
vai buvo iškeltos kriminalinio 
pobūdžio bylos ir buvo laukia
ma jo išdavimo teismui. Jis 
buvo kaltinamas neatsiskaity- 
mu iš jo vadovaujamos žvejų 
sąjungos piniginių sumų, fik
tyvių sąskaitų išdavinėjimu ir 
kt. nusikaltimais. Kriminalinei 
policijai pradėjus jį tardyti, 
staiga paslaptingai iš nusižu- 
džiusio atstovo buto dingo visi 
žvejų sąjungos dokumentai ir 
atskaitomybė. Tardymas paro
dė,. kad apvogimas buvo paties 
Lauvos insceiųzuotas. Vėliau 
pavogtuosius dokumentus žve
jai rado išmestus iš juros.

SOVIETŲ RUSIJA TURI 165 
MILIŪNUS GYVENTOJŲ

MASKVA, sausio 30. — So
vietų respublikų sąjunga savo 
gyventojų skaičium tarp pasau
lio valstybių užima trečią vie
tą. Pastarasis surašymas ro
do, kad jos gyventojų skaičius 
siekia šiandie 
nūs. Daugiau

Indija.

apie 165 milio- 
už sovietų sąjun- 
turi tik Kinija ir

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavirną pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj <— 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina | patarnavimų.

2. Per NAtJJlENAS yra patogausia siųsti delto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duorfa visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Namai ir Žemė *
Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba .

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J YUšKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., «a f ay e t te 4195
A. N. MASULIS, Iždininkus — 6641 So. Westem Avė., Republic 5550

-...... -■ - ----- - - -- ------

■Puikiai surengta 
vakarienė

Mitinis L. N. T. Tarybos ban
ketas buvo labai pasekmingas

Tur būt nei pati rengimo 
komisija nesitikėjo, kad perei
to ketvirtadienio vakarienė bus 
toki graži ir pasekminga. Žmo
nių susirinko pilna svetainė ir 
visos vietos buvo užimtos. Pra- 
kalix)s išėjo’ gana sklandžiai, o 
muzikalė programa davė pro
gos visiems ‘pasilinksminti.

Sujus visiems svečiams, bu
vo patiekta gerai prirengta va
karienė. susidėjusi net iš ke
lintos valgių. Paskiau S. I. Dar
gužis, rengimo komisijos įga
liotinis, pratarė kelis žodžius 
ir perstatė kalbėt amerikietį 
E. Jordan, kurs priminė lietu
viams, jog reikalinga organi
zuotis. nes tame yra visos biz- 
niško pasisekimo paslaptys. 
Sveikino lietuvius realestatinin- 
kus su pasekmingu veikimu. 
Sulig jo. Chicagoj susiorgani
zavus pirma Nekilnojamo Tur
to Taryba, kuri paskiau išsiša
kojo po visą šalį ir paragino 
įsteigti taipgi ir Prekybos Bu
tus. Vėlino, kad ir lietuviams 
pasisektų lą patį padaryti.

Sekantis kalbėtojas buvo’ .1. 
Kučinskas, žinomas kaipo ad
vokatas ir visuomenės veikėjas. 
Jis plačiai apibrėžė L. N. T. 
Tarybos uždavinius ir kodėl 
visi tos profesijos žmonės pri
valo jon įsirašyti. Dabartiniu 
laiku esą daug netobulumų, 
kurie galimi paliuosuoti tik 
bendromis jėgomis.

Paskiau kalbėjo p-as Fabijo
nas, bene pirmas sumanytojas 
tverti Lietuvių Nekilnojamo 
'Lurto Tarybą, .lis džiaugėsi, 
kad galima išleisti ‘ Naujieno
se” ‘‘Namų ir Žemės” skyrių, 
kuriame visuomenė randa ne
mažai naudingų žinių.

Ch. Bagdžiunas, naujas kan
didatas į Tarybos narius pasi
sakė dirbsiąs išvien su ja pakė
limui vietos lietuvių medžiagi
nio'Tuvio.

Bankininkas Mackevičius su 
savo juokinga pastaba, kad kal
bi bus “long enougb to cover 
the subject” atpasakojo, kad 
real estate bizny yra auksinių 
progų, kurių negali susilaikyt 
neišnaudoję net daktarai su 
advokatais.

Turininga ir graži prakalba 
buvo paties Tarybos pirminin
ko Marke, kurioj jis atpasako
jo reikalingumą bendradarbia
vimo ir vienybės, karyba tar
naujanti lietuvių visuomenei 
ir kaipo pavyzdį davė jau be
veik prirengtus planus įtaisyt 
Chicagos Lietuvių Kliubą. |

Lietuvos konsulas P.- žadeikis 
pasakė, jog būdamas dar se
nam krašte daug.*girdėjo apie 
nepaprastus pasisekimus kai 
kurių lietuvių real estate sri
ty. Linkėjo visiems kuogeriau- 
sių pasekmių.

Sekantis kalbėtojas buvo 
“Naujienų’’ redaktorius P. Gri
gaitis, kurs susivėlino į vaka-’ 
rienę dėlto, kad turėjo argu-j 
montuoti SLA 36 kp. susirinki
me kitoj pusėj Auditorijos. Ne
atsižvelgiant į tai, jo kalba at
sakė kaip negalima geriau vie
tos ir laiko upui. “Kiekvienam 
žmogui yra maloniau gyventi 
savo pastogėj, negu trankytis 
|:o svetimus kampus,“' pareiškė 
jis ir linkėdamas iš visos šir
dies L. N. T. Tarybai augimo 
ir stiprėjimo užbaigė prakalbų.

“Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis, atkeliavęs iš tolimų 
rytų į Chieagą, nusistebėjo chi- 
■agiečių stiprumu ir skaitlingu- 
nu. Reikėtų, esą, kad ir kituo
se mestuose butų organizuoja
mos panašios įstaigos, kurios 
Kinkiau susiburtų į vieną. P-as 

S. Vitai lis pasirodė musų tar
ne pirmą kartą ir, reikia pasa
kyti, paliks gražią, atmintį.

Trumpai kalbėjo dar p-as Ki
ras. Zakarevičius ir kiti.

Pačioj pabaigoj p. A. Vana
gaitis, pAgelbstint p.^M. Yoza- 
vitui, surikiavo visus svečius 
prie piano ir privertė dainuoti. 
Kadangi kiekvienas dainavo, 
tai sunku pasakyti, kaip tos 
dainos išėjo. Bet triukšmo bu
žo užtektinai.

Visi taip puikiai jautės, kad 
nematyt nematė, kaip atšliau
žė pirma valanda nakties, kuri 
aukia visus namo. Nenoroms 

teko ir man iškeliauti su eibe 
malonių ir gražių įspūdžių.

Aš.

Brighton Park
Pirko brangų lotą

( .1, Spitlys ir B. Šimkus nu- 
\irko nuo M. Bozenskio ir W. 
\Vurfsvilos kampinį lotą Archer 
ir (’alifornia avė. už $10,000.

Tas kampas treji metai at
gal buvo pirktas už $11,(XX). 
Tai nt paprastas kainos pašo
kimas. l’ž keliato metų minė
tas lotas gal bus vertas šimto 
tūkstančių dolerių.

Brighton Paiko kolionija 
prie California avė ir kitur bus 
tinkama bizniui, ką daugelis 
patvirtina. Čia. lietuviai jau už
ima pirmas vietas ir jiems šyp
sos graži ateitis. —G.

.•ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

NAUJAS NAMAS CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANKO

Central Manufacturing Dis- 
triet Bankas kaip žinome, ran
dasi 1110 W. 35th si. Padidė
jus biznio operacijoms bankui 
teko didinti ir savo buveinę. Ir

dabar pasiekė vieno didžiausių 
bankų Chicagoj laipsnį. 1912 
metais jo kapitalas siekė $250,- 
000. Metinei apyskaitai bai
giantis gruodžio m. 31 d. 1926

štai, ateinantį šeštadienį, vasa-
rio 5 dieną, naujo namo durys 
bus iškilmingai atidarytos.

Šis bankas įsteigtas vos pen
kiolika metų atgal. Ačiū pato
gioms aplinkybėms ir sveikai 
politikai, jis skubiai plėtėsi ir

Tveriąs Chicagos Lietuvių 
Kliubas

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybos valdyba ^pranešė, jog 
į i yra priėmusi planus įsteigi
mui Chicagoj Lietuvių Kliubą, 
kuriame galėtų tilpti biznieriai, 
inteligentai ir darbininkai, 
draugiškiems pasikalbėjimams 
ir kultūriniam veikimui.

šiame skyriuje jau ne kartą 
buvo nurodinėta reikalas įsi
gyt kokį nors kliubą. Visos ki
tos tautos, gyvenančios šiame 
mieste, turi net keletą, l ai ko
dėl gi mes, lietuviai, privalom 
atsilikti ir apsileisti? Kalbėjosi 
pakankamai ir apie jo reikšmę. 
Kliubas galės būt mums viso 
veikimo centru.

Taigi girdint lą Tarybos pra
nešimą tik džiaugtis reikia. .Jei
gu dalbas pradėtas, lai jis bus 
užbaigtas. Sunkiausia yra pra
džia. Ta organizacija, tie as
menys, kurie prisideda prie 
Įkūnijimo šios idėjos verti di
delės pagarbos ir dėkingumo.

Vienam iš vėlesnių “Namų ir 
Žemė” leidinių pranešime smul
kiau apie tą steigiamą Chicagos 
Lietuvių Kliubą. —Rėmėjas.

Kiek gi kainuoja
. Chicaga?

Chicagos nekilnojama nuosa
vybė yra verta *1,411,000,000 
šuese metuose, sulig apskaitlia- 
vimo assessorių tarybos. Bet 
taksai yra renkami ne nuo vi
sos sumos, o tik nuo pusės; 
likusią dalį sudaro įvairios iš
imtis.

Vertė nekilnojamos ir asme
niškos nuosavybės Chicagoj sie
kia k turis hilionus dolerių. 
Brangiausia vieta vfdurmiesty 
tarp Madison ir Monroe kai
nuoja $26,500 pėdas.

Savininkas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip NauiienoH.

(Pacific and Atlantic Photo]

Catalina sala, iš kurios plauko i Kalifornijąl02 kontestantų. Iš viso to buri(\ 
krantą pdsiekė tik Young, 17 metų jaunuolis.

rado kapitalą • pašokusį iki
$500,000, atsargą $500,(MM) ir 
neišdalinto pelno $366,834.46.

Vyriausiu direktorių yra Mr. 
•Jarnagiu, kadaise buvęs virši
ninku National C.ity Bank df 
New York.

Bridgeportas turi būti 
musų

Iš visų lietuvių kolionijų, kur 
biznis pakilęs ir kur susispietė 
nemažas būrys žmonių, kaip 
žinoma, yra ne kas kitas kaip 
Bridgeportas. Bet apgailėtinai, 
per paskutinius du metu lie
tuviai pradėjo apsileist ir nusi
lenkt svetimtaučiams. Jie ima 
daugiau statyt namų šalę Hal- 
sted gatvės, steigti naujų krau
tuvių, samdydami lietuvius par
davėjus. Aišku, jog svetimtau
čiai nori 'čia apsigyvent ant 
visados ir pelnyti iš lietuvių. 
Koks turi būti musų nusista
tymas?

Pereituose meluose Bridge- 
porte ėjo gandai, kad miesto 
valdžia nugriaus <|augelį namų 
ir pastatys aukštesnę čia mo
kyklą. Tas dalykas, buvo ma
noma, pakenks kai kuriems 
biznieriams. Bet neįvykus tam 
sumanymui, biznįeriai nusira
mino. Nėra ko jidms bijotis iš 
jokios pusės. 'Tik reikia nuolat 
lindėti. Bridgeportas yra lietu
vių širdis. Bet jeigu patys biz
nieriai nedalios, tai’ širdis lik
sis he pulso ir gyvybė silpnės. 
Kilos musų kolonijos smar
kiai auga ir nori užkariauti 
pirmenybę.

Žinoma, biznieriai pasakys, 
jog dauguma lietuvių geriau 
nueis pas svetimą negu pas sa
vą. Savus matom tik tuomet 
kai reikia draugijoms pagarsi
nimo ar kitokių aukų.

Bet visgi toks užmetimas nė
ra rimtas. Pats biznierius turi 
taip elgtis, kad patraukti žmo
nes ir atlaikyt konkurenciją. 
Nesitikėk, kad kiti tave rem
tų ir be jokio darbo .ir galvoji
mo iš paties pusės keltų tavo 
biznį. Aš negiriu tų, kurie iš
galėdami atsisako eiti pas sa
vus. Lietuvių ekonominis ir kul
tūrinis stovis priklapso dauge
liu atvejų nuo to, kaip jie su
geba vienas kitą paremti.

Grįžtant vėl prie Bridgepor- 
to, turime pabrėžti, jog ta ko
lionija privalo būt kaip ir se
niau svarbiausiu musų centru. 
Ne tik todėl, kad ji yra pato
gioj susisiekimo ^atžvilgiu vie
toj, bet ir dėlto, kad ši kolio
nija musų pastatyta ir išau
ginta. ' Lietuvių^ čia netruks. 
Svetimtaučiai negalės musų iš
stumti. —G. Lucas.

Padėka-“ ■ « . ’ • c
Visiems L. N. T. Tarybos na

riams ir svečiams, atsilankiu
siems į - musų metinę vakarienę 
kelv., sausio 27 d.f Lietuvių Au
ditorijoj, tariame širdingą ačiū.

Ypatingai dėkingi esam kal
bėtojams ir musų gerb. muzi
kams komp. A. Vanagaičiui ir 
M. Yoząvitui už malonų daly
vavimą.

Rengimo komisijos vardu
S. J. Dargužis.

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

Pinigą atsiradimas 
ir jų reikšmė

Kuomet pinigų dar nebuvo, 
žmonės mainydavus prekėmis. 
Jeigu koks ūkininkas norėda
vo įteikti savo žmonai gintarų 
šniūrelį, tai jam nereikėdavo 
būtinai eit pačiam ir sužvejot 
juos. Sužinojus, kad kaimynas 
turi atliekamų gintarų jis nu
eidavo ir išmainydavo su kai
mynu grudus, av| ar kų kitką 
ant gintaro. Kuris iš tų dviejų 
dalykų buvo brangesnis, sun
ku pasakyt. Bet jeigu avis pa
sirodytų vertesnė už gintarą, 
tai gintaro savininkas turėtų 
šį tą pridėt.

Suprantama,, 
nį tokiu budu 
Beikėjo surast 
pi n inkų, kurį
kuris matuotų vertę 
lykų. Tam tikslui ir 
ti pinigai. Atsiradus pinigams, 
žmonėms nebereikėjo bėgioti 
nuo vieno pas kitą ir siulinėtj 
mainais. Ūkininkas turėdamas 
avį galėjo parduot ir už gautus 
pinigus (auksą) pirkti ginta
rus.

Pinigų naudingumas yra dar 
tame, kad jie nustato daikto

'kad daryt biz- 
nebuvo patogu 
kokį 
visi

nors tar- 
priimtų ir 
įvairių da- 
buvo įves-

kainą. Kaip aršinu mes matuo
jam ilgumą arba aukštį, taip 
doleriais mes matuojam prekės 
kainą. Turim, pavyzdžiui, namą 
ir automobilį. Kiek kartų vie
nas brangesnis už kitą? Pasi
naudojant doleriu, kaipo ma
tu, atsakymas nesunku rasti. 
Jei namas vertas $20,000, p au
tomobilis $4,000, tai sakome, 
kad pirmas brangesnis už ant
rą penkis kartus.

Pinigų vienatos įvairiose ša
lyse nevienodos. Anglijoj var
toja svarus, Lietuvoj litus, Vo
kietijoj markes ir tt.

Kodėl tokiu tarpininku pa
rinkta auksas, nesunku atspėti. 
Auksas sunkiai randamas me
talas, kurį kiekvienas pagei
dauja įvairiems daiktams arba 
pasipuošimui. Jis nerūdija ir 
galima lengvai padaliriti į ma
žesnius šmotelius. Sudėjus į 
krūvą neužima daug vietos.

Suvienytose Valstijose 
vien auksas iš visų pinigų 
vertas pažymėtos ant jo 
mes. Kiti pinigai vaikščioja
valdžios pažadui išmainyti juos 
į auksą prie pirmo pareikalavi
mo. .Sidabrinio dolerio- tikroji 
vertė yra 52 Vį Cento. —.P.

tik 
yra 
su
tik

t

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalus

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

’ 900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tol. Boulevard 366IT

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS
— užsirašyki! jį tuojau. Bu
siu labai dėkingas._______________

Prenumerata metama ....... $2
Pusei metų ............................ $1
Kopija .................................... 20c

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų gėlimą nudaryti j vieną knygą
— 384 puslapių.

M4B57
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
r> ai štai.

lEAsGlLE 1B1RANO
CONDENSED A/ULK

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

$10.000 Acctdent POLICYr

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

nter-Ocean Casualty Co
A Stock Company /

'A

c

i

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained
in the r.

■ manner
described in
Paragraph 1

It sustained in 
the mapner de- 
sribed irt Para- 
graphs 2 to 9 

^nclusive

Life ........................................................... ;.
Both Hands ...............................................

Both Feet ........................ ?..........................
Sight of Both Eyes ..... ............................
One Hand and One Foot ...........................

One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye........... a..

Either iland ..... ..........................................
Either Foot........................... t....................
Sight of Either Eye....... t..a..,?..................

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

SKaitykit ir Pagalvokit
z v , . ■ . t;

Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM♦
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba, pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap? 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš Čia užsirašau už $10,060 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati
niams NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
— JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to- 

• kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
I 1 Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 

NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu i savai
tę 18 centų.

Į 1 Siuntinūkit njan NAUJIENAS paštu
— per vienus metus u^ Chicagos $7.00, 

Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ......................................l.............. .................. .. Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .............................................................................
Gatvė Adresas
Miestas ...... :....
Užsiėmimus ...

Prisiųskil šitą aplikacijų su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkft 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

gSaHEEBHBSSIEES

Valstija 
.......... u.;

.... Apt.
Tol..,.’...

u

M



Pirmadienis, Sausis 31, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė> •

Kį IR KAIP VIRTI
BULVIŲ SRIUBA

6 bulves
'4 šaukštuko druskos 
l's šaukštuko pipirų

1 puodukų rūgščios Smetonos 
Virk bulves pakol sumink**

Druskos įr pipirų
b2 puoduko baltos duonos 

trupinių.
Kiekvieną kotletą apibarstyk 

druska, pipirais. Išplak kiauši
nį ir įmirkyk kiekvieną kotle
tą išplaktame kiaušinyje, o 
paskui duonos trupintose. Ke- 

’pink karštuose taukuose ant 
skaurados. Paduok su tomatų 
dažniu, bulvėmis arba makaro
nais.

atskiestą milką. tGerai pakai
tink skauradą, uždėk sviestą, 
o paskui supilk mišinį. Su 
šaukštu pamaišyk paliuo- 
suok, kad neprisviltų. Supiaus
tyk 2 buriatu, sudėk puodukai! 
ir virk; gali sudėti porą su
pjaustytą grybų.

Sudėk keptus kiaušinius ant 
pakepintos duonos plutelės ir 
apipilk dažniu.

Geras valgis pusryčiams ar
ba vakarienei.

BANANŲ IR VAISIŲ 
SALOTOS

pipirus, supilk pienų ir papil
dyk. Nuėmus nuo ugnies supilk 
smetonų ir paduok stalan 
krekėsais.

SU

i

SŪRIO IR RIEŠUTŲ
KEPSNYS

šaukštu sukapotų svogūnų 
šaukštą alyvos arba tarpy- 
to sviesto
puodukų tarkuoto sūrio

Truputį pipirų
1 puoduką baltos duonos tru

pinių (gana minkštų)
1 šaukštų citrinų sunkos
*2 šaukštuko druskos

1

Fakepink svogūnus svieste 
ir dapilk truputį vandens, kad 
svogūnai butų minkšti. Sumai
šyk viską kartu. Supilk viską 
negilan indan ir kepink pečiu
je apie 25 minutes. Paduok 
karšta. * •

VERŠIENOS KOTLETAI

1*2 sv. veršienos kotletų
4 šaukštus taukų, likusių
' nuo lašinukų

KOTLETELIAI Iš SALMONO 
(ŽUVIS)

’/j. puoduko supiaustytu ba
nanų

1/2 puoduko supiaustytu oran-

’/j puoduko supiaustytu pine-

1 Vi puoduko salmon iš bloki
nės

l/2 puoduko sukapotų seJerų
1 šaukštukų sukapotų petruš- 

kų. J ,

Sumaišyk viską kartu, pri
dėk baltojo dažnio, padaryto iš 
sviesto, pieno ir miltų, kad vis,- 
kas laikytus vienon vieton, 
padaryk kotletelius, apiberk 
duonos- trupiniais ir pakepk ant 
sviesto.

Paduok su tomatų dažniu ir 
bulvių koše.

KEPTI KIAUŠINIAI SU 
TOMATAIS

5 kiaušinius
l2 šaukštuko druskos
2 šaukštu sviesto 

šaukštuko pipirų 
puoduko milko 
puoduko vandens arba 

puoduko pieno
Tomatų.
Suplak kiaušinius, pridėk 
uskos, pipirų ir pieną arba

^4 
l/4 
i ..

1 puoduku supiaustytu

'’/o puoduko sukapotų 
kiškų riešutų 

Mayonnaise dažnio. 
Sumaišyk viską kartu, 

duok ant salotos lapų, 
kartu paduoti 2 krekėsu.

vala

pa-

GRAPE FRUIT IR SŪRIO 
SALOTOS

2 puoduku supiaustytu 
fru it ,

% puoduko sukapotų

grupe

dates

% puoduko supjaustyto 
(cream cheese) sūrio

l/2 puoduko sukapotų vala-
Jciškų riešutų. »

^įmaišyk grape fruit ir da; 
tęs. Sumaišyk dapyluš prancū
ziško dažnio. Padėk ant salotos 
lapų padėjus viduriu sūrį ir 
apibarsčius riešutais.

Gana B y pa tom. Kiekvienam 
padėk ant atskiro torelių.

[Pacific and Atlantic Photo]
Mary R. Rager, indėnų vado 

duktė, kuri mirė Chicagoj sausio 
8 d., turėdama apie 100 metų 
amžiaus. Per visų savo gyveni
mų ji nei kartą nevažiavo auto
mobiliu. '

bus permatoma. Nulupk ir nu
valyk obuolius. Sudėk į molinį 
kliudą obuolį pine obuolio, api
bėri; cukrumi, uždėk tapioką 
ant viršaus, pridėk visus ply
šius, apdėk sviestu ir kepk ne
karštame pečiuje pakol obuo
liai nepasidarys minkšti. Pa
duok su cukrumi ir saloftia 
smetona. Galima paduoti kara
tą ir šaltą. Tapioką, kur pasa
kyta ant dėžutės “greitam vi
rimui”, nereikia mirkyti van
denyj.

OBUOLIAI IR TAPIOKA

tešlos 
sulenk 

su-

van- 
nusunk

RUSIŠKI PRIE ARBATOS 
PYRAGAIČIAI

Smagi suknelė namie ar sve- 
Joje išrodysi ploną. Gera

2669. 
čiuosna. 
iš Šilko arba paprastos materijos. .

Sukirptos njieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia SH yardų 40 colių materijos 
ir 1%. yardų skirtingos materijos ap- 
siuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
ąiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ip adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

cantų. Galima prisiųsti pinigus 
nba krasos ženkleliais kartu m už- 
gahfBMu. Laišku* reikia adresuoti i

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

SPRITZ KRAPFEtT

2 puoduku miltų
2 puoduku vandens
1 šaukštą sviesto
1 citriną ir sutarkuok 

relę nuo citrinos.
4 šaukštus cukraus
4 kiaušinius.
Sudėk sviestą į vandenį, duok 

užvirti, kaip vanduo virs dėk 
miltus ir maišyk. Nuimk nuo 
ugnies, pridėk cukrų, citrinos 
sunką ir tarkuotą skurdę. Dėk 
po vieną kiaušinį (neplaktą) ir 
kaip lik įdėsi kiaušinį gerai 
maišyk tešlą. Taip maišyk po 
kiekvienam kiaušiniui, pakol 
visus nesudėsi. Dėk su šaukštu T •ir kepk giliose taukuose ir kepk 
pakol gerai porus. Paduok su 
sekamu dažniu iš baltųjų vyn
uogių:

% puoduko baltųjų vynuogių 
(white grape juice)

2 kiaušiniu
!4 puoduko cukraus
Citrinos skurdę (tarkuotą). 

Viską suplak, sudėk dvigubai! 
puodai), maišyk pakol viskas 
gerai susimaišys. Paduok su 
spritz krapfeu, arba gerk įkarš
tą stikluose.

sku-

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terim* !r merginoms paturimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
Vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So.* Richmond Street

Mrs. MI8HNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

YardA 4951

Anielia Jarusz-Kausliillas
AKUŠEREA 

Halsted St.

Mrs.

3252 So.

ku pagal sut^rtj.

Viršuje
State

Moteiys

nos kreipki lis *v

reikalais nuo 12 ik

8 vakaro. Kitu lai

U ni renai

Bank

ir merg)

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyJ* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite na- 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

I)R. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

puoduką cukraus
puoduką kiaušinių, apie 5
puoduką rugštos smetonoa

Miltų k oč lojimui
sv. kietaus sviesto, sd-

piauslvto plonom riekelėm

jų miK'tlolij.
Sumaišyk kiaušinius, cukrų 

ir smetoną su tiek miltų, kad 
pasidarytų tešla, kuria galime, 
butu koriniu iškočioti. Pada-
ryk gerą tešlą, iškočiok 
lio storumo, uždek ant 
ploną plutelę sviesto, 
tešlą ir vėl uždėk sviesto, 
lenk dar sykį ir iškočiok, įda
ryk taip 3 ar 4 sykius. Paskui 
sudėk tešlą bliudan, apdenk ir 
padėk ant ledo, kad atauštų ir 
gerai atšaltų. Paskui iškočiok 
plonai, suviniok, supiaustyk i 
ketvirtainius šmotukus, api
barstyk kapotais migdolais, 
cukrum ir cinamonais. Kepk 
karštame pečiuje.

% puoduko tapiokos 
šalto vandens
2puoduko karšto vanden
!X» šaukštuko druskos
7 rūgštūs obuolius
2 šauktu sviesto
’Zj puoduko cukraus.
Mirkyk tapioką šaltame 

denyje valandų laiko,
vandenį, užpilk karšto vandens, 
pridėk druskos ir virk dvigu
bame puode pakol tapioka ne-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Teį. Kedzie 89*2

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
NaprapatS

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.; Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

4
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ČMade by 
Lamb«rt PhartMcalI Co., Saint Loula, U. S. A.

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo
• . kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

H

iki 12 dieną

savim, 
20 už

<i kuponą su 
nuleisti)

i(- 
dit'uą.

N 

M

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lietuviai Advokatai
______________■■ r —

Nauja Madii Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti sU Šios dienos 
mada, turėtų šią knygą i«igyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN t)EPTM

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nito 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie-

• ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo'9 iki 12 ryto.

I i ■ I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
• Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

-Cor. Washington and Clark
Ofisp Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3395

KJURGEUONIS
ADVOKATĄ® 

Miesto Ofisas 
190 No. State St^ Room 1012 

< Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 1

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yarda 0141
Bylos vimiose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų . 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BBRBER 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

VuLer 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivelr'ne Roosevelt 9090 

Namų Tele/^rjjj Republic 9600 
b ■ .1111 ■■■!■!■ —................   ■<

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

ŠALIN PLIKUMAS! ’
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turĮu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

I-------------- —— -........ /

Įvairus Gydytojai
Telephone Yard* 0094

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Flaza 3200
. ......... .....——-—J

ra-DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 

^chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniška* li

gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: CanaI 
8110. Naktį

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL^ 
‘ Praktikuoia 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 iubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

, OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) * 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
lie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant Aj skelbimu ir 40c. Persiunti- ♦ 
mo išlaidų 5c.

NA UJIENOS,
1739 So. halsted St, Chicago, Dl

--------- .......... .................. —----------------

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St
Telefonas CanaI 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

. 1^1 .     ______________-L__________________________________________

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 .

'Ji

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 531
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

. n...... rrr . ■ ■ r-

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare.
Tel. Kandolph 4242

Res. 4624 So. Erancisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirirga* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

Vaikų ir visų chroniškų ligą.
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blee 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Falrfaz H858

Siųskit Naujienas 
Lietuvon ~ tai bus 
brangi dflvaba.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A. R.BLUMENTHAL

Opi e mušt rišt 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

. ■ a,
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VĖL PRADĖJO EIT “SOCIALDEMOKRATAS”

Ątėjo, pagaliau, ir pirmas* išleistas po pervartų Lie
tuvos socialdemokratų organo numeris. Ant jo uždėta 
1927 m. sausio 6 dienos data. Reiškia, ėmė tris savaites lai
ko, pirma negu Kauno smurtininkai išdrįso leisti social
demokratams nors per pusę lupų prabilti j plačiųjų vi- 
Romėnę. , ■. ; Ą* OJUtii

Vai. liaudininkų laikraštis “Liet. Žinios“ galėjo pra
dėt eit jau už vienos savaitės laiko po gruodžio 17 d. įvy
kių. ‘ r/ , į ,i‘

Tik-kų pasiekęs mus “Socialdemokrato“ numeris su
sideda viso iš dviejų puslapių, ir tuose dviejuose pusla
piuose užpildyta skelbimais — matyt, cenzorius neleidžia, 
kad laikraštyje butų paliekama tuščios lietos, kurias ji
sai išbraukia iš straipsnių. Lietuvos diktatoriai, nors -ir 
vadina save “stipria valdžia“, bet bijo net to, kad skaity
tojams perdaug aiškiai nepultų akin, kad ta valdžia ne-

nuoti. Ten pat, beje, pranešama, kad “dėl kabineto atsi- 
' statydinimo pirmieji sutiko Social-dfemokratai”, bet tai 
nei kiek neprieštarauja tam faktui, kad liaudininkų par
tijos vadovybę paragino senųjų vyriausybę atsistatydinti. 
Kas gi daug-iaus pafiko socialdemokratams veikti, kaip su- 

' tikti dėl kabineto atsistatydinimo, kuomet stipresnioji ir 
svarbesnes vietas užimančioj! paftija pasisakė už pasida
vimų ?

Reikia, be to, atsiminti, k^d abudu socialdemokratų 
ministeriu, drg. Požėla ir Čepinskis, buvo įteikę savo re
zignacijas dar prieš perversmų, — apiet kų buvo praneš
ta “L. žiniose” jau gruodžio 15 d.
• Taigi dabar mes patiriame naujų faktų, kurie aiš
kinus nušviečia gruodžio 17 d. įvykius.

Apie bu v. apsaugos ministerio Papečkio kaltę jau bu
vo pirmiaus minėta spaudoje; buvo rašyta apie tai'ir 
“Naujienose“. Dabar matome, kad išeina aikštėn ir dau
ginus kaltininkų. Bet suprantama, kad galutinas išvadas 
Vlaryti dar ir šioje valandoje butų peranksti.*

Bešališkų nuosprendį visuomenė galės padaryti tik
tai tuomet, kai turės progos pasakyti savo žodį visi suin
teresuotieji asmens ir grupės. Šiandie laikas dar ne teis
mų daryti, bet kuo galima padėt Lietuvos žmonėms atsi
gint nuo užpuolikų.

į! Apie Įvairius Dalykus
Japonija

|N

yra kur kas

atskiria
Gimus vaikui,

na tikybą, kurios stoką galima 
pastebėti pas kiekvieną japoną. 
Japonas įkainuoja budizmo rei
kšmę, tačiau mato jame tik 
įabdaringumą, kuris atnešė su 
savim tik naują kultūrą ir me
ną, o ypatingai kinų raštą.

Japonijoje tikyba 
nuo valstybės.
tėvai įrašo jį į sąrašų knygas, 
o tėvas paskiria vaikui vardą. 
Kokį vaikas išpažins tikėjimą, 
tėvai visai nesirūpina. Žinoma, 
lankymai su tėvais šventų vie
tų, vaikščiojimas į šventyklas, 
nepalieka be pasėkų, tačiau nie
kas nelaiko per bloga, jeigu 
vaikas, išauklėtas budistų šei
moje, vėliau priima katalikų 
tikėjimą. Bendrai Japonijoje 
į tikybą kreipiama labai mažai 
domės.

Katalikų tikėjimas Japonijoje 
kaskart plečiasi. Kasdien auga 
tikinčiųjų skaičius, t statomos 
bažnyčios. Išsant atskirtai baž
nyčiai nuo valstybės, kunigai 
negauna jokių algų, turi verstis 
aukomis, kurias aukoja maldin
gieji.

Kaip 
dizmas

Bet Lietuvos despotai tuo savo patvarkymu spaudai 

parodo tik savo proto nususintą. Ir kūdikis, paėmęs į ran
ką cenzoriaus sukoneveiktą laikraščio numerį, gali tuo- 
jaus pastebėti, kokios “operacijos” jam yra padarytos.

Iš visų straipsnių, kuriuose kalbama apie perversmą 
ir naujųjų Lietuvos valdovų politiką, “Socialdemokrate“ 
yra palikta tik skivytai ir skeveldros. Kai kurie jų netu
ri nei pradžios, nei pabaigas.

Redakcija, išleidusi tokį numerį, trumpai pasiaiški
na skaitytojams:

“Ne dėl musų kaltės išeina šis numeris toks. Gau
tus įvairius atitaisymus Įdėsim sekamam numery”.
Bet tur-but dar ilgoką laiką Lietuvos darpininkų or

ganas galės būt tiktai “toks”'— tautiškiems ir katalikiš
kiems banditams valdant kraštą!

Tolimoji rytų šalis. —Japonijos 
valstybė ir gyventojai. —At
mainos japonų gyvenime^ — 
Meilė prie gamtos kurinių.— 
Svarumas.----- Tikyba. --- Pro
tėvių vfelių garbinimas.-----Gy

ventoji) prieauglis. -— Japonų 
pirmyneiga.— Japonų išori
nis europėjimas. <— Maistas 

. ir būdas.—Vaiku auklėjimas.
Moterų judėjimas.

tų pa- 
mums 
mažy- 
grožy-
vų su- 
vyres-

KALTINAMI IR LIAUDININKAI

“Socialdemokrate“ įdėta išlikusi nuo cenzoriaus pa
triotiško “darbingumo“ dalis pareiškimo, kurį Seimo so
cialdemokratų frakcija paskelbė iš Seimo tribūnos dėl 
įvykusio perversmo. Yra reikšmingi pirmiejrtoje į spau
dą patekusioje pareiškimo dalyje žodžiai:

“Pagaliau kalti ir atsakomingi yra už konstituci
jos tvarkos sumindžiojimą, >
— valstiečiai liaudininkai”.
Iš šito, irgi cenzoriaus apkarpyto, sakinio aišku, kad 

socialdemokratai kaltina netik smurtininkus, pakėlusius 
ginklų prieš teisėtų krašto valdžių, bet ir vadovavusių to
je valdžioje partijų.

Buvusiems savo talkininkams koalicijoje, vai. liaudi
ninkams, Seimo socialdemokratų frakcija Savo pareiški
me daro šitokių priekaištų:

“Jų (v. liaudininkų) žmogaus vedamoj Krašto Ap
saugos ministerijoj buvo leista pribręsti sąmokslui ir 
jam įvykti. Liaudininkų partijos vadovybė paragino 
senąją vyriausybę^ kad ji pasiduotų ir atsistatydintų*. 
Liaudininkų viršūnės paskutinėj kritingoj valandoj 
pastūmė Respublikos Prezidentą Grinių pasiduoti su
kilėlių reikalavimams. Liaudininkų viršūnės padarė 
viską, kad prikalbintų Seimo pirmininką Staugaitį 
eiti į neteisėtai šaukiamą Seimo posėdį, ten perskai
tyti ' Prezidento atsistatydinimo aktą

Tolimuose rytuose,Azijoje, yra 
neperdidelė valstybė Japonija 
vadinama. Jos pavadinimas 
lietuviams yra girdėtas iš ka- 
io su rusais, kur ne vienam 
musų bernelių teko galvą pa
dėti, ar japonų Ivelaisvėj pabu
voti. Ligi to karo Japonija bu
vo ne žymi valstybė, bet lai
mėjusi karą su rusąis iškilo 
] asaulio arenoje. Po Didžiojo 
karo Japonija taip pat žymiai 
praturtėjo ir šiandien stovi ly
giagrečiai su didžiausiomis pa
saulio valstybėmis.

Japonijos valstybė susidaro 
iš daugelio salų. Šaly yra dau
gybė ugniakalnių ir ežeru, dėl 
to tenai labai dažnai būna že- r
mes drebėjimų. Pernai metais 
Žemei drebant buvo sugriauta 
Japonijos sostinė Tokio ir žuvo 
keli šimtai tūkstančių žmonių. 
Josios krartus plauna Didžiojo 
vandenyno, Japonų, Hytų-Kini- 
jos ir Debatų jurų vandenys. 
Japonijos valstybė užima apie 
400 tūkstančių kvadratinių ki
lometrų žemės plotą ir turi apie 
69 milijonų gyventojų. Be to,* ji 
valdo dar Korėją sir 19,519,- 
927 gyventojų, Kvatungą su 

gyv. ir Sachaliną su 
gyv. Oras šiltesnis ne
muš, žiemos trumpos, 
ilgos; žiemą siaučia di

Tai yra kaltinimai paremti faktais. Reikia pastebė
ti, kad tuos socialdemokratu kaltinimus patvirtina ir pa
čių liaudininkų pranešimai Amerikos lietuvių spaudai. 
/Taip, vienas v. liaudininkų veikėjas rašo (žiur. “Tėvynės” 
No. 4) iš Lietuvos:

“Kaipo, epizodas įdomu pažymėti, kad gen. Nage
vičius ir pulk. Petraitis tiesjog ant kelių prašė Sleže
vičiaus ir paskui Staugaičio, kad St. atidarytų Sei
mų. Staugaitis buvęs pasislėpęs ir tik kai Sleževičiaus 
pasiulymu liaudininkų C. K. nutaręs nesipriešinti 
Seimo atidarymui, Staugaitis ėjęs Seiman (musų pa
braukta. “N.” Red.)
Toliaus tame pat “Tėvynėje” tilpusiam laiške ’sako-

2(13, 600 
gu pas 
vasaros 
deli vejai, sumonais vadinami. 
Augalai labai įvairus. Tenai a\i- 
ga ir ąžuolai, uosiai, klevai, pu
šys, eglės ir bambukas (medis 
viduryje tuščias, iš kurio <l4- 
lomi baldai), laurų medžiai, 
kamelijos, lelijos, chrizantemos 
ir kt. Japonai mongolų pader
mes, Buddos ir “Siuto“ tikėji
mo. |

Bendrais bruožais apsipažinę 
su geografine Japonijos padė
tim, pažiūrėsime, z kaip gyvena 
dabartinis japonas.

Paskutiniais keldta dešimčių 
metų evoliucijos keliu, japonai 
savo krašte tiek įvedė atmainų, 
kad guli nustebinti ne vieną 
europietį. Išoriniam gyvenime 
įvyko didelių permainą, tačiau 
ja|>onų dvasia paliko ta pati, 
kokia buvę/ išpradžių, lygiai 
kaip Ar jųjų gamtos išvaizda, 
kuria taip gėrisi jopanai. Ja
ponai labai myli ir gerbia gam
tą. Garsus poetas Motoori no 
Noringa taip apibudina japono 
dvasią: “Jeigu kas nors manęs 
paklaustų apie japono dvasią, 
atsakyčiau, jog tai yra kve-

nušviestas tekančios saulės 
spinduliais”.

Gamtoje japonas randa sau 
paguodos, iš jos mokosi 
prastųjų įpročių, kurie 
yra nesuprantami. Dar 
eiam vaikui įkvepiama 
!»<?« žiedų
derinimas ir tvarkos ir

niųjų pagarbos pagrindai. Tokio 
u n k Įėjimo būdas palieka neiš
dildomų vaisių, 
dovėliai pripildyti 
gamtos aprašymų, 
vietą užima gėlės 
Japonas, paėmęs į 
piečių mokyklų (vadovėlį, stebi
si, kad juose taip mažai vietos 
pašvenčiama gamtai. Gamtos 
meile reiškiasi ir japonų poe
zijoje, km* begaliniai gražiai 
apdainuojama gamtos grožybė. 
Japonas taip sako: “Geriau nu
eiti pas kaimyną paprašyti van
dens, negu sutr 
pynes> kurios ap 
svarstį”.

Japonų literflti 
posakių, japonų poezijoje 
ko nepaliktų, jeigu iš jos iš
braukti gėles ir paukščius, vė
ją ir mėnulį.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie paišybos meną. Gėles ir 
paukščiai japonų paveiksluose 
užima žymiausią vietą, tuo tar
pu, kai europiečių paveiksluose 
vyrauja dažniausiai žmonių vei
dų vaizdai.

Japonų meilė prie gamtos 
kuriniu daro įtakos ir į jo kas
dieninį gyvenimą. Prie kiekvie
nų namų yra,/štrupiai saugoja
mas darželis/prisėtas įvairiau
sių gėlių. Gėlių parinkimo ypa
tybė ir spalvų suderinimas yra 
viena moteries auklėjimo šaka. 
Spalvų suderinimas m ant kimo-( 
nu ir audimų paprastosios ja
ponų šeimynos, stebina akį 
kiekvieno europiečio.

Japonai gyvena labai švariai. 
Galimas daiktas, kad tos šva
ros juos išmokė,’ kaip patys ja
ponai suko, drėgnas oi’as, kad 
tuo E-udu išvengus ligą. Ta ge
roji ‘japonų ypatybe rodo labai 
didelio skirtumo tarp japono ir 
kiniečio^ViCnu^ keliautojas po 
Aziją sakosi tyčia davinėjęs ki
niečių vaikams pinigų muilo nu
sipirkimui, norėdamas pamaty
ti, ką su jais mažas kinietis 
veiks; bemaž kiekvienas jų ati
duodavo pinigus tėvams, kurie 
juos bematant slėpdavo užan
tin. Jeigu taip padaryti japo
nui, jis begalo užsigautų. Kas
dieninė karšta maudyklė yra 
paprastuoju* japonų įpročiu. 
Sostinės prietniesčiai stebina 
europiečius, matant maudantis 
nuogus vyrus ir moteris tam 
tyčia- paruoštuose zant kiemo 
katiluose. Bendros vyrų ir 
moterų maudyklės nieko tenai 
nestebina. Tai prisidėjo žy
mioj daly prie ligi šių dieni)

Mokyklų vp- 
į vairiausių 

kurių pirmą 
ir paukščiai, 
rankų eun>

K vijoklių 
6 Všulinio

os žinomų
nie-

katalikybe, taip ir bu- 
japonų sieloje' neranda 
atbalsių. Jję daugiau 

tiki mirusiųjų vėlėmis ir eina 
bažnyčion ar šventiklon melsti 
savo mirusiųjų bočių vėlių glo- 
l>os. /

Protėvių vėlių garbinimas pa
liko žymės ir japonų įstatymuo
se. Visuose įstatymuose, lie
čiančiuose šeimyninius, paliki
mo ir giminystės klausimus, pa
stebima žymios jo įtakos. Di- 

■ttele nedarbe japonai laiko ne- 
tUreti vaikų, ir ta aplinkybe 
žymioj daly prisidėjo prie jsi- 
plėtoj tįsios Japonijoje adopta- 
cijos (svetimo vaiko pripažini
mo savu) ir prie vedusių (įky
rimos i. 
laiko protėvių vėlių 
kurių noru yra, kad 
neišnyktų. Dukters 

•ypatingai biedniems, 
pesnius, surištus su 
krovimu, kuris bemaž visados, 
išteka drauge su dukteria. 
Turtingesnieji tėvai stengiasi 
brangiausia kaina priverst duk
ters sužadėtinį priimti savo 
pavardę, kad tuo budu pailgin
ti savo giminės liniją.

Toks adoptacijos būdas at
rodo mums keistas, tačiau Ja
ponijoje priklauso kasdieni
niams apsireiškimams.

Vaikų neturėjimas yra svar
bi skyrimosi priežastis. Norint 
skirtis reikia abiejų pusių 
(žmonos ir vyro) ir tėvų (jei
gu nėra tėvų, tai šeimynos' ta
rybos) sutikimo. Jeigu gi to 
nėra, lai teisia teismas, 'račiau 
skiriamasi labai retai, o jeigu 
pasitaiko, tai dažniausia dėl 
neturėjimo vaikų. "X• *

Del to nenuostabu, kad Japor 
nija, stodama kan^i su Rusija 
turėjo tik apie d/T milijonų gy
ventojų, o šiandien jau skaito 
apie 60 milijonų ir dabar me
tinis japonų prieauglius siekia 
įpie 900 tūkstančių. Tame yra 
japonų ekspansijos priežastis, 

I kuri amerikonų sulaikyta Ka
lifornijoje, ie^ko kitų teritorijų, 
'fačiau Japonijoje\u 
rų užgrobti svetimų 
Didžiausia japono ypatybe yra, 
intensyvus darbas ir taupumas 
ir ačiū tiem dviem veiksniam 
japonai stovi pačių kulturin-

Spnaus gimimą tėvas 
palaima, 

ta giminė 
gimimas, 
neša ru- 

kraičio

tyj. Kas kart vis dažniau japo
nai savo tėvynėje, ypač mies
tuose pradeda nešioti europie
čių rubus, kurie 
patogesni, negu japonų kimo-
nai, ypač prie fizinio darbp. 
Tačiau grįžęs namo, gerai išsi
maudęs, tuojau velkasi savo 
tautiniais rūbais ir tik tada 
sėda valgyti. į;

Boikia pasakyti, kad pusry
čių ir pietų japonai valgo ma
žai, nes mano, kad stipriai pri
sivalgęs žmogus įgauna tingi
nio ir menkiau dirba. Vakarą 
japonai laiko vyriausiu poilsio 
metu; tuomet 'neskubėdamas 
savo šeimynos rately gali sau 
pakankamai pasisotinti ir pasi
dalyti dienos įspūdžiais.

Vyriausiu japonų maistu 
yra ryžiai ir žuvys, kurių gau
sumu ir įvairumu japonai tik
rai gali pasigirti. Ryžiai pa
duodama ir pusryčiams . ir pie
tums ir vakarienei. Tiesa, nuo
latinis ryžių valgymas iššaukia 
kojų lų,fą, bet už tat susilaiky
mas nuo mėsos (japonai labai 
mažai valgo mėsos) gina nuo 
nervų ligos. Kinų paprotys rū
kyti opiumą Japonijoje nepri
gijo. Taip pat ir kokainą, mor
finą- ir kiti narkotikai yra ži
nomi tik medicinoje. Europos 
degtinė ir stiprus vynai taip 
pat neturi pasisekimo Japonijo- 
jeTJaponai geria tik savo silpną, 
degtinę “sake”, kurios pasidaro 
iš ryžiiį. Geria nedaug, tik va
karais ir tik namie. \

Tuo aiškinama jų natūralia ir 
visuomet vienodas ramumas, 
pasitenkinimas, Ic'JiR’vrL šypsena, 
su kuria jis linksmai žaidžia su 

vaikais, ir su kuria didvyriškai 
kovoja su visomis nelaimėmis 
ir kataklizmais (žemes drebėji
mu ir kitais baisiais gamtos ap-

si reiškimais, kurių Japonijoje 
asitaiko labai dažnai). Vienas 

keliauninkas pasakoja, kad per 
paskutinį žemės drebėjimą, ku
riame žuvo šimtai tūkstančių 
žmonių, tik ant retos moteries 
veido galima buvę pastebėti 
lengvos .ašaros, tačiau ir jų 
veiduose viešpatavo ramumas. 
Nepaisant, kad gal sekančią mi
nutę prasivers žemė ir prarys 
visus, vyrai visai ramiai gelbėjo 
visų pirma vaikus, paskui mote
ris. Reikia pasakyti, kad japo
nai ypatingai rūpinasi vaikais. 
Vaikai gerbiami labiau, negu mo 
lerysj Tramvajui ir kur kitur 
greičiau užleidžiamą vieta vai
kui atsisėsti, negu moteriai.

Vaikų auklėjimas yra vyriau
siu japonų rupesniu. Iš pat 
mažens įkvėpiama vaikui tvar
kos, organizavimosi ir savisto
vumo dėsniai. Mokiniai 
. iena skautų-sportininkų 
ja. žaislai tyrame ore 
nams žinomi jau labhi
Kalnų ekskursijos ir grožėjima
sis gamta — tai maloniausios 
mokinių valandos. Sportas Ja
ponijoje labai yra mėgiamas.

Moterys Japonijoje eina ran
ka ‘rankon su vyrais ir visame 
kame stengiasi susilyginti su 
jais. Nors neturi lygių ^teisių 
su vyrais, tačiau gyvenime vai
dina didelį vaidmenį. Kova dėl 
teisių lygybės yra aktualiausiu 
šių dienų japonės klausimu. Jos 
nesitenkina triukšmingais obal- 
i'/is, bet dirba, kaip skruzdės, ir 

reikia tikėtis, kad greitu laiku 
kovų laimes. -----

.... - - ii

— tai 
armi- 
japo- 
senai.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St. 

-X)fiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: i—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas BoulevaAl 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

rz ii. J 1 nuo 9 ikt II vai. rytej Valtindos > nuo q va|t Tft|tarc

no
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandoj) nuo 8 iki 12 dieną,
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų
nuo 
.nuo

ma, kad Dr. K. Grinius pradžioje griežtai atsisakęs rezig- plaučio* kalnų vyšnios žiedas,
kurie yra japonų dvasios- pa
matu? tie gi žymioj daly silpni-

Tai visa japonai pasiekė (ir
dami kitų tautų gyvenimų, ir 
ką tik pastebėjo geresnio, sten
gėsi kuogreičiausiai įgyvendin
ti pas save, jeigu tik matė, kad 
iš to jiems gali būti šiokios ar 
tokios naudos. Jie stengiasi 
eiti drauge su kultūra, su pir- 
myneiga, ir tai jiems visiškai 
vyksta. Kiekvienoj srity ma
tome nuolatinės pažangos, kuri 
mus stebina savo užsimojimu.

Gyvenimo pulsas Japonijoje 
plaka^idr kas smarkiau, negu 
pati krašto vaidentuvė. Pabu
vojęs kokį laika užrubežyje, 
kiekvienas japonas, grįžęs savo 
kraštun, sako, kad jam nesant 
padaryta tėvynėje toks žings
nis pirmyn’, kokio jis nieku bū
du negalėjęs sau įsivaizduoti.

Išoriniai .japonai 
bai greitai, 
^dvasiniai)

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, IU.

Tel. Boulevard 2160
— Valandų* — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 05.78

tačiau 
vystosi

eu ropėj a la- 
vidujini^i 

savo kryp-

DR. MARGĖMS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

A. MONTVID, M. ^>.'
1579 Mllvraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Ėobey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
'Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė iviesa ir diathermia ■■■ ■■■ ■ ...........

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Westem Avė.

Te). Lafayette 4146 '
Valandos 1 nU0 9 iki 11 V* Valandos j nUQ 6 iki 9 val< vafc

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boslveard 
7820. Re*., 6041 So. Albany Ava. 
Tel, Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

Phonį Pullman 3213
Dr. A. J. Tanancvičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7042 .

.. Dr. C. Z. Veželis -
LIETUVI^ DENftlSTAS

4645 So. Ashland Ase. 
Aut Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

a

D-R Al ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas'

M. ŽILVITIS
Den ristas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Heinlock 2615
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Sveikatos Dalykai
Dr. Margelis

(Tęsinys)

.prasčiau, žinoma, ne visos/vis 
dėlto didelė jų dauguma.

Galų gale, n u tu kėlės ne tik 
atrodo senesnėmis, bet iš teisy
bės jos yra jau tokiomis. O, ži
noma, ne metais, bet tomis per-

____ ______  _ mainomis, kurias, * bereikalin- 
nis labai silpnus. Tokie leng-* gus taukus benešiodamos, įsi- 
vai patrūksta, vadinasi, gauna Įgijo. Juk 50 arba gana dažnai 
kylą (kuilą) arba rupturą. Ži-nr 100 svarų ,nereikalingų tau- 
noma, kad tokie rupturą da kų benešiojant, tiktai įsivaiz- 
lengviau gauna, jeigu save la- duokite, po kokia našta jų or- 
šiniai* tarsi kraute apkrauna, ganizmas turi stenėti.

Ne ^visai mažai* 
kėlių atsiranda ir tokių, kurie plaučiams, sunku, • pagalios, 
pdcfcagrą gauna.
rie iš jų gauna ir cukrinę ligą čiau, negu paprastai, 
(šlapligę).

Natukėliai paprastai silpną 
širdį ‘uri. O kodėl taip yra, tai 
jau aišku ir iš to, kas pirmiau 
pasakyta, būtent, kad nutukė- 
lių širdies raumenyse taukų 
prisirenka, be to, ne mažai tau
kų ir apie širdį susikrauna, o 
visa tai trukdo širdies darbą, 
kas širdies raumenis alsina, 
vargina ir tarsi mušte parmu
ša. Ne veltui nutukėliai ir 
skundžiasi visokiais širdies nė
gė r ūmais.

Galvos smagenų kraujaplu* 
dis daug tankiau pasidaro nu
tukusiuose, negu liesuose žmo
nėse.

Sutukimas ir su
liesėjimas

Kas toliau gali atsitikti?
Nekurie žmonės jau į šį svie

tu ateidami atsineša ir raume
nis labai silpnus. '

Sunku 
tarp nutu- širdžiai, sunku inkstams, sunku 

vi- 
ir dėvisi grei-Kufiie-ne-ku- sam kunui.

L kvėpuojamųjų vamzdžiu 
įdegimas daugiausiai nutukė-

i Jeigu jauna moteris nutun
ka, kaip jau sakyta, odei neti
kusio endokrinių liaukų darbo, 
tai suprantamas daiktas, kad ji 
neturi pakaktinai gyvumo ir 
tos šventos ugnelės, kokia pa
prastai jauni žmonės liepsnoja. 
O tai itin daug nesmagumų į: 
šeimynišką gyvenimą {neša, j 
Jaunas vyras, kuriam, lai]) sa-/.1 
kant, jaunystės turtų nestinga, 
nori, kad ir jo jaunai moteriai 
jų nestigtų. Tai aišku. Ir kas 
šoks ginčytis, kad

[Pacific and Atlantic Photo]
David R. Francis, buvusis am

basadorius Rusijai ir St. Louis 
misęto majoras, kuris numirė 
•ausio 15 d., turėdamas 76 me
tus amžiaus.

tai netikslaus maitinimosi arba 
ir endokrinių liaukų 
ąįrjlptomu. Taigi, 
maistą ir endokrines 

!jau tik tuomi taps 
pačios svarbiausios

NAUJIENOS, Chicago, III.
lengvai patektų j nasrus net ir 
tokios baisios ligos, kaip džio
va. Be to, nusilpusį kūną juk 
ir plaukių uždegimas labai mė
gsta. Bet reikia tiesa sakyti, 
kad per mažai jėgų turintį kū
ną beveik visos ligos geriau 
mėgstą, negu stiprų.

štai kodėl yfti labiausiai pra
gaištingi ir žalingi laikraščiuo
se ir žurnaluose skelbimai, ku
riais žadama sutukusius žmo
nes, ypač moteris, keliomis die
nomis suliesyti, taigi storas 
moteris tarsi laibomis mergai
tėmis greitai paversti. Tai yra 
ne tik labai didelis, bet ir sta
čiai pražūtingas žmonių mulki
nimas ir ižnftudujimrtfi I tje- . 
siog^atsistebėti negalima, kiun 
laikraščiai ' tokius skelbimu^ 
deda, o valdžia juos pakenčky 
Tiesa, doleris yra labai galin
gas, bet jeigu* butų laikraščių 
leidėjuose ir valdžios nariuose 
bent kiek dorovės jausmo, tai 
vis tik jie tą dolerį nugalėtų. 
Matoma, kad nėra...
Del maisto nutukusiems žmo-1 , i

nėms suliesėti, šiaip ar taip, I 
vaistų labai mftžai reikia arba ' 
ir visai nereikia. Tiesa, nutu
kę žmonės nepaprastai daug 
valgo, taigi jie ir valgyti be^ 
galo nori. Bet galima jų beso- 
tumą ir be vaistų suvaldyti. 
Reikia tiktai duot jiems maisto 

ipo biskį ir gana dažnai, be to, 
duoti daugiausia vienokio mai- 

Įsto — taip, kad jiems tas mai
stas atsibostų ir jie taip jau 

i baisiai valgyt nenorėtų, žino
ma, jeigu pasitaiko nutukėlių, 
kurių apetito šitokiu budu nu
malšinti negalima, tai reikia ir 
atatinkamus vaistus pavartoti. 
Su vaistais, vis dėlto, reikia1 
elgtis labai atsargiai. |

; Gydant motelis, kurios gavo 
nutukti ne dėl perdidelio valgy
mo, bet dėl to, kad jos per 
daug valgo saldžius daiktus, ži
noma, nereikia maisto kiekį i 
mažinti, bet tiktai jo kokį per-! 
tvarkyti. Cukraus proporciją 
žymiai sumažinti/ o proteinų 
padidinti. Ji dabar vis tiek • 
gaus pakaktinai maisto, tik 
negaus tokio, kurs 
virsta ir ją tukina.

I Yra žmonių, kuriems 
(alus, dektinė) padeda 
ti. Nors alus jr turi šiek tiek 
maisto, vis dėlto labai abejoti
na, kad dėl jo maistingumo nu
tukti. Alus veikiausia padeda 
žmogui nutukti visai

paskur’ 'gydyti. Jeigu katra 
liauka per mažai tedirbs1,, tai rei
kia ją pažadinti, kad ji daugiau 
dirbtų. Tatai padaryti lengva, 
žinoma, su tam tikrais ekstrak
tais. Tik su ekstraktais įeikia 
elgtis labai atsargiai, mat, grei
tai galima ligonį blogesniu, o ne 
geresniu padaryti. Jau katrie 
gavo dėl ne tikslaus liaukų dar
bo nutukti, iš tikrųjų, daug ge
riau padarys, jeigu pas tikrą gy
dytoją gydysis.

(Bus daugiau)

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piety

REZIDENCIJA:
2226 Marshali Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj Tietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS /

Akiniai $4 ir augičiau

Palengvins akių įtempimą, kuria 
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- 
žii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 Iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

ANTANAS ČERN1S
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

i
Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auhurn Avė.

Chicago, I1L

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Au|cso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 29 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 46 me
lų amžiaus; gimęs Butėnų kai
mo, Šimonių valsčiaus, Panevė

žio apskričio, palikdamas dide
liame nuliudime savo {mylimuo
sius ir mylinčius pusbrolius 
Grigai], Dominiką. Antaną ir 
Izidorių, pusseserę Elzbietą 
Šantienę ir švogerj Antaną 
Šantą. Lietuvoj brolį Joną. Kū
nas pašarvotas, randasi 930 W. 
34 th St.

, Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Vasario 2 dieną, 9 valandą ry
te iš namų j Tautiškas kapi-

• nes. '
' Visi A. A. Antano Černio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ' ir 
atsisveiknmą.

Nuliūdę liekame, 
Pusbroliai,, Pusseserė ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 16th St

pakrikimo 
sutvarkius 

liaukas, 
pašalintos 
nutukimo 

priežastys. Be to, jeigu sutuki-1 
mo priežastimis yra neveiklu-^' 
mas ir miegas, tai, žinoma, kad -į 

‘ir jas pašalinti reikia. |
1 Tai gerai. Daleiskime, kad 
žmogus todėl yra nutukęs, kad 
jis per daug valgo. Reikia 
pirmiausiai atsižvelgti į jo už
siėmimą, svarumą ir jo sveika
tą abelrpu. Tada nustatyti dėl 
jouBfJiStą taip, kad jis gautų 
jo tiek, kiek būtinai reikalinga, 
taip sakant, visai jo mašinai 
varyti. Dabar, žinoma, jis 
daugiau nebetuks, nes neturės 
iš ko taukus krauti, 
gaus tik tiek maisto, 
kūnas sudeginti 
galės, 
laikysime jį vienokiame stovy
je, vadinas, jis nebetuks, bet 
tuo pačiu laiku nenuimsime 
nuo jo taukų, reiškia, jį nesu- 
liesinsime., O jis, sakykime, no

ki suliesėti. Reikia lodei duoti 
nesutrumpina jam maisto biskį mažiau, negu 

jo kūnas suvartoti 
į .urnas be būtinai 
maisto apštięs vis 
eis. Kitokio kelio 
žinoma, nėra, kaip 
ti trukumą iš savęs. O tai reiš
kia, imti susikrovusius *tau- 
kus, juos deginti, na, ir gamin- Yra ^ana karti 
ti jogą, kurį 'kunui būtinai rei
kalinga. Daleiskime, kad žmo
gus* nebegaus per savaitę lai
ko tiek maisto, kad sulygtų 
dviem svaram susikrovusių jo 
kūne taukų. Tada jis vieton 
maisto suvartos porą svarų sa
vo taukų, — kitais žodžiais 
sakant, jis suliesės per savaitę 
du svaru. '

jis neturi. 
daryt ? Ne-, 

be jokios; 
jaunystes

Chicago, III.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. L o veik is, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 Sor Halsted St, Chicago

\ . Diagnozas
Jeigu žmogus nutunka tik 

dėlto, kad jis per daug valgo, 
arba miega, arba tingi dirbti ir 
išsimankštyti, tai žinomas dai
ktas, kad bile kas pasakyt! ga
li, kodėl jis nutuko, ir kad jis 
yra tik nutukęs, ir viskas. Bet

liaukų 
ne by 

pasakyti, kas 
per bėda su juo yra. čia reikia
tikro ir sumanaus gydytojo.-
Ar sutukimas

gyvenimą,

Negalima nė norėti, 
tu kęs žmogus gyventų 

normalus.

kad nu-! 
taip ii- • 

Jo visas

kesne našta, negu reikia. 4ino- 
bet gaila tų jaunų 'ma, kad tam mechanizmui "ir 

kurios, kaip suklupti greičiau prisieina. O 
apsikrauti, dėl lo kyla visokių negerumų,' 

ima ir gyvais pelų prieš kiniuos kūnas kūnas ne-| 
pavirsta. Kartais žiuri atsilaiko ir anksčiau, nei rei-

Jis, mat, 
kiek jo 

ir sunaudoti 
Tokiu budu lengvai pa-

gan. Bet jo 
reikalingos 

tiek neapsi- 
dabar jam, 
tik dapildy-

taukais

gėrimai
nutuk-

netie

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą/Ir 

Nepalyginama Vertybę

ėjęs prie Kimball piano Jus paki
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Tel. Lafayetle 4223
. Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

FELIKSAS GUDGALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 28 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus; gimęs Armuliški 
kaimo, Pušaloto valsčiaus, Pa
nevėžio apskričio, palikdamas 
dideliarhe nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Agotą, sūnų Kazimierą 8 metų, 
brolį Kazimierą, to Lietuvoj tė
velius ir brolį Augustiną. -Kū
nas pašarvotas, randasi 1328'* S. 
Aivind Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Vasario 1 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j Šv. Antano pa
rapijos 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Felikso giminės, 
dr&ugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinj patarnavimu, ir atsisveikini
mą. **

Nuliūdę liekame,
Moteris, .Sūnūs ir Brolis

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudcikis, Tel. Yds. 1741.

Atėjo Kultūra No. 12 pil
kas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galinda gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

bažnyčią, Cicero, III

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

o iš

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

sioginiu keliu, būtent, paaksti- 
na apetitą. Dar daugiau, rei- 

apetitą paaks- 
mat, paprastai 

Kartumas gi 
seilių gamini-

kia tiesa sakyti 
tina degtinė. Ji,

bent tik tas, kurs 
atodairos gali ant 
nusispiauti. Bet tokių išsigimė
lių maža tėra. Juk kas gali 
būti įdomesnio, gražesnoi, bran

dus puola. Ne gana to,— dai- gesriio ir didesnio už jaunystę, 
tės ir tokia pavojinga liga, kaip 
plaučių uždegimas, juos be jo
kio pasigailėjimo puola.

Nutukėliams ir migdomieji 
vaistai (eteris, chloroformas) 
yra daug pavojingesni, negu 
normaliems žmonėms. Taigi, 
kaip pasitaiko jiems susirgti 
rimta liga, kurią tik su chirur
gija išgydyti tegalima, jie, pa- kada žmogui tenka nutukti dėl 
siduodami operacijai, gan dide- netikslaus endokrinių 
lį pavojų pergyventi turi. Nu-,‘darbo, tada, iš tikrųjų, 
tukėliams ir pati operacija yra kas gali tikrai, 
sunku ir painu padaryti.

Nutukimas ir jaunystė
Ne tiktai moterys, bet ir vy

rai, jeigu tik taukais apsikrau
na, tai kokius penkis ar Ir de
šimt metų senesniais atrodo.
O jau apie proporcijonalumą ir gal, kaip 
apskritai dailumą, tai nė kalbos kimo mechanizmas yra po.sun- 
neguli būti. Su vyrais, žinoma, 
tuščia jų, 
ir dailių moterų,
tik spėja taukais 
tai tarsi 
maišais pavirsta. Kartais žiuri atsilaiko ir 
į einančią tokią moterį, krąpš- kia, iš svieto išeina. Nutukusių 
tai sau pakaušį ir klausi savęs: 
ar ji eina, ar riste ritasi, nes 
kiek" aukšta, tiek 
va kas stačiai koktu ir sakyti, 
kad 30 metų moteris, kada pa
prastai ji yra žavingiausia ir į- 
domiausia, — dėl visai nereika
lingų jai taukų gyvai pavirsta dėlto reikia juos gydyti kaipo uias dienas, 
40 metų moteriške, kokioje ža-. tikrus ligonius. Todėl čia gydy- katai nieku budu kenkti negali, 
vingumo ir įdomumo, žinoma, i mo darbą gali tiktai tikras Be to, žmogus gali pakanka

mai jėgų turėt saVo darbe. To- ’ 
žinoma, kiu keliu, jis gali dirbti ir sy-1 

su madomis, ypač kurios liečia reikia tikras diagnozas padary- kiu gydytis (lieseti). j
plau- ti, kad va tikrąją sutukimo! Pravartu čia, rodos, pastebė- 

atiodo priežastį suradus. Ir tai yra čia Ii, jog' niekados nereikia sten- 
svarbiausias darbas, nes, kaip gtis greičiau suliesėt. Greitas 
jau pasakyta, sutukimas nėrą suliesėjimas juk gali visą orga- 

da| jokia savarankia liga, bet tik- nizmą taip nusilpninti, kad jis

NORI TAPTI PILIEČIU >
> Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti . klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų • galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

orzina ne tiktai 
mo liaukas, kurios yra burno
je, bet ir skrandžio 
minimo liaukas, N 
skrandy j. O pradėjus 
ir skrandžio syvams 
tekėti, suprantamas 
kad žmogaus apetitas 
padidėja. Taigi, kurie dėl alaus 
ar dektinės nutunka, reikia vi
sai užginti jiems ir alų ir dek- 
tinę gerti, 
taip vadinamoj 
bet kas nori 
daugiau, negu 

i O kai dei tų, 
, tukti dėl vienos ar kitos endo- 
krinės liaukos rietikslaus darbo, 
tai juos reikia gydyt labai su
maniai ir rūpestingai. Visų 
pirmiausiai reikia surasti, kat
ra liauka čia yra kalta, o tik

syvų gu- 
iriOS yra 
I ir seilėms 

daugiau 
daiktas, 

žymiai
ai

BILLY'S^UNCLE

subesėti per septy- 
žinonia, kad svei-

SU- .
visi Du svaru

plaukirs. Liesos moterys 
kus gražiai nusikirpę, 
ir jaunesnės, bet sutukę, reikia 
tiesa pasakyti, kad užuot ge
riau atrodžius, atrodo

vingumo ir įdomumo, žinoma.-‘mo darbą
jau tik pusė tebėra.. ‘gydytojas visai tiksliai dirbti.

Vargas šitoms moterims ir j Visų pirmiausiai,

žmonių — bent didelės jų dau
gumos — gyvenimas, šiaip 

ir stora. Ir taip, nebūna perilgiausias.
Gydymas

Nors toli gražu ne visi 
tukėliai yra tikri ligoniai, Tiesa, gyvename 

j “sausoj” Šalyj, 
gerti, tai geria 
šlapioj, k.

kurie gauna nu-

“NAUJIENOS’’
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

iNaujienos 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Drėgmė šiltuose 

kambariuose
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. llerman N. Bunde- 
sen savo savai tiriame biuletene 
plačiai aiškina apie reikalingu
mą drėgmės šiltuose kamba
riuose ir kaip tokiuose kamba
riuose yra kenksmingas sveika
tai perdaug sausas oras.

Tarp kitko Dr. Bundesen ta
me biuletene sako:

“Galbūt jus pastebėjote, kad 
neužilgo po to, kaip prasideda 
šjldimas kambarių, 
kandai perfeiskiria 
trūksta ir popieros 
nuo sienų luptis, 
nuo to, kad 
se, bet mažai 
bariuose ore 
drėgmės.

“Pabandykite* tik įsivaizduoti 
kiek blogo tokis oras padaro 
žmogaus kūno mašinai! Sausas, 
šiltas oras išdžiovina jautrų pa
mušą kvėpuojamųjų organų ir 
leidžia bakterijoms varyti 'Savo

Lietuvių Rateliuose
Dar apie 36-tos kuopos 

tardymą '

SERAI—BONAINAMAI-ŽEMEREIKIA DAflBININKŲ[joj mokinasi ir daug lietuvių 
ĮI jaunuolių, tad ir šiame kon

certe tarp skaitlingos publikos 
matėsi ir daug lietuvių. Jums 
gal bus įdomu kiek arčiau su
sipažinti su prof. Bunge, kuns 
šią konservatorijų jkurė prieš 
15 metų*

Prof. Carl Bunge, dabar jau 
senukas, gimė Lueneberg, Vo- 

Ikiętijoj. Mokslus ėjo Luene- 
| Berge, Hamburge ir Be r line, 
Į bet ypač jis pasižymėjo muzi
koj. Apart smuikos jis gerai 
vartoja ir keletą kitų inslru- 

Imentų. 1876-1879 m. jis pri
klausė Wilhelm I, pabėgusiojo 
kaizerio tėvo, orkestrui. Paskui 

[važinėjosi koncertuodamas vi
ršuose Europos didesniuose mies
tuose. Po to per 13 metų pri- 

I klausė prie Hamburgo operos 
[orkestro, kur grojo pirmuoju 
smuiku, orkestrui vadovaujant 
tokiems garsiems kompozito
riams, kaip Von Bueio\v, Liszt, 

[ihibinsttin, Sucher, Weingar-| 
t nėr, Mahler, čaikovski, Saint 
Saens, 
kiaura 
kos g 
Visasvietinės parodos Chicagoj 
jis buvo pakviestas dalyvauti 
sykiu su Buelow orkestru, ku
ris tuo laiku sėkmingai kon
certavo Chicagoj, Second Ke- 
gimenti Armory. Vėliaus tapo 
pakviestas Fritz Sclieel orkest- 
ron, kurios vėliau tapo ir ve
dėju. Dar vėliau jis suorganiza
vo Metropolitan Orchestra, ku
ris* per 13 vasarų grojo Bismark 
(dabar Marigold) Garden. Žio 
mosjaiku gi duodavo koncer
tus sekmadieniais North Side 
Turner Hali. Tie koncertai pa
sidarė tiek populiarus, kad sun
ku būdavo gauti vietos svetai
nėj. Muzikos kritikai vadinda
vo jo koncertus geriausiais 
Jungt. Valstijose.

('ari Bunge yra didelis lie
tuvių pritarėjas, todėl ir lie
tuvių jaunuoliai jį labai myli. 
Jo konservatoriją lanko, rodos, 

:|apie 1.) lietuvių, nors pradinių 
mokiniui jo konservatorijon ne
priimama.

('ari Bunge tiek prijaučiu 
lietuviams, kad jo didelis sim
fonijos > orkestras dalyyaus 
North Sidės lietuvių masinia
me mitinge antradieny, vasa
rio 1 d. 
Ten dar 
miniai teks* susipažinti 
gabaus muziko darbuote 
girsti jo didįjį orkestrų.

konstitucija nustato, kad turi 
turėt pirmas pilietybės popie- 
ras (sk. 8, § 17). Dėlei to pri
siėjo rinkti naują pirm, ir nut. 
rašt. Bet kur buvo tie nariai 
su savo Įstatais 1922 m., kada 
P. Letukas tapo išrinktas nut. 
rašt. ir ištarnavo toj vietoj 3 
metus, o ir šiemet pirm, išva
žiavus į Lietuvą jis ėjo pirmi
ninko pareigas 5 mėnesius. Ko
dėl jis tada buvo geras, kad 
ir nepilietis, o dabar jau pasi
darė nebegeras? Čia ne kliubo 
konstitucija kalta, bet asmeniš
kumai, kuriems kliube neturėtų 
būti vietos, nes tai žemina ir 
kenkia pačiam kliubui.

Teisybės Mylėtojas.

Nauji Namai MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame I^enkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N, La Šalie St0 Chicago. -

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui*

MAN REIKALINGA
Keturių ar penkių gerų, švarių 
vyrų, kurie gyvena Chicagoj ar
ba jos apielinkėj dvejus ar dau
giau metų. Pas mane darbas pil
ną laiką arba dalį laiko. Aš pa
geidauju tokių vyrų kurie nori 
pasiekti ką nors ateičiai ir už
dirbti daug pinigų. Turi būti 
virš 
kit 
su

Atvykus Chlcagon geri). “Tė
vynės“ redaktoriui p. Vitaičiųi 
sujudo visos raudonosios širšes: 
zirzgia, lakioja, zuja ir tyko 
kam įgilti, kų įbauginti. Ar 
kas jų bijo? Abejoju, bet kai 
kurie “Naujienų” skaitytojai 
žingeidauja tuo nepaprastu šir
šių bruzdėjimu ir nori žinoti 
kas toliau bus.

Jūsų reporteris Pupa gavo iš 
“Naujienų” skaitytojų keletą 
paklausimų apie viršminėtus 
dalykus, padarė preliminarj ty
limų, ir štai ką surado:

1. Visas komunistų lageris, 
ir eiliniai 

Įgavo baisų kinkų drebėjimų. 
Jie meldžiasi prie šv. Lenino, 
prie šv. Trockio, kad ateitų 
jiems Į pagelbą. Jie baugina 
kai kuriuos 36-tos kuopos na- 

po skundu, 
ištrėmimu i pipirų žemę ir ki-| 
tokiomis |“bJ:«0r,iybėntfis,*i. 
mušasi j krutinę ir bažijasi, kad 
jie esą n: kalti avinėliai ir ne
žiną, kada. kokioj dienoj ir 
kokiu budu jie yra kėlę triukš
mų kuopos susirinkimuose ir 
kokiais budais peržengę SLA 
konstitucijų. Jie dabar nieko 
nebežino, nieko neatsimena, ir 
kaip, girdit, galima mus teisti, 
jei mes nekalti?

2. Kiti kuopos nariai, kurie 
lankosi į susirinkimus ir ku
riems Įgriso komunistų triukš
madarių režimas kuopoje reiš
kia didelį savo dėkingumą SLA 
Pildomų jai Tarybai ir yra pa
siryžę remti ją šitame Susivie
nijimo valymo darbe ir visuo
se jos darbuose Susivienijimo 
labui.

3. Vienas komunistų paukš-i 
lis, kuris dėl savo nešvarumui’ 
nepersenai buvo nepriimtas Į 
Susivienijimą, baisiai “susirū
pino” jo reikalais ir ėmė čigo
niškai rėkti. —Reporteris Pupa.

|’l lU’HIVUG į 

iekurie ra- Į v*s> jų viršininkaime
sienos su- 

pradeda
Tai paeina 

perdaug įšildituo- 
išvėdintuose kam- 
nėra užtektinai liūs, pasirašiusius

Mahler, čaikovski
Massanet ir k. Jis pri- 
ir prie Londono muzi

kini Covcnt Gardens.

Jie

25 metų amžiaus. Atsišau- 
asmeniškai ir pasimatykit

Pranešimai
F. A. SUNEGA

29 So. La Šalie St.
Room 346

Ofisas atdaras iki 8 vakaro

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui-. 
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.!

$1,500.00 įmokėti, o likusią 
1 sumą kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais fiuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

sumažina 
toms li-

šildomame

“Slogos, kosuliai, bronchitas 
ir džiova yra žiemos liges. Gy
venimas viduje stoviame, šilta
me ir sausinę ore 
kūno pasipriešinimą 
goms.

“Stoka drėgmės
name padaro ir daugiau išlai
dų. nes reikia nuo 5 iki 1O nuoš. 
daugiau kuro sudeginti, kad 
užtektinai Įšildyti sausą orą, 
negu, kad reikia Įšildymui to
kio oro, kuriame yra užtekti
nai drėgmės. Prie 6-1—68 lai
psnių Fahrenheito. kambariuo
se turėtų būti apie 40 nuoš. 
di ėgniės.

“Padėkite ant kiekvieno ra
diatoriaus po geroką puodą 
vandens ir Rūkykite juos gir
inis, taip kad Į dieną išgaruo
tų kiekviename vidutinio di
džia kambary ’ po pUsę galiono 
vandens. \

“Del sveikatos ir patogumo' 
daugiau dabokite savo kamba
rio drėgmę, o ne temperatūrą”.

North Side

Statys naują namą 
operai

Samuel Pnsull, prezidentas 
Chicago Civic Opera Co., pa
skelbė operos garantoriams su
manymą pabudavoti didelę gra« 
žią auditoriją operai. Vieta ta 
auditorijai skiriama prie Madi- 
son ir Market gatvių. Butų 
auditorija operai, mažesnis te
atrai 
tams, 
kurie 
čius.

\ . Svarbios prakalbos

North Sidės Draugijų Sąry
šis rengia protesto^- prakalbas 
utarninke, vasario 1 d., 8 vai. 
vak., Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vabansia avė/ Tai bus dideles 
prakalbos protestui prieš Lie
tuvos lašistų-smurtininkų žy^ 
gius, nuvertusius buvusių Lie
tuvos valdžią. Dainuos Pirmyn 
Mišrus Choras ir bus geri kal
bėtojai, kurie paaiškins dabar-

s^kitlingesnei lietuvių 
su to 
ir už- 
—K.

Bridgeportas
ir

repeticijoms ir koncer- 
o viršui—visokie ofisai, 
apmokėtų namo iškas-

jau išneši m protestų prieš 
šistų biaurius žygius musų 
vynėje. —Rengėjai.

tė-

Nusižudė
m

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Skyriaus Visasvietinės 

Moterų Parodos (Momen’s Worlds 
Fair) laikys susirinkimą Mark 
White Square svetainėj (library) 
sausio 31 d., 8 vai. vakare. Bus 
renkama nauja valdyba šiems me
tams. Norima surengti dar puikes
nę ir šaunesnę parodų negu pra
ėjusiais metais, suprantančios šio 
musų darbo svarbą moterys turėtų 
prisidėti ir pasidarbuoti.

F. Sinkus, seki*.

Bridgeport. Tėmykit nariai Drau
gystės šv. Mateufto, laikys savo me
tini susirinkimų pąnedėlyj, sausio 31 
d., 1927, pradžia 7:3(1 vai. vak., Lietu-

St. Nariai privalote pribūti, nes bus 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

Valdyba.

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai | Ar Jus Norite 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge- Ji'lesnj- užmokesni, geresnes darbo . . . . . I sąlygas? įleiskite mums jums pagel-riailsias investmentas Chicago- beti, išmokindami jus Auto-Electric 

x ‘ Mechanikos ir Baterijos Amato.
PrAKtiSkos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge-

DAR keletą jaunų vyrų, 17 iki 35, 
gali uždirbti gerai prie abelno darbo 
ir sykiu mokintis telegrafijos prie ge- 
ležinkelio. Atsišaukit tuojau, MAN- narų uuus jums u jjc-
AGER, 3a N. Dearborn,.Room 1011. ’ Keliollką puikių muro bunga- riaU3 igmoktj to amato ir greitu lai-
--------------------------------- ------ ]ow pO g kambarius, su labai ma-*ku gauti^gerą su ^geru^ mokes- 

' žu įmokėjimu.

Keli-muro namai po 5 kam- dauginus.

. -----------------
y SALESMENŲ

Ir jlalinam laikui darbininkų, pa
tyrimas nebūtinai reikalingas, barius mainui ant farmų ar lor
A^tiurodysiu jums kaip užęlirb- tų.
ti užtektinai pinigų. Išmokinsiu 

vių Auditorium svet., 3133 S. Halsted kaip ir dirbsiu sykiu su jumis. 
Mariai tm Jni a nrinnti nnu nua 4

i Pažinimas anglų kalbos nebuti-
■ nas.

North Side Draugijų Sąryšis ren- l>> P° piety, Panedėlyj, Utarnin- 
gia protestan prieš Lietuvos smurti-' ke ir Seredoj ir klauskit 1 
ninkus ŠĮ antradienj, vasario 1 d., 8 • ivrANi/r’TT)
vai. vak., Liuosybės svetainėj, 1822 ’ 1YIA1N
Wabansia Avę. Visi kas lietuvis, di-, Foreign Language Department

Room 660 
National Bank Bldg. 
31 So. Clark St.

delis ir mažas, turime pribūti ant, 
viršminėto protesto mitingo, būdami i 
šalininkais demokratijos ir laisvės ir 
kaipo tikri sūnus Lietuvon turime pa
reikšti smurtininkams tą ko jie yra 
rTegirdėję. Todėl northsidiečiai buki- į 
me visi. Bus geri kalbėtojai ir bus 
gražius programas su dainomis Pir- į 
myn Mišrus Chorus. Prakalbų liks
iąs aiškiai nušviesti dabartinę padė
tį Lietuvoje ir išnešti protestą prie
šais fašistą žygiui musu tėvynėje.

— Rengėjai

tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir

i FEDERAL AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. MadiRon Street

GREITAI IR PIGIAI

Baymond Brewer, 36
2820 N. Halsted St., real esta- 
te pardavėjas, persišovė savo 
namuose. Nuvežtas ligoninėn 
jis neužilgo pasimirė. Priežas
ties saužudystės nežinoma. JĮ 
kas tai pašaukė telefonu ir po 
po trumpo . pasikalbėjimo jis 
nuėjo Į savo miegamąjį kamba
rį ij: paleido šūvį sau į galvą.

Illinois Central geležinkelio 
47 gatvės stoty rasta su nu
pjauta galva lavoną La Šalie 
Extention universiteto studen
tas Frank D. Forgy, 21 m. Iš 
palikto raštelio matyti, kad jis 
pats atsigulė ant bėgių ir lei
dosi traukiniui suvažinėti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chaliapin and Company
“THE BARBĖK OF SEVILLE”

Vienatinis Perstatymas

Nedėlioj, Vasario 6
3:30 vai. po pietų

AUDITORIUM
Kainos $1.10, $1.65, $2.20, $3.80, 

$4.40, $6.60 xxxxxxxxxxx

Gražus koncertas,
Sausio 23 d., Prospect Bldg., 

Įvyko gražus koncertas North- 
Wc«t Side konservatorijos, ku- 
riąja vadovauja senelis prof. 
Carl Bunge.

Koncerte dalyvavo vien tos 
konservatorijos muzikos moki
niai ir programą jie išpildė la
bai gerai.

Pirmiausia orkestras užtrau
kė maršų “Chicago Spirit”. 
Maršas tokis, kuris sudrebino 
visų svetainę. Paskui vienas 
daktaras, lenkiška pavardę, 
trumpai kalbėjo apie muzikos 
svarbų.

Seka programas — orkestro 
ir solistų. Mokytoja Emilia Je- 
len paskambino pianu sunkų 
kūrinėlį “Prelude in E’’, kurį 
išpildė labai gerai.

Valerija Cepukiutė sugriežė 
smuiku “Air Vario op. 22” la
bai vykusiai, taip kad atkarto- 
tinai buvo šaukiama.

Mariutė fcliauteriute smuiku 
puikiai sugriežė “Fantaisie 
Caprice”.

Koncertas pavyko labai pui
kiai. Bet man rupi ne tiek pa
tį koncertą aprašyti, kiek su
pažindinti visus su šios kon
servatorijos vedėju prof. Carl 
Bunge, nes šioj konservatori-

Bridgeporto Liet. Poitikos 
Pas. Kliubo meti rys balius įvy
ko užpereitų sekmadienį, Liet. 
Auditorijoj. Balius buvo labai 
sėkmingas. Svečių atsilankė 
pusėtinai — jaunų ir augusių 
ir visi gražiai linksminosi, kaip 
vieno tėvo vaikai. Visi balium 
buvo patenkinti, o ir kliubui 
atnešė daug naudos. Į kliubų 
Įstojo apie 50 naujų narių, be 
to ir pelno liko apie $250.

Kliubas ištaria širdingų ačiū 
visiems atsilankiusiems — sve
čiams ir nariams už atjautimą 
kliubo.

Gal bus vietoj pastebėti ke
letą žodžių ir dėl Naujojo Pir
mininko žinutės Naujienose 
sausio 19 d., kurioj jis vieto
mis apsilenkia su tiesa. Tur 
būt jis dar neturėjo laiko per
skaityt konstitucijos. Nors kliu- 
bas gal ir neteisėtai vartoja 
buvusio Ketvirto Wardo Kliubo 
konstituciją, bet visgi nors ji 
ir yra svetima, bet jeigu ją 
vartojame/ tai ir turime jos 
laikytis. Naujas Pirm, sako, kad 
abiems kandidatams gavus ly
gų balsų skaičių, išrinktu turi 
skaitytis senasis, nors konsti
tucijos- sk. 7, § 7 nusako, kad 
balsavimas turi tęstis iki vie
na pusė paima viršų. Toliaus 
jis sako, kad “vienas geras po
litikierius” griebėsi skaityti 
balsus. Tuo tarpi! jis buvo pa
skirtas tą darbų atlikti. Toliaus 
rašo, kad naujam prm. ir nut. 
rašt. užimant vietas kilo pasi
priešinimų, nes jie buk turėję 
būti piliečiai. Sako, kad to rei
kalaujanti konstitucija. ]

Visos šios sąvastys yra ge-
- riaUSi\Pirkny^ChiCaKOje.ir?i,:-1 IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 

, sintaksės, aritmetiką, 
*• kitų 

jpio’kslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą Į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikon Lietuvių Mokykloje jau

• tūkstančiai lietuvių Įgijo mokslus^- 
i Ateikite Įsirašyti šiandien ir jumr\ 
padėsime Įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvĮ žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui. /

Atsišaukit nuo 11 ryto iki kėjai čia ga,i uždirbti «reitu lai’i gramatikos,
• didelius pinigus. Kreipkitės: knygvedystės, stenografijos ir 

r 7 t S u Ir 11 IViiian nmkvklns

W. Hayden tyli 
Ed. Bakševičiu^ 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600Ist

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 90 karų gara

žas, automobilių landrė ir repair
Roseland. — Vasario 1 d., 7:30 vai.vakare, Aušros kambariuose 10900 So. į »®Pa- Galit tllOjail eiti į DlZIlį, 

Michigan Avė. Įvyks Lietuvių Im- randasi South Side. Tel. Went- 
provement and Benefit Kliubo mene- worfi. 1949 
ainis susirinkimas. Bus svarstoma pa- ’ L
prašti "reikalai. Visi nariai ųtsilanky- 
kite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Bridgcport. — Saldžiausios
V. Jėzaus tnėnėsinis susirinkimas1 
įvyks Antradienj. Vasario 1 d., 
m., 7:30 vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St.' Visi na-1 
riai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisi
rašymo. Kviečia

A. Bugailiškis, Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU Willmo Nąviško; jis 

prasišalino gruodžio 18 <1. 1926 m. 
Jis yra 57 metų, 5 pėdų ir 9 colių, 
sveria 200 sv., turi mažų ženklų 
ant veido, žili ūsai. Turiu labai 
svarbų reikalą. Kas apie jį praneš, 
duosiu $10. Uršulė Stankevičienė, 
4407 S. Lincoln st., Chicago, III.

Tel. Yards 0862.

GROJIKUS lipinąs, biskl varto
tas, su 60 ręlelių ir benčiumi, $75, 

širdies ‘turl buti cash- 29,8 Milwaukee. Avė.
| n . i ■■

1927: PARDUOSIU grojikų pianą, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleiiais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo broMo Jono BuL 
vido, kokia > 10 metų kaip persisky- 
rėm. Turiu svarbų reikalų, meldžiu 
jis pats ar kiti jĮ pažjstanti praneš
ti man jo adresą.

PRANAS BUIVIDAS
2001 E. University Avė. 

Champaign, III.

APSIVEDIMAI
NORIU susipažinti su lietuviu in

teligentu gyvenančiu Amerikoje. Esu 
našlė 25 metų amžiaus, lietuvė, ki
lus iš geros šeimynos, gero auklėji
mo, valdininkė.

Pageidaujama tiktai ne bliondinas 
25-40 metų amžiaus.

Susipažinimui, prašau prisiųsti sa
vo fotografiją, kurią reikalaujant ga
liu grąžinti. Savo fotografiją taipo
gi išsiųsiu sutikus Šiomis sąlygomis.

Susižinoti, prašau rašyti registruo
tu laišku šiuo ’ądresu: LIETUVA, 
Kaunas. Keistučio g-vė 30.3. p. nr. 
501000 nr.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vienam arba 

dviem vaikinam be valgio.
3243 So. Emerald avė.

RENDON kambarys dėl 1 vaiki
no, patogi vieta, arti gatvekarių, 
kambarys švariai užlaikomas, ma
žų vaikų nėra 6614 .S. Artesian 
avė. Hemlock 3579.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, kad mo
kėtų gaminti valgius restaurąnte ir 
kuknę apvalyti. 248 — 157th St. 
Harvey, III. Tel. Harvey 498—-J.

GĘIETT reikalinga moteris pri-
Ro4. žiūrėti vaiką 2% mėty. 1947* South net Halsted st.

ku

JUSTICE MIESTELYJ

Didele ateitis, prie trans- Amerikos Lietuvių Mokykla 
f erinio kampo, prie dviejų nn#s^HawldAM.MchiCT‘2" iii 
cementinių kelių. Savinin- - 111 1 Jz.k'tf1,J

~ Į •* j*-, „ . . A — , \ ! ĮVAIRUS SKELBIMAI100 pėdų is fronto, prie Ar- ___ E.---------------------
cher karų linijos, prie kryž- .

PARDUOSIU savo vargonus ir 
fonografų už $55, pasimatykit su 
manim. 6136 S. Halsted st. 1 fl.

TURIU parduoti savo $800 ver
tės grojikų pianų, su benčiuin, ro- 
leliaiij ir kabinetu už $115. Pri
imsiu $50 cash ir po $10 į mėnesi. 
0136 S. Halsted st. 1 fl.

kelio 79th ir Bank St. Gera 
vieta . dėl gasolino ..stoties, 
užkandžių budos, Roadhouse 
ir t. t. Kampas skersai ke
lio apkainuotas $30,000. Sa
vininkas parduos savo 100 
pėdų kampų už $15,500, iš
mokėjimais arba mainais. 
Del smulkmenų pasimatykit 
su Mr. Fitch, Mgr.

Kreiptis pas
J. N. ZEWERT &, 60.

.4377 ARCHER AVĖ.

Tel. Yards 7282
\Res. Tel. Hemlock 5244
Biidgeport Painting

& Hardware Co.
Ma’evdjam ir popieruojam. U<- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

. Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

Phimbing ir namų šildymo’ reikmenų
2118 So. State St.. Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130
-------- -------------------------------------------

PARDAVIMUI garažas. ’ 
pėdų. Biznis, stakas ir Įplaukom ge
ros, 5metų lysas. Atsišaukite John 
Kuchihskas, 2221 Wcst 22nd St.

_____ I Southwest Side — namas 
_r NAUJAS" mūrinis bungalotv, 6 
7.)X12.) kambarių, moderniškas, karštu van-' 
iko» ge- (|eniu šildomas, su grindimis viš-(lemu Šimonius, guimuuis vie

kai, netoli parko, gera transportą-1 
cija, savininkas parduos lengvais 
išmokėjimais. 6529 S. b'airfield avė. 
Republic 4163.GRAŽUS VICTORIA 

FONOGRAFAS
Tikras bargenas, privers

tas parduoti už $29 su pilnu pig............... .
pasirinkimu rekordų, atsi- siu ką kas turite, Kreipkitės pas 
šaukit 1538 W. Chicago Av.,

3 STORAI, 12 flatų muro namas, 
L, arti Garfleld 

blvd’ Parduosiu pigiai arba mainy-
W. J. PAUL, 

3236 W. 55th st. 
Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI pirmos klesos ga
solino stotis. Geriausioj vietoj, ne
toli vidurmiesčio. Turi būt parduo- 
tas tuojau, dėl nesutikimo partne- > 
rių. Tai yra proga visam amžiui.

Kreipkitės: <
823 W. Jackson blvd. j 

PARDAVIMUI school supply ir 
candy store, netoli Tilden High 
School. Priežastis — negaliu apsi
dirbti, nes turiu du bizniu. 4801 S. 
Union avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Tel. I^fayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

I

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namurf, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus naipus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi Įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
—•/Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

.. —  - - ■,—.——----------——J---------------

PARDAVIMUI grosernė ir 
ne, Įsteigta 2 metai, < 
1441 Hasting St., II augStas

bučer- 
Geras biznis, 
g&tas. į

GRAŽUS
MENDENHALL

PIANAS

Vertas $800, nesenai pirktas,! 
iš priežasties mirties šeimynoj 
esu priverstas parduoti labai pi
giai.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6710

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
- Grosemių, Bu- 

Jernių, Del i kate- 
seen, Restauran- 

"tų, "Kendžių, Be- 
kemių. M u b | 

©^^specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So. State St.

Pasimatykit su 
MR. WALKINSKl 

1538 W. Chicago Avė. 
1-mos lubos

BE NUOŠIMČIŲ

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 flatų 0o 7 kam

barius namas najai baigiamas. Karš
tu vandeniu šildomas, dviem boile
riais, 2 lankos, 2 nečiukai. Parduosiu 
pigiai. Marųuette Parke. Savininkas 
Willlams Sabaskas, 6940 S. Maple- 
wood Avė. Tel. Prospect 4906.

Duodame
$300 ant
| 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iŠ tos progos.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hamilton Avė.

paskolas nuo $100 iki 
notų. Pinigus išmokame

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausis iŠ lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros drū
tus, motorus, taisom elektros reik
menys,. fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St„ Chicago 
Phone Victory 7452

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir Šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Ifalian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, 'III.


