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Šiandie susirenka Tautu 500 žmonių žuvę per aud
r? MadagaskareSąjungos taryba

lai-

kunigus

)

čiabu-

te tuojau buvo padaryta krata, 
ir iš suimtų dokumentų pasiro
dė, kad jis buvo stambiai ap
mokamas gerai organizuoto so
vietų šnipų štabo galva.

Svarbiausias salos uostas 
matavę sunaikintas; daug 
vu žuvo

Ginkluoti 
a va n postų ir daug 
nukovę

G. — Iš 
Dzebalos

Per pastaras dvi savaites areš
tuota 150 kunigu, kurie bu* 
šią išsiųsti į Lenkiją

ATVYKO AIRIŲ RESPUBLI- 
KININKŲ VADAS

Stalinas tikrina, kad nė karo 
šiemet <nebusią, nes sovietų 
priešai esą nepris rengę

Vokietija žada reikalauti, kad 
aliantai evakuotų Reino k rai
to sritis

VARŠUVA, II. 11. (Elta). — 
susido-

Mano, kad Urugvajos aviatoriai 
šiaurės Afrikoj suimti 
vių genčių nelaisvėn

Latvių užsienio ministeris ti
kis, kad nepuolimo sutartis 
su sovietais busianti netru
kus padalyta

I—:----

būriai puolę ispanų 
kareivių

[Pacific and Atlantic Photo]

George Youngo sugrįžimas į Toronto, Ont. Jis, kaip žinia, perplaukė Catulina kanalą, todėl 
jo gimtojo miesto gyventojai iškilmingai pasitiko jį.

kratos nusileidimų, 
ir šv. 
aštuo-
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Minske 
ap- 

bažnyrią, g. į padaryti saugumo

NAUJIENO
Thel Lithuanian Daily News

Battnd m Mad CIma Mattar Maroh 7, lfl<, at tlw Port Offloa ot Chloaco, HL 
andar tha Aet of Mareli l> 1879.

Susirenka Tautų 
Sąjungos taryba

500 žmonių žuvo per 
audra Madagaskare

Sovietijoj suimta 150 kunigų; 
busią išsiųsti į Lenkiją

PARYŽIUS, kovo 6. —vRy
toj (šiandie) Genevoj atsidarys 
keturiasdešimt ketvirtasis Tau
tų Sąjungos tarybos susirinki
mas. Be kitų klausimų, kurie 
bus svarstomi ryšy su pasaulio 
taika, svarbiausi bus Vokieti
jos Reino krašto provincijų 
evakuavimas, Kinija ir sveti
mų valstybių interesai Kinuo
se, ir Lenkijos rolė atvejį, jei 
tarp Anglijos ir sovietų Rusi
jos atsitiktų konfliktas, į kurį 
be abejo butų įtraukta ir Vo
kietija.

Bus, žinoma, diskusuOjama ir 
Nikaruguos situacija, bet, su
prantamas dalykas, slapta ir ne 
reguliariniuose sąjungos posė
džiuose, kadangi Jungtinės 
Valstijos nėra Tautų Sąjungos 
narys.

Atvykęs vakar į Paryžių Bri
tų užsienių ministeris Cham- 
berlain turėjo pasikalbėjimą su 
užsienio ministeriu Briandu, o 
vakare tuo pačiu traukiniu abu
du išvyko į Genevą.

Prieš išvažiavimą Briand ma
tėsi dar su Vokietijos ambasa
dorium Franci jai von Hoeschu, 
kuris supažindino Francijos už
sienio ministerį su pobūdžiu 
memorandumo, kurį Vokietijos 
užsienio ministeris Stresėman- 
nas žada šią savaitę įteikti 
Sąjungos tarybai. Stresemannas 
reikalauja, kad britų, belgų ir 
franeuzų kariuomenės apleistų 
jų okupuojamas Koblenco, 
Mainco ir \Viesbadeno sritis, 
kadangi Vokietija išpildžius vi
sas VersaJės sutarties sąlygas.

CAPE T()\VN. Pietų Afrika, 
kovo 6. — Bevieiiniu praneša iš 
Madagaskaro, kad siautęs Indų 
vandenyno ciklonas sunaikinęs 
dalį Tamatave miesto, kurs yra 
svarbiausias Madagaskaro saloj 
uostas, ir kad keli šimtai žmo
nių žuvę. Vienas pranešimas 
sako apie 500 žmonių buvę už
mušta ir sužeista. U uoste daug 
didelių ir mažesnių laivų sudau
žyta arba gadinta.

Madagaskaro sala yra Indų 
vandenyne ties rytų Afrikos 
krantais. Ji priklauso Franci jai 
ir turi arti 3l/2 miliono gyven
tojų, daugiausiai mala j iečių. 
Europiečių yra saloj apie 19,- 
000.

Rado sudužusį lakūnu 
aeroplaną

Frar.-

i

5 metų vaikas prigėrė
MARINETfE, VVis., kovo 6. 

— Netvirtam ledui įlužus pri
gėrė Menominee piliečio Alvi- 
no Knutsono mažas, penkerių 
metų, vaikas.

PARYŽIUS, kovo 6.
euzų lakūnai, skridę iš Dakaro 
šiaurės linkui, vakar pastebėjo 
netoli nuo Port Jubi, ispanų 
kolonijoj šiaurinėj Afrikoj, su
dužusį aeroplaną. Pasirodė, kad 
tai buvo aeroplanas, kuriuo 
aviatorius maj. Tadeo ^Lorre- 
Borges, urugvajietis, skrido su 
trimis savo kompanrjonais iš 
Italijos į Urugvajų. Kas atsiti
ko su aviatoriais, nežinia. Nė 
gyvų, nė negyvų jų nesurasta. 
Manoma, kad jie aeroplanui su
dužus, neužsimušė, bet kad jie 
buvo čiabuvių, svetimšaliams 
nepalankių, afrikiečių paimti 
nelaisvę.

i 
*

Inkriminuota bus
200 butlegeriu

kovo

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

INDIANAPOLIS, Ind.,
— Jungtinių Valstijų distrik- 

to teisme federalinis grand ju- 
ry vakar inkriminavo jau pen
kiasdešimt šešis butlegerius, 

itarp jų keturiolika chieagiečių. 
eina.,Beveik visi inkriminuotieji yra

6.

'“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi-' itaiai> kllrių svar{iausi yra Ur- 

po visą ban Pope, Larosa, Ferranone. 
plačią Ameriką, kur lietuviai Angel, Stella, Costello, Ferrari, 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba Sceluci, Cantonese, Moro

cagoje, apielinkėse ir

etc.
kaipo kontestantai, kelime “Nau-| Tardymas dar nebaigtas ir nu

busjieųų” cirkuliacijos, pardavinė- noma, kad inkriminuotų 
jime “Naujienų” skelbimų ir arti 200 asmenų.
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus k 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek-

STUDENTAS NUSIŠOVĖ

HARRLSBURG, Pa., kovo 6. 
— Vakar čia nusišovė Charles 
Shaffer, 19 metų, vietoos vidų- 

tusi už jų įdėtą, triūsą labui rinfe mokyklos senjo-
ras. Jį rado nebegyvą kamba
ry, kuriame jis buvo užsidaręs 
mokytis. Nusižudymo priežas- 

»tis nežinoma.

“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Sovietai ima j nagu lenkyj Pabaltijo-SSSR derybos 
kunigus dėl sutarties

RYGA, kovo 6. Maskvos 
Pravda praneša, kad sovietų 
politinė policija (“čeką”) areš
tavusi daug katalikų kunigų, 
kurie daugiausiai yra lenkai. 
Tie lenkų kunigai buvę kaitina
mi dėl organizavimo kontrrevo
liucinių grupių ir šnipavimo 
Lenkijos naudai.

Praeitą sekmadienį 
įvykę riaušių? kai “čeką”, * 
siautus katalikų *«, v- > * - ** * *
mus krėsti ir areštuoti žmones. I Pabalti jo ir SSSR žymiai page
liu kunigai taipjau buvę suimti, į reię 
o bažnyčia uždaryta.

Leningrade padaryta 
katalikų šv. Kotrinos 
Kazimiero bažnyčiose ir 
niolika kunigų areštuota.

Tas pat buvo pądaryta Mo- 
gileve ir kituose miestuose. Sa
ko, kad per pastaras dvi savai
tes buvę suimta daugiau kaip 
pusantro šimto kunigų.

Manoma, kad sovietų valdžia 
visus areštuotuosius deportuos

RYGA, Latvija, kovo G. — 
Latvijos užsienio ministeris 
Cieiens, kurs buvojo 'faline, Es
tijoj, ryšy su naujomis derybo
mis tarp Pabaltijo valstybių ir 
sovietų Rusijos, dabar grižo na
mo. ■ t

Cit leas sal<o, kad prospektai 
paktą tai p

Antra slapta J. Valstijų 
nota Meksikai

6.—
*va-

WASHINGTONAS, kovo
Valstybės departamentas 
kar Įteikė Meksikos ambasados 
patarėjui antra, notą — atsaky
mą į pastarąjį Meksikos slaptą 
komunikatą. Ir šios notos turi
nys laikomas slapty.

Meksikos valdžia rūpi
nas žmonių švietimu

SSSR Anglijos santykiai 
nebusią nutraukti

MASKVA, kovo 6. — Kalbė
damas andais keliems tukstan- 

f 

ciams Maskvos geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų Stalinas, 
sovietų valdžios viršila, pasakė 
kad jis esąs įsitikinęs, jogei 
santykiai su Anglija, bent šie
met, nebusią nutraukti, o taip
jau nebusią nė karų. Karo ne
busią, viena, dėl to, kad sovie
tų Rusijos priešai dar nesą 
prisirengę, o antra, vakarų Eu
ropos darbininkai nenorį kovoti 
sovietų Rusiją. Pagaliau, so
vietų politika esanti vien taikos 
politika, o todėl ir priešams 
esą sunku rast priekabės.

Kalbėdamas ekonominiais 
sovietijos. klausimais 
pareiškė, kad sovietų 
nesą ko tikėtis gauti 
paskolos ir ilgalaikinių 
ir kad todėl vienintelis
išsigelbėjimas esąs taupumas ir 
sunkus darbas.

Savo kalbą jis baigė šitokiu 
pareiškimu <

“Daugelis komunistų per
daug giriasi ir perdaug didelės 
vertes duoda komunistų parti
jai. Išomunistų partijos darbas 
be abejo yra svarbus, bet jis 

vertas, jei jo
neparemtų Rusijos gyventojų 
masės.

i, sovietams savo naujuose 
pasiūlymuose padarius kai kū

jis su Estų 
užsienio ministeriu apsvarstęs 
situaciją ir bendrai sutaisę tam 
tikrus kontr-ipasiulymus. 

f

Sovietai sutinka ginčus 
spręsti arbitražu

RYGA, kovo 6. — Del sovie
tų delegacijos Rygoj naujai 
gautų iš Maskvos instrukcijų, 
vietos politiniai rateliai dabar 
gyviau susidomėjo pertraktaci- 
joms 
tarp 
jos. 
džia 
sileidimų 
reikalavimams dėl arbitražo, su-!^^0 nebūtų 
tikdama, kad butų paskirtas 
bešališkas arbitracijos komisi
jos pirmininkas tokiais atve- , f
jais, kur besiginčijančios parti- Stiprus Žemės drebėji- 
jos nesugeba kitaip savo ginčų 
išlyginti.

Pirmiau pert laktacijos buvo 
nutrukusios dėl to, kad sovietų 
valdžia buvo atsisakius nuo ar
bitražo.

dėl nepuolimo sutarties 
Pabaltijo ir sovietų Rusi- 
Girdėt, kad sovietų val- 
dabar daranti žymiu nu- 

Latvijos ir Estijos

Atidaryta 500 naujų mokyklų; d^ar propaguoja idėją, 
kita tiek bus atidaryta iki 
metų galo

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
6. — Praeitą savaitę švietimo 
ministerija atidarė penkis šim
tus naujų kaimo mokyklų įvai
riose Meksikos dalyse, švieti
mo ministerija skelbia, kad iki 
šių metų pabaigai bus atidary
ta dar penki šimtai mokyklų.

kad taika rytų Europoj ir Pa
baltijo valstybių nepriklausomy
bė galėtų būt apdraustos tik 
sudalius ankščių Pabaltijo vals
tybių, sovietų Rusijos ir Vokie
tijos sąjungą, į kurią paskui 
turėtų būt įtraukta ir Francija.

Sovietai suėmė 16 filmų chioagai ir apielinkei federa- 
valdininkų linis oro biuras šiai dienai fcra-

-----~'našauj a:
MASKVA, kovo 6. — Sovie- Debesiuota; nedideli tempe- 

tų vyriausybė suėmė ir į teis- raturos atmaina; stiprokas nuri
mo rankas atidavė šešioliką 
aukštų Valstybės Filmų sindi
kato valdininkų. Jie kaltinami 
dėl- “kriminalinio apsileidimo ir 
valstybės pinigų aikvojimo.”

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

Stalinas 
Rusijai 
užsieny

Rusijos

mas Vengrijoj

drebėjimas, kuris tnieste 
Palota, apie penkiasde- 
mylių nuo Budapešto, pa- 
nemaža žalos. Buvo stip-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 4. — Šį rytą apie 7^ valan
dą Vengrijoj buvo jaustas že
mės 
Vai
ši mt 
darė
riai gadinta bažnyčia ir kelio
lika namų. Aipie šešios dešim
tys kaminų nugriuvo.

Apie 12 valandą vidurdienio 
įvyko antras žemės supurty- 
mas, kurs tame pačiame Var 
Palota mieste daugiau 
gadino.

NIEKAS NENORI BŪT 
falSTRU

namų

BUR-

6.MENDOTA, III., kovo 
Šio 5,000 gyventojų miestelio 
piliečiai nesugalvoja, kas reikės 
daryti, kad niekas nenori būt 
miesto šeimininku' — mayoru 
(įbuimbtru). Rinkimai nebeto
li, senasis mayoras atsisako to
liau mayorauti, o naujų kandi
datų nėra — niekas neapsiimu., 

tiesiai.
kandidatą rekrutuoti.

nąsis vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

vidutiniškai 41° F.
šiandie saulė teka 6:17, lei- Piliečiai tariasi dabar 

jdžiasi 5:46 valandą.

Morokos giminės vėl kyla 
prieš ispanus ,

LONDONAS, kovo 
Tanžiro praneša, kad 
srity, Morokoj, kilę rimtų nera
mumų. Pranešimas, kuris buvęs 
gautas iš Tetuano, sakąs, kad 
viena morokiečių giminė puolus 
ispanų avanpostą netoli nuo 
Agajos ir daug ispanų nukovus. 
Sukilusios ir kai kurios1 kitos 
giminės, kurių būriai išskerdė 
m-rnažn. ispanų Totiia.no a|>ielir»-

Gaisras sunaikino 400 
namų Burmoj

Lenkai suėmė slaptą bol 
ševiku agentą

VARŠUVA, kovo 6. Dide
lės sensacijos padarė Varšuvoj 
suėmimas buvusio antibolševikų 
generolo Danilo Vietrenko, kal
tinamo kaip liolševikų šnipų va
do.

Gen. Vietrenko gyveno Lenki
joj nuo 1920 metų kaipo vienos 
miško firmos direktorius, važi
nėdamas po visą Lenkiją. Nors 
ta firma buvo prieš dvejetą im
tų likviduota, jis nepaliovė va
žinėjas iš vieno Lenkų miesto 
j kitą. Policija ėmė j j sekioti 

ir, pagaliau, susekė, kad jis 
turėjo ryšių su slaptais sovietų 
agentais. Andai buvo suim- 

I ta gatvėj viena mergaitė, ku
riai generolas buvo įdavęs kaž-

RANGOON, B urmą, kovo G. J kokį pakietą. Pakiete, pasirodė, 
— Tavoy mieste siautė didelis'buvo svarbus lenkų kariuome- 
gaisnis, sunaikinęs apie 400 nes planai. Gen. Vietrenko bu- 
trobesių. Beveik visas verslo 
centras buvo ugnies nušluotas, 
Nabai buvo daugiausiai medi
niai, dėl to ugnis išsiplėtė ne
apsakomu smarkumu.

NEW YORKAS, kovo 6. —- 
Garlaiviu President Roosevelt 
vakar atvyko į New Yorką ži-į 
nomas 
vadas 
sitiko 
minia, 
nių.

Anglija eksploatuosianti 
Bieloviežo girias

Airių respublikininkų į
Eamon de Valeru. Jį pa- 'Politiniuos sluoksniuos 
ir karštai sveikino airių mėjimo sukelia kalinis apie len- / 
daugiau Kaip 2,0(K) žmo-!kų anglų, sutarties galimumą.

Ta kryptim pirmieji žingsniai 
jau padaryti. Sutartis turėsian
ti prekybos sutarties pobūdžio, 
ir. be to, numatoma Anglijos 

[paskola, kurios dalis turėsianti 
‘būti sunaudota strateginių ge- 

--------- -  j ležinkelių statymui ties Rusijos 
Švietimo ministeris p. Bistras siena. Anglai pasiimsią galuti- 

savo įsakymu iš vasario 4 d. nai rupesnį Bieloviežo girios 
Nr. 23 atėmė Kėdainių Mokyto- eksploatavimui ir duosią užsa- 
jų Seminarijai pašalpą, skaitant kymų lenkų laivininkystės fir- 
nuo š. m. sausio 1 d. Del tokio; moms. Jei anglų paskolos ne- 
veiksmo Mok. Prof. Sąjungos‘Užtektų, lenkai ieškosiu jos pas 
Centro Valdyba padavė skundą | Paryžiaus- Morgano grupę. Len- 
Ministerių Kabinetui. Seininari-įkų politikai palankiai žiuri į 

lenkų susitarimą, kurs galėsiąs 
būti atrama prieš didėjančią 
rusų vokiečių draugystę.

Kėdainių Mokytoju Šeini 
nerijai atimta pašalpa

jos mok. tėvų komitetas su 
DotnaVos Akad. prorektorių 
prof. Aleksa priešaky lankėsi 
tuo reikalu pas p. švietimo mi
nisterį sužinoti, už ką baudžia
mi jų vaikai ir įteikė skundą 
Min. 
grąžinti atimtą pašalpą.

VARŠUVA, kovo 6. — Del ki-
pirmininkui, prašydami lūšių gandų, kad kunigaikštė

Kn. Radvila mirė

MONTE KARLO, kovo 6.
Kunigaikštis Leonas Radvila, 
sulenkėjusios lietuvių šeimos 
narys, mirė. Gimęs 1880 metais 
Paryžiuje ir gyvenęs daugiau
siai Franci joj, jis buvo dau- kų turtų, ir gandai skelbia, kad 
giau Irancuzas, ne kad lietuvis ją nunuodijęs asmuo, 
ar lenkas.

Marija Liubomirska, kuri 1923 
metais staiga po vienų pietų 
mirė, buvus nunuodinta, vy* 

Įriausybės įsakymu jos kūnas 
dabar tapo iš šv. Kryžiaus ka
takombos paimtas autopsijai 
daryti.

Liubomirska turėjo milžiniš-

kuriam
1 rūpėję /tuos jos turtus gauti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos K operacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENA*S yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas ndbutų 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, III

Totiia.no
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Iticorp. 1926 in. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. .1. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. MHh Street
J. YD&KEV1Č1US, Sekietorius — 8647 Archer Avė., ’^afayelto 4195
A. N. MA9UL1S, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., KepubUc 6650

Turto ieškojimas Apie Chicagą

Biznio apžvalga
Pereito mėnesio daviniai. Pra

monė siekia lygsvaros. Staty
bos atžvilgiu — Chicago pir
moj vietoj.

Chicagos miestas 90 
mėty senumo

Daugelis žmonių svajoja tapti 
turtingais ir naudoties visomis 
žemės gerybėmis, kalios priei
namos vien pinigų pagalbą. Vie
ni norėtų plaukti aplink pasau
lį, kiti — pasiekti šiltesnius 
kraštus, treti gyventi pertek
liuj ir nieko nedirbt. Tokių 
svajonių yra pilni ypataingai 
tie, kurie neturi prie savęs at
liekamo skatiko.

(Komp. A. Vanagaičio dainos)

iMm.................. --- i

FRITZI SCHEFF, ŽYMI SCENOS ŽVAIGŽDĖ

Miesto teises įgijo kovo mėn. 4 
dieną, 1837 metais

Vasai is jau pasibaigė ir sku
biai einam prie pavasario. Biz
nio akimis žiūrint praeitas mė
nuo buvo daug aktingesnis už kį palyginamai trumpą laiką, 
sausį, bet silpnesnis už vasarį 
1926 metų, 
monėj šiokių 
parodo kainų 
jo naudai, 
plieno, medžių, 
gomųjų daiktų. |M>pieros,ir au-Įtintis, bujoti ir veržtis užim- 
tomobilių atsiliko 
metų. Gerai stovi 
oda, taboka, anglis ir kiti.

Biznio silpnumas daugiausia žinams. 
jaučiasi pietuose, kur žemdir- metais Chicago tapo miestu, 
bystė lošia svariną rolę, 
ninku neištesėjimas pirkti pre-' ventojų. 
kės ir sukelia visą reakciją.1 šimtmetį 
McNury — Naugen bilius galė
tų čia daug pagelbėti, bet ne
laimei Prezid. Coolidge uždėjo 
jam savo veto.

Šiaip padėtis yra normali ir 
jokio kri/io nėra pamato lauk-

Pereitoj savaitėj Chicago mie
stas šventė savo devyniasde
šimt metų sukaktuves. Per to-

jis užėmė ketvirtą vietą pasau
ly, nors kitų šalių miestai įkur
ti šimtus ir tūkstančius metų

Kad esama pra- 
tokių svyravimų, 
keitimasis pirkė-: atgal.
Gamyba geležies,! Chicago didžiuojasi tuomi, 

cemento, vai- ką jis atsiekė ir sykiu žada pla-
“ * * A • A • 1 • A • • W 1 • y •

nuo praeitų ti pirmąją vietą.
verpimas,! Išpradžių jis buvo, kaip pa- 

: prastas kaimas ir mažai kam 
Tik kovo 4 d. 1837

Tuomet jis turėjo vos 3,5(10 gy- 
Per trumpiau negu 
“mažas miestukas“ 

tapo pasauliniu miestu su 3,-
120,000 žmonių, o 

.priemiesčius' gausime
(MM).

Jo augimui vargiai 
r y bos. EaH Thurston

4,250,-

Džiuginantį vaizdą suteikia 
statyba, kuri neatsilieka nuo pe
reitų metų, o kai kur toli pra
lenkia. šiuo žvilgsniu Chicagai 
tenka pirma vieta, nes išimtų 
leidimų pereitam mėnesy buvo 
daugiau negu pernai ar užper
nai. Chicaga viršijo šiuos di-v 
dėsnius miestus: New Yorką, 
Detroitą, Philadelphia. Pltts- 
bungą, Washingloną, Bostoną, 
Baltimore, Clevelandą, Bu f falo.

ar ,bus 
Illinois 

Bell Co. inžinierius tikrina, 
1937 metais Chicaga turės 
keturių milionų gyventojų.

kad 
arti

SENOVĖS STILIUS GRĮŽTA

mažai kalbų sukelia speji- 

angliakasių streiko balan- 
m. žmonės tod.c-1 

anglių iš
Ar streikas įvyks, ar ne 

kol kas atspėti. Greičiau- 
bus išvengta.

mas
džio 1 d.
skubinasi prisipirkti
kalno.
sunku
šia jo

Nežiūrint į visą architektū
ros pažangą per paskutinius 
šimtmečius, senovė dar vis už
silaiko. Ir lai?ai dažnai didžiųjų 
namų statytojai pasirenka vi
duramžių stilių.

Rogcrs parke sumanyta sta
tyti naujas, keturiolikos aukš
tų kliubas, kuriam tilps įvai
rios sporto bei dailės įstaigos. 
Jis išrodo kaip senovės kuni
gaikščių pilis su bokštais ir 
storom sienom. Norintiems pa
žinti geriau praeitį patartina 
nuvažiubti ir pažiūrėti, kuomet

kambariai mažina
mi

Kadaise valgomasai kamba
rys buvo skaitomas svarbiau
siu visame name, čia sueina 
svečiai ir šeimininkai juos iš
vaišina; čia žaidžiama ir pasi
kalbama — žodžiu — šis kam
barys skaitėsi centru.

Amerikiečiams šitoki tvarka 
pradeda nepatikti ir jie norėtų 

sumažinti 
ir tą vietą 
nors kitam, 

yra atsa-
sunku pasa-

Jūsų Sargyboj
KUOM NAUDINGA L.

TURTO TARYBA?
N.

kaip galima labiau 
namuose skirti kam

Ar šitokį tvarka 
kauti lietuviams,
kyli. Gal ir musų žmonėms jau 
atpranta nuo namie gamintų 
valgių ir eina pietaut arba va-

Naujienų Spaustuvė 
’trni Dubini SnanRtuvfc

Šioj gadynėj vienas žmogus 
jokiu badu neištesėtų visko su
žinoti. Kad pažinti kokią nors 
sritį reikia ilgai ir nuodugniai 
studijuoti, pašvenčiant metų 
metus.

Real Estate yra viena svar
bių ir komplikuotų biznio šakų. 
Be žinojimo, čia reikalinga dar 
ir .sąžiningumo iš pusės tų, ku
rie tarpininkauja žmonėms.

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba ir‘sergsti, kad Chicagos 
lietuviams butų teikiama visą 
laiką teisingi patarimai ir sąži
niškas patarnavimas.

Daug rimčiau galvoja tas, ku
ris žiuri į turtą, ne kaipo į prie
monę pasiliuosuoti nuo darbo ir 
pasinerti smagume, bet kaipo į 
progą atsiekti ekonominės lais
vės ir užtikrinti sau ir savo šei
mynai žmonišką ateitį. Kiek
vienas, kurs išleidžia visus už
dirbtus pinigus ir nieko nesu- 
taupo. atvirai kalbant, apvagia 
save. Mes nežinom, kas su mu
mis gali atsitikti rytoj, 
ga, gal kitokia nelaimė 
ir neturėdamas dolerio 
teišsuksi. šie dalykai
mums į akį, kad reikia taupinti 
ne smagumam/, bet “juodai die 

• • • • n ai.

Važiavau dieną, važiavau naktį
Ir privažiavau Chicagos miestą

Chicagos miestas yra didžiau
sias

Ir darbo žmogui jis pelnin
giausias.

Žmonių gyvena trys milijonai
Visi atrodo, tarytum ponai.

IL

užklups 
sunkia) 

ir duria

•Lietuviai gyvena visur išsi
skirstę 

Visus sunku suskaityti — 
skaičius pasakyti. 

Bridgeporte jų pilna, Tonofleiky 
knibžda 

Braightonparkas, Marketparkas 
susisiekęs knibžda.

Eitinstrytas mokytas, Vestsaid 
n’užsileidžia 

Ir abudu už viens kito dien
raščius leidžai. 

Nortsidės lietuviai gyvena to
liausiai, 

Bet į mųsų parengimus lankosi 
» . . t ; daugiausiai.

III.
Geriausiai padaro tie žmonės, 

kurie taupymo tikslais jsigija 
nejudinamą nuosavybę. Jie nu
perka namus ir turėdami jėgos 
dirbti išmoka visas skolas ir 
namas jų. Užėjus kokiam kri
zini, jis jau turi pastogę ir ga
li arba pats nemokamai gyven
ti, arba gauti nuomą.

Bet kode! gi nejudinama nuo- 
savvbė, o ne kas kitas v ra* tin- 
karna vieta sudėti pinigus? Pir
miausia dėl (to, kad'jos vertė 
nuolatos didinasi. Namas ar lo
tas pernai kainavo tiek, o šie
met kainuoja 15% daugiau. Be 
to galima gauti iš nejudinamos 
nuosavybės ir tiesioginio pel
no. Jeigu dešimt metų atgal 
namas kainavo penkis tūkstan
čius, tai dabar jis vertas du ar 
tris syk tiek.

Kitose vietose sudėti pinigai

ir šian-
gerokai

nejudi-

taip nesidauginu. Kas turėjo 
įdėjęs šimtą dolerių prieš ka
rą, tai tiek pat tebeturi 
die, nors pinigų vertė 
persimainė.

Žinoma, ne kiekviena
narna nuosavybė yra tinkama 
pirkimui. Vienur sąlygos labai 
patogios, kitur ne. Kad sura
dus kaip iš tikro yra, reikalinga 
žinovo, kurs už savo mintį at
sakytų prieš visuomenę. Tokių 
asmenų nereikia ieškoti su ži
buriu: jie laiks nuo laiko pa
siskelbia kaipo “rcaltoriai” ar
ba musų tarpe vadinami S. N. 
T. karybos nariai.

Taigi neužjmant daug vietos 
argumentams ir išvedžiojimams, 
reikia pripažinti, kad taupymas 
yra svarbi žmogaus pareiga, 
nes tik jos pagalba alšieksim 
tų dalykų, kurie mums reika
lingi ir pageidaujami.

G. Lucas,

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nainieinu kabletrramu

Cicero, Cicero miestas nemažas 
Lietuvių pilna kur tik eisi.
Kaip nuvažiuoja pasisvečiuoti
Rodos kad Bridčporte tujen esi.

Kur mus lietuvių šendien 
nerasi—

Visur jų pilna aplin...
Palikim Cicero .sukim į 

“sautus”
Važiuokim Roselando link.

Roslandas, Roslandas čia pat 
netoli,

Neužsileidžia jisai kitiems
Kas nuvažiuoja pas juos viešėti
Roselandiečiai meilus visiems.

Westpulman, Westpulman 
pilna lietuvių 

Žemaičių, dzūkų, kapsų....
O Sautcikagoj, o Melosporke—
Rasim po kiškį visų...

Lietuvi, lietuvi, pats nežinai tu
Delko Chicago j gyvenam mes 
Sautsaidčj, vvestsaide.j, nortsai- 

dej, istsaidėj—
Kiekvienoj gatvėj mus gali rast, 

iv;
Kaip skaitlingi mes

() kiek turto kiek

Chięagoj
esame

turime, 
prisieina 

darbą dirbt 
Bet gerus namus įstengiam 

nusipirkt.
Turim prapertes ir hausas— 

ko mums reik, 
Ir armobiliais važiuojam jeigu 

reik.

Nors- ir sunkiai mums

Statybos Darbininkų
Streikas Pittsburghc
Kon traktoriams atsisakius 

pakelti algas, žymus skaičius 
—1,200 statybos darbininkų pa
skelbė streiką. Geležies staty
bos darbininkai reikalauja $14 
dienai, vietoj dabar mokėtų 
$12. Cemento darbininkai—$12, 
vietoj $10.80 ir garo tūtų vedė
jai — $12.50, vietoj dabartinių 
$12.00.

NEBERADO $25,000

Troy mieste Alabamoj, 
džioj šio mėnesio atsitiko 
dalykas. Vienas farmerys, 
kam neužsiti’kėdamas, laikė sa
vo $25,000 namie, paslėpęs po 
grindimis, manydamas, kad tai 
saugiausia vieta pinigams. Pa
slėptus dolerius jis laikas nuo 
laiko atlankydavo. Bet, tai vie
ną rytą jis nueina ir jo^didžiau- 
siam nusiminimui
da pinigų! Matyt, kas nors su
uostė ir ištraukė ir nepasakęs 
nei dėkų.

pra
teks 
nie-

— neberan-

bent

Krosnis reikia dažyt vieną 
kartą j metus 

• i. >--— ‘ !'
Namų šeimininkė turi

vieną kartą j metus nuodugnioj 
apžiūrėti krosnį. Bile kokie da
žai galima vartoti, bet pirma 
reikia nuvalyti ir leisti išdžiū
ti. Dažymas atajunina pečių ir(Pacific aini Atlantu: PhotoI , . , „

.inai .lenta į juiį ..ctoli nuo Long Branch, N. J. Toj vietoj jVyko nepaprastai didelė audra, prailgina ju gyveninio drenas.

“Buvo tada kuomet lošiau “Mile. 
ModiHte”, Viktoro Herberto, aš ta
da rukiau pirmutinį cigai'etą. Aš 
bijojau, kad turėsiu kosėti ir pa
kenks mano bakui. Bet pasirodė, 
kad tai yra smagumas. Aš pažiu
rėjau vardo. Tai buvo “Lucky 
Strike”. Tai yra vienatini cigare- 
tai kokius kada nors rukiau. Su 
korko galiukais, rožiniais arba 
'auksiniais galiukais nevilioja ma
nęs — aš pasilaikysiu 
Luckies”.

Tt’s toasted”
Apsaugojimui Jūsų Burnos

Prašau Paaiškinti
Ar galima atsiėmus parduotą 

daiktą reikalauti neužmokė
tų pinigų?

Pradžioj pereitų metų aš par
daviau J. C. automobilių už 
$2,450 padarydamas kontraktą, 
kad jis sumokės tą sumą į try- 
likij menesių: po $200 į dvyli

kę mėnesį ir $50 į vienų mė
nesį. Teisės “<(ėed” prie auto
mobilio paliko man, o mokėji
mą garantavo vienas biznierius 
,F. M. Kontrakte taipgi buvo 
pažymėta, kad jeigu pirkėjas 
nėatsilygins laiku, tai aš galė
siu atsiimti automobilių ir tu
rinčius pinigus pasilikti sau.

Minėtas J. č. automobilių 
naudojo per keturius mėnesius, 
sumokėdamas man tik $95. Ma- 
dydamas, kad š to nieko neiš
eis, aš automobiliui atsiėmiau. 
Bet dabar lielkas dar $705, ku
rių aš negalėjau gauti. Ar turiu 
teisės privemti garantavusį 
F. M. sumokėti man tuos pini
gus, nes automobilius jau gero
kai važinėtas? —Ant., M—-čius.

Dalykas susipainiojo, kuomet 
Tamsta atsiėmei automobilių, 
nes tuo žingsniu panaikinai pir
miau padarytą kontraktą. Rei
kėjo automobilius palikt ten, 
kur jis buvo ir tuomet būtu
mėt privertę garantavusį sumo- 
kėt visus pinigus.

—“Namai ir žemė.”

Neleiskit .Vaikų 
Į Gatves

Miesto policijos viršininkas 
perspėja tėvus ir globėjus da
boti, kad vaikai nebėgiotų gat
vėmis, nes yra pavojaus būti 
sužeistiems ar netekti gyvybės.

Vaikų neatsargumas esąs ne
paprastas ir todėl reikėtų būti 
labai atsargiems.

Chicago Susisiekimo 
Oru Centras

Prekybos Butas Chicagoj pa
duoda įdomių žinių 
orlaiviais. Pereitais 
buvo 121 veikiantis 
neskaitant valdiškų.

miestas turi apie $2,- 
vertes stovyklų orlai- 

Orlaivjai naudojami 
laiškus ir šiaip grei-

susisiekimą 
metais čia 
aeroplanas,

Patsai 
000,000 
vlams. 
išnešioti
tam susisiekimui.

EKSKURSIJA LIETUVON PO VADOVYSTE - 
DR. SIMAIČIO

Ar esi pasirengęs — išvykti Lietu
von, Gegužės 3 dieną,' 1927, laivu 
“Lituania?” . .
Kadangi neperdaugiausiai beliko 
laiko tad^i, norintieji vykti su šia 
Ekskursija, kuriai vadovaus gerai 
žinomas chicagiečiams Dr. Šimai
tis, tuojaus kreipkitės dėl infor
macijų į Ekskursijos rengėjus.

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA
1616 W. 47th Street

Arba Tiesiog Į DR. ŠIMAIČIO Ofisą
4Q52 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Musų Žinios Klausimai
Apie Chicagos lietuvių kliubą

Daugelis teiraujasi apiė stei
giamą lietuvių kliubą. Esą, be 
kliubo negalima toliau gyventi. 
Sekmadienio ar kitą kokį va
karą nėra kur nueiti ir susi
tikti su pažįstamais. Lietuvių 
Nekilnojamo Turto Taryba, jų 
nuomone, padarytų labai gerai, 
jei pasistengtų įvykinti pasi
imtą užduotį dar šiais metais.

Mes galime užtikrinti, kad 
įtaisymui lietuvių kliubo daro
mos visos pastangos.

Klaus. — Ką iš tikro reiškia 
“Estate in Dower“? *Už paaiš
kinimą tariu iš kdlno ačiū.

Į J. V-šis.
Ats. — Tas terminas reiškia 

našlės teisę į vieną trečdalį ne
judinamos nuosavybės, kurią 
turėjo vyras, dar gyvas būda
mas. Vyras negali, .panaikinti 
savo žmonos teisės- į tą treč
dalį nei parduodamas, nei do
vanodamas. žmona gali savo 
parašu atsisakyti, pasirašyda
ma kontraktą. .Todėl, jei pirkė
jas nori įgyti pilnas teises į 
nuosavybę, jis turi gauti žmo
nos parašą.

$1,000, 000 Už 90 PĖDŲ

Pranešus, kad tarp Madison 
ir Washington gatvių, vidur- 
mi’csty, bus statoma operos na
mas,. žemės kainu šioj apielin- 
kėj staiga pašoko.

Už devynias dešimt pėdų lo
tą reikalaujama $1,(MM),000, ar
ba $11,000 už vieną pėdą.

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Orlginales 
Francuzriškas

BAUME BENGUE
IANALGČ6IQVK. )

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and
prettier 
Furniture

Polish
at all

Nėra kito šaltinio, 
is kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<aip Naujienos.



—
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MUSŲ MOTERIMS
■*■■■■ Veda Dora Vilkienė-

ų IR KAIP VIRTI
BRAN MUFFINS

2 puoduku “graliam*’ miltų
1 puoduką “bran“ miltų
I šaukštuką sodos
Ipo arba 2 šaukštuku sirupo 

(molasses)
’/j šaukštuko druskos
II o puoduko sakiaus pieno
Sumaišyk sausus pridėčkus 

ir įversi jok. Pridėk pieną ir si
rupą. Galima vartoti tiek pat 
tarpyto sviesto virtoj stropo. 
Kepk tam tikroj Klėtyj 60 mi
nučių. Jeigu iškeptum daugiau 
negu vienu syk galima suval
gyk ant rytojaus galima ban
dutes atšildyti. *

BULVINIŲ MILTŲ MUFFINS

2 kiaušiniu
3 šaukštus šalto vandens nuo 

ledo
1 šaukštą cukraus
’ puoduko baltų bulviniu 

miltu
šaukštuko druskos

3 šaukštukus baking po\vde- 
rio.

Gerai išplak baltymus- atski 
rai nuo trynių. Išplak trynius 
ir prie jų pridėk druską ir cuk
rų. Persijok miltus kartu su 
maišius su baking po\vderiu du 
sykiu. Pridėk trynius prie bal
tymų. Dėk sausus pridėčkus 
prie kiaušinių ir gerai išplak 
viską; ant galo supilk vandenį, 
nuimtą nuo ledų. Kepk nekarš

MADOS.

2977. Graži sporto suknelė iš vie
nu šmoto. Galima pasiūdinti iš šil
ko, vilnonės, plonos materijos arba 
paprastos materijos.

Sukirptos mieros 16 metų ir 18 
metų, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 co
lių per krutię. 36 mierai reikia 3Yi 
y ardo 40 colių materijos.

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

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

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

siųsti man pavyzdi No -........ ,
Mieros -....................... . per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

tame pečiuje tam tikroj bletyj 
15 arba 20 rninutų. Paduok sta- 
lan karšius.

MUFFINS Iš TRUPINIŲ 
z

2 puoduku baltos duonos sau
sų trupinių

# 1 ’/j puoduko pieno
1 puoduką miltų
2 šaukštuku bilking povvde- 

rio
• šaukštuko druskos
2 kiaušiniu
I šaukštą tauku bei sviesto.

Sudėk duonos trupinius j 
šaltą pieną, tegul mirksta 10 
rninutų. Pridėk sumaišius ir 
persijojus kartu visus sausus 
pridėčkus, paskui sudėk iš
plaktus kiaušinius ir tirpytą 
sviestą. Gerai išmaišyk. Pakai
tink l.letj, kurioj .kepsi muilins, 
dėk kiekvienai! skyrium po 
vieną šaukštą tešlos ir kepk 
nuo 20 25 rninutų kart štame 
pečiuje.

KEPTŲ RUGINIŲ MILTŲ 
MUFFINS

% puoduko ruginių miltų
% puoduko kvietinių miltų
2 šaukštuku baking povvderio
1 šaukštu cilkraus
1 šaukštuką druskos
1 kiaušinį
y puoduko pieno.
Sumaišyk viską kaip paduo

da eilėj. Persijok miltus su 
cukrum, druska ir baking po\v- 
deriu, išplak kiaušinį. Virk gi- 
iuose taukuose. Pažinsi kuomet

2978. Puiki sporto suknelė. Ją 
galima siūdinti iš šilko arba kitos ko
kios lengvos materijos.

Sukirptos mįeros 16, 18 ir 36, 38 ir 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2% yardų materijos ir % yardų 
skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą, giekvieno pavyzdžio kaina 
’-š centą. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardė)*

{Adresas) 
f

(Miestas ir valst.) 
....... . ................ .................... 2

bus išvirę, jeigu su šiaudu per
smeigsi bandutę ir tešla nokibs 
prie šiaudo. Valgyk karštus.

MEDAUS, RIEŠUTŲ, BRAN 
MUFFINS

’/i puoduko medaus
1 puoduką baltųjų miltų
’4 iki y šaukštuko sodos
l/2 šaukštuko druskos
2 puoduku bran
1 Šaukštą tarpyto sviesto
1 ’Zj puoduko pieno
% puoduko riešutų, smulkiai 

sumaltų
Persijok visus sausus pri

dėt* kils kartu su miltais Pas
kui dėk viską kaip paduota ei
lėj. Ištepk bleti ir kepk karšta
me pečiuje 25 30 mtnutų. Pa 
darysi 16 didelių bandučių.

KORNŲ MILTŲ MUFFINS

11 puoduko sviesto
1/2 puoduko cukraus
2 kiaušiniu
1 puoduką pieno
2 puoduku kvietinių miltų
1 puoduką kornų miltų
I šaukštukus baking pow(h • 

rio
y šaukštuko druskos.

Ištrink sviestą, pridėk cukrų, 
išplaktus kiaušinius, baltymą 
ir trynius kaltu. Paskui dėk 
pamainydama pieną, - miltus, 
kornų miltus ir druską. Gerai 
išplak. Gerai išsviestuok bleti. 
kuriame kepsi juos. Kepk 20 
miliutų karštame pečiuje.

PRANCŪZIŠKI BLYNELIAI

1 puoduką miltų
3 gerai išplaktus kiaušinius 
t/2 šaukštuko druskos
1 šaukštą alyvos arba laukų
1 y. puoduko, pieno.
Persijok miltus su druska, 

pridėk pieną ir kiaušinius, vis
ką gerai išplak. Prirengk ir ge
rai įkaitink skauradą. Ištepk 
taukais bei alyvos. Pilk ne sto
rai tiek tešlos kad apsemtų vi
są skauradą. Žiūrėk, kad ne
prisviltų. Kai viena pusė parus, 
apversk blyną. Aptepk kiekvie
ną blyną su uogų bei obuolių 
koše, suvyniok j triubelę ir 
pakepk ant sviesto. Apiberk 
cukrum ir cinamonais.

BISKVITAI Iš SŪRIO

2 puoduku miltų
t šaukštukus baking powde- 

rio.
1 šaukštuką druskos
2 šaukštu sviesto
% iki 1 puodukui pieno.
% puoduko tarkuoto Ameri

koniško . sūrio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAUTUVĖSE

T\X/O LARGEsro«t

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROSIS, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime nasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Grojikliai Pianai 
PEOPLES

iuRNITURE. FQR bettERHOMF
4177-83 Archer Avė
M. KEZES> Vedėjas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Persijok per šitą sausus pri- 
dėčkus. Ištrink sviesta kartu su 
.miltais su šakute, iš lengvo prie 
miltu su sviestu pilk pieną ir 
dėk sūrį. Padėk tešlą ant len
tos su miltais, švelnai iškočiok, 
padaryk mažas bandutes i/j co
lio storumo. Kepk ant ištaukuo- 
tos I>leties karštame pečiuje 
10-15 rninutų.

GRANDŽIŲ OMLETAS

Sutarkuok skurdę nuo y 
oraudžio

1 kiaušinį t
2 šaukštu kiliai smulkaus cuk- 

ro.
Išplak trynį skyrium, pridėk 

orandžio sunką ir tarkuotą sku
rdę, paskui cukrų. Paskui pri
dėk išplaktą baltymą. Kepk ant 
karštos skaurados, išteptos 
sviestu, apiberk su cukrum 
prieš paduosiant stalam

BULVIŲ BISKVITAI

-—1 puoduką bulvių košės
1 puoduką miltų
3 šaukštus baking povvderio
1 šaukštą druskos
2 šaukštu taukų bei sviesto 
y puoduko vandens ar pieno 
Persijok miltus, baking po\v-

derį ir druską, l aukus bei svies
tą sumaišyk su miltais ir iš
trink su šakute arba peiliu. 
Pridėk bulvių košę ir gerai su
maišyk. Pridėk gana pieno ar
ba vandens, kad pasidarytų 
minkšta tešla. Iškočiok, kad 
butų y colio storumo. Supiaus- 
tyk i bandutes ir kepk 10 ar
ba 15 minučių karštame pečiu
je.

DAINOS
" Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. §1 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
<iuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago. III. x

SAUSOS DUONOS
BLYNELIAI

1 puoduką sausos duonos try-
niu

1 kiaušinį
Vi šaukštuko druskos
Pipirų
1 šaukštą miltų.
Sumerk duonos* trupinius pie

no arba vandeny pakol gerai 
sumirks. Sumaišyk su likusiais 
pridėčiau^. Padaryk mažas ban
dutes, kepk ant karšto sviesto 
bei taukų abi pusės pakol ge
rai neapsikeps. Paduok statau 
karštus su uogomis- arba kitų 
vaisių koše.

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik |0c.

Užsakinėms.
Rašykit i

NAUJIENOS PATTERN DEPT, 
1739 So. Halsted St.

Chfeasro, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie-v 
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
A D V O K 1 L A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEP.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

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

, ..... ■■■/

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 531 
Tel. Central 6890

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

Garsinkitės NaiijisiiosB

Ytrds 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUftERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Unl vergai
Aute Runk 

/ ,

JJoterya ir metgl- 

riOM Kreipkite* «u 

reikalaut nuo 12 Iki 

6 vakaru. Kilu (ai- 

K'i nagai outurtį

—----------------------
Tel. Lafkvett* 00*4

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Uonfinemeni reikaluose patarnau
ju namuos? arba ligonbutyje. Mo
terim* ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Prityrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapaiė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 Kast 1151 h St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedalioj 10 iki 1

Pinigai
iė

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So, Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 į 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistu Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

bl . ,■! I ■■■..■ I . ■■■— Z

A. A. OL1S
ADVOKATAS»

11 S. La Šalie St, Room 2001
Te. Randolph 1684—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v, apart Pagedėlio ir 
Pėtnyčioa.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Mrs. MICHNIEVICZ-VID1KIEKE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kumpas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi ukuše- 
rijoH kolegiją.’ 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p' 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite n* 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pį^tų, liuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
Eleiskanas, apsaugoja plaukų alin

imą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.J

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 

į vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

j Res. telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

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 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien. *

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

____
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IŠSIPAGIRIOJO

šioje Vietoje jau buvo rašyta, kad Lietuvos ūkininkų 
partija (buvę “santariečiai”), kuri dalyvauja dabartinė
je smurtininkų vyriausybėje, jau savo spaudoje viešai iš
ėjo prieš Smetonos partijų. Ūkininkų partijos organas, 
“Ūkininkų Balsas“, ėmė kritikuoti tautininkus už tai, kad 
jie per pusantro mėnesio nesugebėjo padaryti nieko ge
ro kraštui ir net nepagamino jokio programo valdžios 
darbui. Kartu tas laikraštis pareiškė griežtą savo nepri
tarimą smetonininkų sumanymams keisti krašto konsti- 
tucw .,7 < 4J.UA AailfcMi

Vasario 11 d. tečiaus “Ūkininkų Balsas” uždrožė va- 
dovaujančiajai valdžios partijai dar smarkiau. Smetoni
niai tautininkai, mat, savo “Lietuvy“ buvo pareiškę, kad 
dabartinė vyriausybė neprivalanti paisyti Seimo, kadan
gi savo jgaliojimą ji gavusi ne iš žmonių rinktųjų atsto
vų, bet iš kariuomenės. “Uk. Bal.“ į tai atsako:

“....Aišku, kad imperatorių niekur dabar kariuo
menė nerenka, kad mus skiria nuo tų laimingų lai
kų beveik du tūkstančiu metų“.
Toliaus, ūkininkų partijos organas nurodo, kad Vol

demaras pradžioje irgi neniekinęs Seimo ir stengusis lai
kytis konstitucijos. Jeigu, girdi, nebūtų buvę taip, tai ir 
jo kabineto sudėtis butų buvusi kitokia:

“Bent Lietuvos Ūkininkų Partijos žmonių tokia
me prieš konstituciją sudarytame kabinete nebūtų

x AAa JbuŽi
Ir laikraštis stebisi, kas čia pasidarė valdančiajai 

partijai, kad jos organas ėmęs spausdinti Seimą nieki
nančius straipsnius.

“Tokia neaiški padėtis“, sako jisai,< “ilgai tęstis 
negali. Nuo jos kenčia visas kraštas. Politiški neaiš
kumai griauna Lietuvos ekonomišką gyvenimą ir ga
lutinai gadina Lietuvos tarptautinę padėtį.

“Nekirskime tos šakos, ant kurios visi sėdime“.
Viena valdžios partija, vadinasi, jau išsipagiriojo. 

Vargiai galima abejoti, kad neužilgio ji turės nutraukti 
ryšius su smetoniniais grobikais. Kolkas ją dar palaiko 
valdžioje p. Aleksa, kuris turi Žemės Ūkio ministerio vie
tą. Tai, matytu yra “škurnikr.s“, kuriam šilta vietelė rupi 
daugiaus, negu kas kita. Bet “L. Žinios“ praneša patyru
sios, kad ūkininkų partijos vadai jau nesutinką su Alek
sos nusistatymu ir jisai žadąs trauktis iš partijos (tur
būt eis pas tautininkus Smetoną laižyt).

Taigi ištikimais smurtininkų valdžios rėmėjais dabar 
jau yra tiktai tautininkai ir klerikalai. Tarp šitų dviejų 
partijų tečiaus taip pat eina kivirčai. Krupavičiaus šaika 
norėtų nustumti nuo ėdžių Voldemarą (su kuriuo ji nie
kuomet nebuvo geruose santykiuose) ir viena viską ap
žioti. Kolkas jisai dar spyriuojasi prieš klerikalus, nes jį 
ir Smetoną remia tie karininkai, ką gruodžio 16-osios nak
tį įvykino perversmą. Bet klausimas, kaip iljyai duosis ki
ta armijos dalis tiems “didvyriams” vadžioti save už no- 

sies? H
Iš visa ko matyt, kad tautininkų diktatūra turės ne

tolimoje ateityje susmukti. Kas tuomet užims jos vietą?

NAUJAS BOLŠEVIKŲ ŠVENTASIS

Išgirdusi apie Amerikos komunistų lyderiuko Ku- 
thenbergo mirtį, Maskva pranešė kablegramu savo para- 
pijonams Amerikoje, kad nabašninko lavonas busiąs pa
laidotas palei Kremlio sieną, kur randasi Lenino, Dzer
žinskio ir kitų bolševizmo garsenybių kapai.

Suprantama^ kad tos įaidojimo cereVnonijos tikslas 
yra grynai agitacinis. Gabendami Ruthenbergo pelenus 
iš tolimos Amerikos i Maskvą, Rusijos bolševikai nori pa
daryt kiek galint didesnį įspūdį į savo pasekėjų fantazi
ją, kad šie įsivaizduotų, jogei Maskva tai lyg kokia šven
ta vieta, kurion galį patekti patys parinktieji pasaulio 
“didvyriai“.

Amerikos komunistų “beibės“ džiaugiasi, kad jų va
dui tapo suteikta tokia nepaprasta garbė, ir retas jų tur
būt pagalvoja apie tai, kad tas lavonų garbinimo kultas 
žemina juos, kaipo politinę partiją. Kuomet tikintieji ma- 
honu tonai meldžiasi, atkreipę veidą į Mekkos pusę, kur 
yra palaidotas jų tikėjimo įsteigėjas, tai nieko tame nuo-

Užsimokijfrno kaina*.

I
Chicagoju — paltu: 

Metama ----------- 88.90
Putei metų----------------------84.M
Trims minėdama __  2.D0
Dviem minėdama ——._____—. 1.58
Vienam minedui .... ............ .75

Chicagoje per atilotoJua t 
Viena kopija------------------------- 8c
Savaitei — 18c 
Minėsi ui —.......................—____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama_____________ .... ■ 37.08
Pusei metą 8.50
Trims mineaiams-------------------1.75
Dviem mineaiams____________ 1.25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur utslenluosei 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metą---------------------------- 4,00
Trims mineaiams 2.80
I*iniguB reikia siusti palto Monay

orderiu kartu su užsakymu.

stabaus: nes tai yra religija. Bet komunistai juk skelbia, 
kad visokia religija tai nuodai žmogaus protui. Ir kartu 
jie garbina savo mirusius vadus lygiai taip, kaip tikinčio
sios davatkos šventuosius!

Toks komunistų elgęsis rodo visišką jų protinį išsi
gimimą. Iš revoliucionierių jie pavirto prietarų gaivin
tojais.

Gamta ir jos reiškiniai

Oro ypatybės.—Oro svoris. — 
Oras žemės paviršiuj.— Iš 
ko oras susideda? —Vėjas.— 
Kaip vėjas pasidaro?—Vėjo 
reikalingumas augmenims.

Oras žemės gyvenime vaidi
na labai svarbų vaidmenį. Be 
o 1*0 neįmanoma jokia gyvybė, 
l odei tenka apie jį tarti keletą, 
žodžių.

Oro matyti mes negalime, o 
galime tik. jausti, nors oras 
neturi spalvos. Mostelk ranka 
ir jauti kažką tokį, kas šliau
žia apie ranką. Tas verčia ma
nyti, jog oras yra kūnas (me
džiaga) susidedanti iš labai la
bai mažų dalelių, nes, jei onus 
nebūtų medžiaga, tai mes jo ir 
nejaustumėm. Kadangi oras yra 
Irbai skystas (daug skystesnis 
už vandenį), tai mums sunku 
jį ir pajusti. ’ ,

Be to, oras kaip ir kiti kū
nai, turi savo svorį, turi ir ki
tas ypatybes. Jei į tuščią bu
telį įstatyti leiką ir butelio kak
lelį iš viršaus toje vietoje, kur 
liečia leika stiklą, aplipdyti teš- 
k, tai įpylus į leiką vandens, 
pamatysime, kad vanduo į bu
telį netekės, nes. butelyje, nors 
mes jį ir tuščią laikome, —bus 
oras. Oras negalėdamas ište
kėti pro leikos šonus neįsilei
džia į butelį vandens, nes du 
kimu toje pačiųjc vietoje, vie
nu laiku nesutelpa. Matome, 
kad oras turi savo tyrį (užima 
v ietą}.

Oras turi ir svorį. Oro litras 
sveria 1,29 gram., arba kub. 
metras sveria 1,20 klg. Žinant, 
kad oro sluoksnis aplink žemę 
siekia apie 300 kl. aukščio, reiš
kia: ant žmogaus pečių guli 300 
kilometrų aukščio oro stulpas, 
kuris sveria 14,000 Ųg. (900 
pūdų). Tai bent sunkumas! 
Žmogus tokio sunkumo nejau
na todėl, kad oras visus daik
tus, taip jau ir žmogų, slegia 
iš visų pusių: iš viršaus ir• apa
vus, iš šonų vidaus,—kitaip iš 
žmogaus pasidarytų ploniausias 
blynelis.

I
Oro yra ne tik butelyje, kam

baryje, lauke, bet visur: žeinė- 
jj, geležyje, vandenyje, žmo
gaus viduje, kuris patenka pro 
ausis, nosį, burną, akis* ir pro 
kitas žmogaus odoje esančias 
1 įbai mažas skyleles. Oras bū
damas labai skystas, prateka 
pro mažiausias musų akimis ne
matomas skyleles. Tad oras yra 
R ic-k-v ienanie duikte su (slcirti*- 
riu tuo), jog vienur daugiau, o 

kitur mažiau.
Oras žemes paviršiuje suside

da iš šių dujų: apie 78 dal. azo
to, 21 dal. deguonies ir apie 1 
dal. kitų įvairių dujų. Kylant 
\ is aukštyn, oro sudėtis keičia
si, pav. 100 kl. aukštumoje orą 
sudaro maždaug 99,5 dal. van
denilio. Svarbiausias mums 
deguonis, nes kvėpuojant de
guonis plaučiuose jungiasi su 
krauju ir atgaivina kraują, virs
damas angliarūgščių. Jei kam
baryje uždaryti daug žmonių, 
tai deguonis bus greit iškvė
puotas ir liks vienas angliarugš- 
tis, tuomet oras pasidarys slin
kus ir žmonės turėtų numirti, 
jei ilgiau kambaryje pasiliktų. 
Žmogus per valandą iškvėpuo
ja 22 litrus angliarugščio, o 
per metus visi žemės gy vunąi 
iškvėpuoja maždaug 130 miliar- 
dų kub. metrų. Be žmonių ir 
gyvulių angliarugštį gamina dar 
puvimas, degimas medžiagų ir 
t. t. Nors ir labai daug sunau
dojama deguonies, bet jo vi

suomet pakanka. Deguonį gami
na, arba orą valo nuo anglia
rugščio augalai (medžiai, gėlės, 
žolės), lietus ir sniegas iš oro 
išplauna angliarugštį, nes an- 
gliarugštis tirpsta vandenyje ir 
t.t. Juk po lietaus oras daug 
malonesnis, nes iš oro tampa 
išplautas angliarugštis. O au
galai dienos metu, šviesos įta
koje, suskaldo angliarugštį at
gaivindami deguonį, o naktį — 
priešingai: sunaudoja šiek tiek 
deguonies*, todėl naktį gėlės lai
kyti kambaryje nesveika. Be to, 
yra pastebėta, kad žiemą deguo
nies yra šiek tiek mažiau, ne
gu vasarą, taip pat ir naktį 
negu dieną.

Iš, čia matome, kad ir anglia
rugštis labai svarbu, nes juo 
įpinta, kvėpuoja augalai.

Vėjas yra tas pats oras apie 
kurį jau kalbėjome. Jei mes 
praversime truputį duris tarp 
dviejų kambarių—šilto ir šalto 
ir viršuje prie plyšio prikišime 
degančią žvakę, tai pastebėsi
me, kad žvakės liepsna bus nu
krypusi į šaltą kambarį. Dabar 
žvakę nulciskim žemyn prie 
apačios durų,. tai pamatysime, 
kad liepsną nukryps į šiltą kam
barį. Tas rodo, jog per viršų 
durų oras eina iš šilto kam
bario į šaltą, o per apačią iŠ 
salio į šiltą. Žinant, kad kū
nai nuo šilimos skečiasi, o oras 
nuo šilimos išsiskėtęs darosi 
lengvesnis ir stengiasi pasikelti 
aukštyn, tai pravėrus ' duris, 
šaltas oras—sunkesnis, teka į 
šiltą kambarį pro apačią durų. 
Iš to aiškiausiai matome, kad 
tas oro keliavimas iš vieno į 
kitą kambarį, tai ir yra mažas 
vėjelis. Jei jau kambaryje gau
name vėjelį, tai ką bekalbėti 
apie saulės įkaitintus žemės pa
viršiaus didžiausius plotus. Juk 
žemės paviršius ne visur vieno
dai įkaista, nes vienur yra nak
tis, kitur diena, vienur vasara, 
o kitur žiema ir t.t. Jūrės taip 
pat daug reiškia. Vanduo, kuris 
sudaro viso žemyno % pavir
šiaus, ne taip greit įkaista, kaip 
žemė. O oras iškyla ne tiesiog 
nuo saulės spindulių, bet nuo į- 
kaitusios žemės ar vandens pa
viršiaus. Matėme gi, kad žemės 
paviršius nevienodai įkaitęs*, to
dėl ir oras vienoj vietoj šaltes
nis, o kitoj šiltesnis. Įkaitęs 
eras keliasi aukštyn, o jo vie
ton ateina šaltas oras, kuris 
nuo žem"s paviršiaus įkaitęs vėl 
keliasi ir keliauja toliau iki at
žala, o atšalęs grįžta vėl į šil- 
tcNitj paviršių, ta.ii> ir mai- 
nosi, juda oras sudarydamas vė
jus. Kartais būna ir labai di
deli vėjai—viesulai. Jei oras nu
lekia ]H'r valandą 60 kilometrų, 
tai gaunasi didžiausi viesulai: 
griauna kaminus, malūnus, tro- 
besius ir .t.t Jei oras keliauja 
per valandą 5 kl., tai tokį vėją 
ne labai pastebime. O kad vieną 
dieną pučia keli vėjai (maino? 
si), tai priklauso nuo daugelio 
prįežasčių, k. a. žemes sukimo
si, žemės paviršiaus nelygumo 
ir t.t. *

Nors vėjai padaro nemaža 
žalos, bet jie padaro ir labai 
daug gero: išnešioja saulės spin
dulių pakeltą drėgmę (rūką) ir 
atneša lietų, sniegą: sumaišo 
oro sluoksnius šiltus su šaltais, 
sausus su drėgnais; padeda au
galams apsivaisinti —išnešioja 
žiedų dulkes ir t.t. Bė to, Vė
jas padeda augalams iš jų lapų 
išgaruoti drėgmei; juo iš auga
lu daugiau drėgmės išgaruoja, 
juo augalas greičiau auga. Juk 
augalas čiulpdamas iš žemės 
vandenį, čiulpia kartu įvairių 

druskų tirpinius, reikalingus 
augalo augimui. Juo daugiau 
per augalą pereis vandens, juo 
daugiau augalas gaus įvairių 
druskų tirpinių. Pav. aviža per 
trumpą savo gyvenimą išgari
na apie 5 klgr. varfdens.

Todėl sakoma: nebūtų vėjų, 
nebūtų ir gyvybės . žamės pa- 
viršuje. — A. škudzinskas.

iKORESPONDENCIJOS^
--- —i—.—k----- mmJ

Lawrence, Mass.
Kaip rengtasi ir kaip apvaikš

čiota nepriklausomybės šven
tė.

Kad nelikti skolingu “Naujie
nų” skaitytojams, tai pirmiau
sia turiu pabrėžti kaip visos 
vietinės (draugystės prie to ren
gėsi. Žinodamas gerai, kad 
partijos stengsis traukti kiek
vieną ant savo kurpalio apra
šydamas savuose organuose, p 
kadangi aš nepriklausau nė vie
nai politinei partijai, tai apra
šysiu tik įvykusį faktą, o skai
tytojai tegul daro išvadas pa
tys.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sadaros 12 kp. delegatai perėjo 
per visas vietines draugijas ir 
kuopas, prašydami išrinkti nuo 
kiekvienos draugystės bei kuo
pos delegatus, kad bendrai ap
vaikščioti Lietuvos nepriklau
somybes šventę vasario 16 d., 
kur buvo paskirta apvaikščioti 
sekmadienį, 20 d. vasario. Tik
tai ALT. Sandaros 12 kp. de
legatai nekvietė nė vienos bol
ševikiškos kuopos.

Pirmutinis visų delegatų susi
rinkimas įvyko 30 d. sausio, L. 
U. Kliubo kambariuose. Susirin
ko delegatai įvairių pažiūrų— 
sandariečiai, socialistai, bepar- 
tiniai ir nuo. Lietuvos Sūnų pa
laipinės draugystes, kuri valdo
ma daugiausia komunistų, 3 
delegatai komunistai. Kaipo 
pirmutiniai > sumanytojai tai 
sandarietis atidaro susirinkimą. 
Tuoj vienas komunistas pasi
prašo balso ir protestuoja: ko
dėl, girdi, nekvietėte darbinin
kiškų (komunistų) kuopų? Ky
la karštos diskusijos. Ant galo 
nutarė leisti per balsus, ar pri
imti komunistus, ar ne. Mat 
komunistai nors buvo neprašy
ti, bet vistiek buvo prisiuntę 
nuo savo ALDLD kuopos 3 de
legatus, kurie buvo jau gatavi, 
kartu su kitais prašytais dele
gatais susirinkimo vietoje. So
cialistai balsuoja kartu su ko
munistais už komunistus, kad 
butų priimti ALDLD. komunis
tiškos kuopos delegatai. Paskui 
juos pasekė ir viena kita mo
terėlė, nesuprasdamos dalyko. 
Didžiuma balsų nubalsuoja pri
imti komunistus. Eina rinkimas 
prezidiumo. Pirmininkas iš- 
linklas socialistas, raštininkas 
sandarietis, iždininkas gi komu- 
nis'tas. t

Sandariečiai ir kitų pašalpi- 
ii ių draugijų delegatai protes- 

tUOja prieš komunistus ir ban
do apleisti susirinkimą. Pirmi
ninkas juos malšina, sakyda
mas, kad viskas yra tvarkoj ir 
labai gerai, kad įvyko bendras 
frontas. Nutarta sekantis dele
gatų susirinkimas laikyti vasa
rio 13 d. Atėjus paskirtam lai
kui pašaipinių draugijų ir ne
būtie sandariečiai delegatai ant 
žut-but nori išvyti komunistus. 
Komunistui su socialistais lai- t
kosi bendrai. Delegatų susirin
kimas skilo pusiau, nekurie 
sandarlečia ir pašaipūnių, taipgi 
ir Tautiškos parapijos delegatai 
apleidę susirinkimą. Likusieji 
nutarė dar vieną susirinkimą 
laikyti prieš įvyksiant prakal
bom, kad duoti progos sugryšti 
pabėgėliams. Tokia trečius de
legatų susirinkimas įvyko va
sario 18 d., pėtnyčioj. Atčjbs 
paskirtam laikui, keno tai pa
drąsinti sugrįšta ir pabėgėliai 
ir sutinka kurtu dalyvauti. Ta
da vienas komunistas atsistoja 
ir sako: “Nors jus sutinkate 
dabar dalyvauti kartu, bet klau

simas, ar mes jumis dabar pri
imsime!”

Ateina paskirta diena, tai 
vasario 20 d., kurioj turi įvyk
ti bendros prakalbos paminėji
mui 9-nių metų Lietuvos Nepri
klausomybes ir protestai prieš 
Lietuvos smurtininkus.

H ' I ‘

Gamta rusti, per naktį ir nuo 
ryto didžiausia sniego audra, 
taip kad iš Bostono, neatvyks
ta ne socialistų kalbėtojas, nė 
sandariečių. Nors ir audra, bet 
publikos susirinko pilna L. U. 
Kliubo svetainė. L. Pruseika, 
iš Bnx)klyno N. Y., pribuvo. 
Prasideda programas. Pirmiau
sia Tautiškos parapijos P. M. 
choras sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus; visa publika 
sustoja. Pirmas kalbėtojas 
kalba vietinės Tautiškos para
pijos klebonas kun. S. šleinis. 
Apibrėžė Lietuvos istoriją ir 
nupiešė Lietuvos smurtininkų 
padarytą ginkluotą pervertą. 
Antras kalbėtojas L. Pruseika,, 
kalbėjo politinių partijų ne
kliudydamas, lik labiausia gir
damas Rusijos bolševikus ir 
Trockį, kad buk Trockis dar
bavosi už Lietuvos nepriklau
somybę Brest-Litovske vesda
mas derybas su Vokiečiais. Už- 
pipirino gerai Liejuvos smurti
ninkams*, kunigams ir popiežiui 
su jo paskirtais septyniais (?) 
vyskupais “kaipo ddvaną dėl 
Lietuvos užtai, kad popiežius 
Vilnių priskyrė lenkams, tai 
Lietuva gavo septynius vysku
pus. L. Pčusetya, kur reikėjo 
suminėti' komunistai, tai sakė 
dai*bininkai, pavyzdžiui: “ke
turi darbininkai buvo 'sušaudy
ti”. Taipgi L. Pruseika sakė, 
kad Lietuvoje komunistai yra 
ir buvo visai silpni ir jokio pa
vojaus Lietuvai komunistai ne
gali padaryti, nes jų yra visai 
mažai. Taipgi L. Pruseika gy
rė liaudininkų ir socialistų bu
vusią Lietuvos -valdžią ir sakė, 
kad jis duosiąs $100, jei kas 
prirodys, kur ir kada jie sakė, 
kad reikia versti liaudininkų ir 
socialistų Lietuvos buvusią val
džią, taip kaip jiems /iabar ne
kurie išmetinėja. L. Pruseika 
ragino visur tverti bendrus 
frontus, bet tie bendri frontai,

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

Ofiso valandos h u o 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 8201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir .7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 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, 111.

Ai l. DividoniSj M. D.
4910 So. Michigan Avė. *
Tel. Kenrood 5107

rz > j j buo 9 iki II vai. ryte; V alandoz^ BUO 6 iki 6 val vakar0

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago. III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
* Dentistas

3243 So. Halsted St.
t

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
Res. Telefonas Hemlock 2615 

sakė, turi būti darbininkiški; 
xturbūt komunistiški). Pirmi- 
.unkas irgi atkartotinai ragino 
prie bndro fronto. Paskui su
dainavo Liaudies choras “žu- 
vusiems už laisvę kovo>”. Dai
nuojant beveik visi sustojo. Pa
dainavo ir dar vieną liaudies 
dainelę. Ant galo kalbėjo vie
tinis Dr. C. J. Mikolaitis. Pir
miausia prisiminė Dr. Basanavi
čių, kuris buvo jau miręs ir 
kaip daug darbavosi būdamas- 
gyvas dėl Lietuvos. Taipgi Djįr. 
Mikolaitis sakė, kad ne tiesą 
sakė pirmutinis kalbėtojas, buk 
Trockis statęs Vokieičams rei
kalavimą, kad Lietuva butų 
laisva, nes, girdi, Trockis pats 
drebėjęs prieš Vokiečius ir pa
sirašęs ten, kur jam vokietis 
liepęs. Ant galo buvo perskai
tyta ir vienbalsiai priimta pro
testo rezoliucija prieš Lietuvos 
smurtininkus.

—M. B. Sviruoklis.

Mėnesinis žarnai a v

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tek Boulevard 3669

Apatt musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ........ 32
Pusei metų ............................  81
Kopija ...........................   20c

k ll.HH ■ I ■  ...........................— ■■ /

✓ ...........      ' X
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. Yuska,

3228 W. 38th Street, Chicago, I1L 
►. - ... ----------- - j

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Atėjo Kultūros Žurna- 
las No. 1 išleistas 1927 

m. Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
•1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare. 
Ofiso Telefonas Pullman 1199 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
s........  n ■■■■............

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Are., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namu telefonas Spauldingr 8633 

^Ultraviolėtin* ftviesa ir diathermi*

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4681 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
TeL Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, ‘6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleckio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
V

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstrd St.
Chicago, 111.

4J.UA


Pirmadienis, Kovas 7, NAUJIENOS, Chicago, IH.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Apiplėšė gembleriavi- [vitaičiui Chicagon, 
mo urvą

Sudegė
kam-Užkluptas gaisro savo 

bary trečiame augšte Garfield 
Plaza Hotel, 351 Garfield Avė., 
James Sherlock, 38 m.,* parda
vėjas, tiek apdegė, kad neužilgo 
pasimirė ligoninėj. Jį išgelbėjo 
ugniagesiai, kurie nunešė jį ko
pėčiomis, bet jis buvo jau tiek 
padegęs, kad imi kelių valandų 
baisiausio kankinimos pasimirė.

500 žmonių areštavo

, jaunuolių 
' organizavimas prie SLA pasida
rė gyvas dienos klausimas. Val- 

Dešimt plėšikų, apsiginklavo- < usi tarp ^avęs, pe
nių šautuvais ir kulkasvaidžiais, 
užpuolė šeštadieny pp piet Che- 
lius brolių gembleriavimo urvą 
prie 92 ir Houston gatvių, So. 
Chicago. Buvusius urve žmones, 
kurie lošė ruletę ar “erap”, su
statė prie sienos ir susižėrę nuo 
stalų priklausančius urvo savi
ninkams $30,000, pabėgo dviem 
automobiliais. Urvo lankytojai 
nebuvo paliesti ir jų pinigų ne
imta. Plėšikai lengvai įsigavo į 
tą urvą, kadangi jis gana atvi- vai mažai rūpinasi savo vaikų 
rai buvo operuojamas. Savinin- draugijėlėmis, tad tenka rupin- 
kais yra Edvvard ir Frank Che-[tis tik keliems labiau atsidavus 
liūs, kurie jau nuo 15 metų 
ruoja gembleriavimo urvus 
tinėj miesto daly.

reitą penktadienį Fellowship 
svetainėje sušaukė nepaprastą 
Jaunosios Birutės tėvų susirin
kimą, į kurį pakvietė ir p. VI- 
taitį išdėstyti prisidėjimo prie 
SLA. sąlygas. Išklausęs p. Vi
taičio plataus ir turiningo pra
nešimo ir padiskusavęs tarp sa
vęs, susirinkimas veik vienbal
siai nutarė prisidėti prie SLA. 
Prie prisidėjimo prie SLA. stū
mė ir stoka veikėjų draugijėlė
je: kaip kitur, taip ir čia, tė-

Cottage (irovė stoties policija 
norėdama pasirodyti labai veik
li, kad ji buk valo negrų apgy
ventą distriktą, penktadieny ir 
šeštadieny darė puolimus ant 
gembleriavinio urvų tame di»- 
trikte ir areštavo apie 500 žmo
nių, kuliuos rado tuose urvuo
se.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

klausimą, nutarta prisidėti prie 
SLA. 134 moterų kuopos ir I 
prie jos sudaryti savo sekciją 
—kuopelę. Tai nutarta naudo- 
janties tuo, kad ten yra dau- Į 
giau veiklesnių jėgų, o nuo to, 
kiek buš darbuotojų, daugiau- I 
šia ir priklausys kuopelės augi
mas ir jos darbuotė.

Sekamas žingsnis turėtų būti 
sustiprinimas SLA. kuopos So. fl 
Englewoode ir prijungimas prie 
jos jau nuo kelių metų ten gy
vuojančios ir veikiančios Dailės 
vaikų draugijėlės. Npriklauso- 
mas tokių draugijėlių gyvavi
mas yra sunkus dėl stokos dar
buotojų; prisidedant prie SLA. 
atsirastų daugiau darbuotojų ir 
pats darbas vaikų kuopelėse ei
tų daug sparčiau. — Tėvas.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU 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 pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujo} ▼tetoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir aagičias

18 AKIŲ SPECIALISTAS 
kuria

TEOFILIS JESINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 d., 1927 m., sulau
kęs 66 m. amžiaus, Gimęs 
Lietuvoj, Raseinių mieste. Pa
liko dideliame nuliudime du 
sūnų Povilą ir Ignacą ir dvi 
dukteris, Aleksandrą ir Mag
daleną. Kūnas pašarvotas ran
dasi Oak Forrest, III., bus at
gabentas Chicagon.

Laidotuvės jvyks kovo 8 d., 
8:30 vai. ryto iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Rezurection Kapi
nes, Willow Spring, III.
‘Visi a. a. Teofilio Jesins- 

kio giminūs, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sunai ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gr 
būrius I. J. Zolp, Tel. Blv

LIEf
Palengvins akių įtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiLusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Val-i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė?
Boakrard 7589

Dvi bombos

Garsinkites Naujienose

Gegužio 21 d

jo šeimynos neišžudytų, jis Ht-'čiaus plačiau apsvarsčius tą

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

Tel.

Ų(Ovt> -

ope- siems tam darbui asmenims. Iš 
pie- to išeina reikalas gauti dau- 

'giau darbuotojų, kurių galima 
, rasti tik lokioj didelė j organiza
cijoj, kaip SLA. didžiausioj 
ir turtingiausioj lietuvių orga- 

Naktį iš penktadienio į šešta- išeivijoj. z
dieni buvo išsprogdintos dvi 
bombos, kurios pridarė nemažai 
nuostolių.

Viena bomba sprogo Emil 
Denemark automobilių sankro-N*.;" 

r H v°j’ Avė., kur taip- c'
~ i vi jau yra jo WEDC radi o stotis. ,

Kadangi vaikai, einant SLA. 
tvarka ir abelnais įstatymais, 
negali sudaryti savystovčs kuo
pos, tai Jaunoji Birutė turi 
prisidėti ir pasiduoti globai ku
rios nors jau gyvuojančios 
SLA. kuopos. Bet prie kokios 

, ’ kuopos dėtis? čia tai ir pasirci-
Prisibi jodamas, kjid^ puolikai ir nuomonių skirtumų. Te- 

sisakė spėlioti kas padėjo bom-j 
bą. Tai jau trečia bomba, padė
ta Denemarkui. Kiek pirmiau 
bombas padėta prie jo sankro
vos ir prie rezidencijos. Spėja
ma, kad j j bombomis vaišina-’

So. May St. ir po persišaudimo už j0 politinę darbuotę, šį 
keturius plėšikus, gerai žinomus ka|.ti) |)Onlba sunaikino daug au- 
butlegerius, suėmė, o penki gre- tomobilių ir visoj apielinkėj iš- 
timų namų stogais pabėgo; šeš-'daužė langUs. Nuostoliai siekia 
tas, manoma, slapstosi sandely 
tarp statinių. Visi jie darbavo
si prie vogimo degtinės iš san-Zechman & Co 
delio. Bet jie vogė ne statines? 
bet buvo prasivedę ilgas perva- 
das (paipas) iš sandelio į jiems 
patogią vietą ir tomis paipomis 
jie traukė degtinę iš sandelio, 
visai neliesdami ten statinių. 
Bet turbūt vienas sandelio dar-' 
bininkų tai pastebėjo ir pranešė I 
apie tai policijai. Iš suimtųjų 
Išreikalauta užsistatyti po $50,- 
000 kaucijos. Jei jie bus rasti 
kalti, tai jiems gręsia po 20 me
tų kalėjimo.

Suėmė degtinės 
vagilius

Policija užklupo būrį munšai- 
nerių, besidarbuojančių prie 
valdžios degtinės sandelio 824

Kita bomba sprogo raštinėj 
lentų perku li

čių, 1410 So. Morgan*St. Du 
metai atgal sandelis buvo padeg
tas ir pridaryta nuostolių už 
$200,000. Jo savininkė, Mrs. 
Jennie E. Zechman, 5049 Sher- 
idan Road, turtinga našlė, sako
si nežinanti kas galėjo padėti 
sandely bombą.

Nuteisė kalėjiman

Tarp Chicagos 
Lietuvių .

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

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

Kas Keliaus Lietuvon

SELEMANA URBONIENĖ •
Persiskyrė su šiuo pasau

liu kovo 4 d., 9 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 36 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj. Gyve
no 42 metų Kcnosha, Wisc., 
kur priklausė prie Lietuvos 
Balso Dr-įos. Paliko didelia
me nuliūdimo vyrų Kazimie
rą ir (hikterj Oną, o Lietu
voj tėvelius ir gimines. Jų 
namai yra 1324 S. Ashland 

’ave., o kūnas pašarvotas J. .1. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
St.

Laidotuvės jvyks antradieny, 
kovo 8 d., 8 vai. ryto iš J. J. 
Zolpo koplyčios j Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Selemanos Urbo
nienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras ir duktė. K

Laidotuvėse patarnauja gra
bo ri u s I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

25 METU PATYRIMO
Pritaikimc akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

1927?

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 16, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Joan Hunter, kitaip žinoma 
kaipo Mrs. Eugene Ambrose, 18 
m., kuri su savo meilužiu Al- 
bert Weisbaum apiplėšė taksi- 
kabą, liko nuteista nuo 3 iki 20 
metų kalėjimai!. Jos meilužis, 
kuris prisipažino prie kaltės, jau 
pirmiau liko nuteistas tam pa
čiam laikui kalėjiman. Ji tada 
pareikalavo jury bylos nagrinė
jimo, nes kelioms merginoms 
panašiuose atsitikimuose pasise
kė išsigelbėti nuo bausmės, bet 
nežiūrint jos tvirtinimo, kad 
meilužis privertė prie plėšimo, 
ką patvirtino ir meilužis, jury 
rado ją kaltą. Teisėjas Miller gi 
atmetė jos reikalavimą naujo 
bylos nagrinėjimo, taipjau ir 
maldavimą atiduoti ją i>olicijos 
priežiūrai.

Jaunoji Birutė stoja 
į SLA.

ONA VAŠKEVIČIENĖ 
Po tėvais Vainaičiutė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Nedėlioję, Kovas 6 dieną, 2 va
landą ryto, 1927 m., sulaukusi 
29 metų amžiaus, gimusi Eže
rėlių mieste, Ežerėnų apskričio, 
paliko dideliame nuliudime vy
rų Myoklą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5040 Archer 
Avė.

Laidotuvės jvyks Seredoje, 
Kovo 9 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j Nekaltos Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Vaškevičie
nės giminės, draugai ir pažj 
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Emlcikis, Tcl. Yds 1741.

J.F.RADZIUS
Pigiaani** Lietavh 

Gr a buri m Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
ael, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tąs.

OFISAS: 
668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 40G3

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dali* 
S. Lovcikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

Sėkminga SLA. generalinio 
organizatoriaus. S. E. Vitaičio 
darbuotė, prieš pat jam išva
žiuojant, apsivainikavo nemažu 
laimėjimu: vaikų draugijėlė 
Jaunoji Birutė, kuri gyvuoja 
jau virš keturių metų, nutarė 
prisidėti prie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje. Tokiu budu 
turėsime Chicagoj jau tris jau
nuolių-vaikų kuopeles: North 
Sidėj “Bijūnėlis” prie SLA. 226 
kp., Jaunuolių Orkestras prie 
SLA. 183 kp., kuri visa dau* 
gumoj susideda iš paaugusių 
jaunuolių ir Jaunąją Birutę 
prie SLA. 134 k p.

Jaunosios Birutės prisidėji
mas prie SLA. yra pasekmė p. 
S. V. Vitaičio apsilankymo Chi
cagoj. ši vaiki/- draugijėlė gy
vavo savystoviai jau keletą me
tų (ją suorganizavo p. J. Blo- 
žis>; turi savo chorą ir orkestrą, 
narių turi virš 60. Atvykus p.

United State Lines Laivas Leviathan
Kai Geniušas Per Vandenis Plauks

' I ' •

Kviečiame Visus Iš Visur

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

' neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.Tuo jaus Kreipkitės Del Informacijų

NAUJIENOS
1 739SzIialstedSt,, Chicag'o, III

BILLYJS^UNCLE

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Kovo 7 ir 8, panedėlyj ir utarninke 
Dubeltavas programas 

The Wrong M r. Wright 
The (kietus Trail 

Komedija ir kiti žingeidumai

uSkMaHlBSDiNHMH

1739 S*. Halsted St 
Oicage, HL

SIUSKIT HEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

Kg reiškia tavo vakaiyk- 
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia niurni 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

Y

Garsinkites Naujienose
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Kovas 7, 1927
apkaltino, bet triukšmadarius 
Kazlauską su Juotka ir išnešė 
“verdiktą” jiems viešai kuopos 
susirinkime p. Grisių atsiprašy

ki už savo šlykščius koliojimus, 
ką pastarieji ir padarė kuopos 
susirinkime kovo 3 d. Teisybė, 
komisija nupeikė ir p. Grisių, 
bet tai už jo švelnų apsiėjimą 
sd trukšmadariais4 kad už įžei
dimą jo ypatos neatėmė jiems 

1 balso, pagal SLA įstatus.
Į —Taikos Komisijos Narys.

Vakar ryte Lietuvių Audito
rijos svetainėje “N.” redakto
rius laikė paskaitą, kurią buvo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskaita apie senovės 
Romą

tos tema buvo senove

P. Grigaitis trumpai nupiešė 
Komos istoriją, nupasakodamas, 
kaip atsirado 'Romos respuldi-

valdžia. Kalbėtojas, be to, nu
piešė svarbesniąsias Romok val
stybes politines įstaigas ir jų 
keitimąsi nuo respublikos lai
kų iki imperijos. Tolinus kalbė
tojas priėjo prie ekonominės 
tvarkos analizavimo ir nurodė, 
iš kokių visuomeninių klasių su
sidėjo Romos visuomenė.

Paskaita užsitęsė nuo 10:30 ‘ 
iki 12 vai. Klausytojai, kurių 
buvo apie 100, sekė P. Grigaičio 
kalbą labai atidžiai.

Sekančioje savo paskaitoje 
“N.” redaktorius žadėjo ' tolinus 
papasakoti apie ekonominį Ko-1 
mos vystymąsi, ypatingai smul
kiai išdėstant tu laikų ekono
mines sąlygas, kuomet prasidė
jo krikščionybė.

Tėvynės” Redaktorius 
apleido Chicago

apie 
Tėvy-
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C LA SS I F I E D A D VERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai_________ \
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

DEL KELIAVIMO LIETUVON

___ Furnished Rooms
RENDON apšildomus kamb^rls 

vienam ar dviem vaikinam. Yra ga
ražus ir telefonus. 6551 S. Talman 
avė.

- -------...---  r

a-1 eatras-
l n . .1

Musų dainius, J. Babravi 
čius Chicagoje

Penktadieny, po piet atvyko 
Chicagon musų visų ųiylimas 
dainius Juozas Babravičius. Jį 
pasitiko stoty keletas artimų 
žmonių. Girdėjau, kad neužil
go jam rengiama koncertas Lie
tuvių Auditorijoj. —Mariutė.

Jau artinasi “Naujienų“ eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 

! portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie- 
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprupinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

KELETAS kambarių ant rendos 
dėl pavienių vaikinų, šviesus, apšil
domi, ir su visais patogumais. Atsi
šaukite 1408 Jackson Blvd., 1-mas 
augštas.

Help Wanted—Malė
________Darbininkų įteikia

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
riją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai geru proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 
iki 12 vai. r\te.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Fy^aviinui 

Pavasarinei Bargenai
V \ •  . ( " ■

Misceilaneous

10

NAUJAS mūrinis namas po Gv6 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas fialas, garažas dėl 
lotas 37 y 125. Randasi 
Parke.

2 karų, 
Brighton

Artistas Pilka išvažiavo i
A. L. Tautinės Sandaros 25 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks antradie
ny, kovo 8 dienų, 8 vul. vak., Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31st St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Dr. S. Nai- 
kelis suteiks įdomų ir svarbų prane
šimą apie musų šios dienos uždavi
nius. ----ValdybaPereito šeštadienio vakare, 

būrelis chicagiečių palydėjo ar
tistą St. Pilką į jo kelionę namų 
link* ; mas atsibus antradieny, kovo 8 d.,

Chicagiečiai mylėjo poną Pil- 8 vai. vakare. Chicagos Lietuvių Au
ką ir jis pamilo chicagiečius. I 3133
Jis sako, 
Chicagoje jis 
tikru lietuviu; čia jis pažinęs 
tikrą svetingumą 
jam skirtis su Chicaga. 
matot, Dėdė Šamas turi 
tiesas ir nepaiso ką mes 
me; pasisvečiavai tam 
laiką ir važiuok sveikas.

( Ponas Pilka gyvendamas pas 
į mus neturėjo didelių pretenzi
jų: dirbo savo darbą ir dirbo 
'gerai. Užtai chicagiečiams bu
vo liūdna su juo dtsiskirti.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
, Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki- 
j mas atsibus antradieny,

rinkimas yra svarbus, todėl malonč- 
kad begyvendamas kitę visi nariai atsilankyti.

pasijuto esąs — Nut- RaStininka®

Pasidarbavęs Chicagoje 
mėnesį laiko, gerbiamas “ 
nes” redaktorius, p. St. Vitaitis 
vakar ją apleido.

Chicaga p. Vitaičiui, sako, la-1 
bai patikusi. Jis nekartą pareis-1 
kė nuomonę, j<ad Chicago, tai 
lietuvių judėjimo širdis. Ponas ■ 
Vitaitis chicagiečiams ir-gi pa
tiko: jo gerumas, jo nuoširdų-' 
mas traukia prie jo kiekvieną.' 
Jo buvimas Chicagoje tampriai (tiečių, su juo atsisveikinti. Mil- 
sujungė i______ ‘_ ____
jimo narius su centru.

— Rep. Pupa

, i Roseland. — Kovo 8 d., 8 vai. va- 
ir nemalonu |įftre> Aušros kambariuose, 10900 So.

Bet, Michigan Avė. įvyks Draugiją Sąry- 
savo 

myli-1 
tikrą 

t

šio delegatų mėnesinis susirinkimas. 
, Bus svarstoma paprasti reikalai. Vi
si delegatai ir delegatės atsilankyki- 

1 te paskirtu laiku.
— J. Tamašauskas, Sekr.

sti-

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos j Just) 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu į mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

Penktadienio vakare buvo
sirinkęs didokas būrelis art: St.

; I’ilkos draugų, daugiausia biru-
------ ----------------- ------------------------------- --------------- | LIKTVil/, BU ,|UVF VUtnill Vi. AUII-

sveikuosius Susivieni- dos svetainėje besisvečiuodami 
prikalbėjo jam pilnas ausis į-’ 
vairiausių linkėjimų ir visi tie' 
linkėjimą susivedė prie to, kad, betuviams, . ... . apielinkės
p. Pilka kuogreiciausia sugry- kasdie anksti, išryto, 
žtų.

IšleistuVėse buvo pasakyta j (]uoti man žinią žemiau pažymėtu 
apie poras desėtkų kalbų. Kuo'adresu: Pranas Jurėnas, 4500 South

. . , V z. 1 A..z, T^l Dmunnz..ne visi pabrėžė tą faktą, kad p.
Pilka chicagiečių neapvylė, ne
suklaidino. Jo darbas vystėsi 
pamažu ir paliko chicagiečiuo- 
se didelę žymę. — Rep. Pupa.

Begėdiškas melas 1
“Vilnies” n r. 54, Kaimietės 

Sūnūs begėdiškai meluoja ra
šydamas apie SLA. 129 kuopos 
pirmininko p. Grišiaus apkalti
nimą. Komisija ne p. Grisių

Linksmas vakaras

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
, kad aš aprūpinu šitos 

apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
, pertat, kurie 

norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite

Tai man Avė., Tel. Prospect 1887.

Personai
Asmenų ieško

PA J IEŠKAU savo brolio Vincento 
Ramanausko, jau 8 metai kaip išva
žiavo j Argentiną iš Lietuvos ir dau
giau apie j} nieko negirdėti. J j pa
žįstant! arba jis patsai meldžiu duo
ti žinių man. Sesuo Rozalija Rama
nauskaitė, po vyru Leleikiene, 8123 
Normai Avė., Ohicago, UI.

Help ^^anteUT—Mule-Female
Darbiiijnkų Reikia_

REIKTA
VYRŲ IR MOTERŲ

Pilnam arba dalinam laiko 
darbui. Patyrimas nereikalingas. 
Didelis uždarbis dėl ambitingų 
žmonių. Mes jumis išmokinsime.

Atsišaukit nuo 10 ryto iki 2 
pietų. /

N. KUTIUSKI 1
134 N. La Šalie Street

Suite 1514

po

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REfKIA jaunos merginos atei
nam namų darbui. Nuolatpdarbas. 
3625 Lexington si. Van Burens 2589

Help Want6d—Malė
.. - __

ATYDA salos manageriams. Mes 
Haruntiioiiime sules iiiunageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Clemens

SHF.KLETON BROS.
Subdividcrs and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

LIETUVIŲ darbininkų, į 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Gc- 

mokestis. Atsiųskit savo var-|ra

1739 S. I laistė st.
Box 880

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. 'Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

Automobiles
$10 įmokėti—$10, kitus savaitiniais 

išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių iŠdirbysčių ir modelių. 
Arba į mainus. Visada atdara 3106 
Montrose Avė., Phone Irving 2334.

Help Wanted—Malė
Darbininkų _

LIETUVIŲ

SALESMENŲ

ata-

Matykit Mr. (’ollins, 
Room 503

32 \V. Washington St.

Furmonų ir Darbininku
Mašinistų ir Mechanikų

NAUJAS mūrinis namas po 5v5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas fialas, graži vieta Brighton 
Parke.

4 PAGYVl’.NIMV naujas mūrinis 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas dėl 3 ka
rų, graži viela Marąuette Manor. 
6601 S. Hocksvell si. .

nuo 7:30 iki 9:30 arba 
iki 10 vakaro. Gera nio- 

tiks tam

REIKIA dal specialio darbo 
tiktai tris vakarus j savaitę, va
landos 
nuo 8
keštis tiems, kurie 
darbui. Atsiųskit savo vardą ir 
adresą. Naujienos, 1739 So.

Halsted St. Box 885.

4 PAGYVENIMŲ kampinis namas 
po 5 kambarius, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas’ 75x125. Prie 
parkų ir mokyklų, randasi Chicago 
Lawn.

REIKALINGA 15 agentų, 
patylimas nereikalingas. Par- 
davinčsite Real Estate ir au
tomobilius.

C. P. SUROMSKIS, 
5833-35 So. VVestern A Ve.

McCormack reikalauja 
vyrų su šeimynomis, čia 
tikra pr<;ga, apie kurią jus
ti k sapnuojate. Pašinui lyk it su
Mr. L. Julian, 1739 S. Halsted 
St., Box 884.

200

irai

------------ 1
■REIKIA patyrusių vyrų prio ace- 

tylene burner’io, j geležies atkarpų 
jardą. Atsišaukite

2035 W. 43rd Street

REIKIA vyro su karu, dėl vedimo 
Road House ir vištų farmos. Paty
rimas nereikalingas. Gera proga. Tel. 
Lincoln 2588. 1547 Wells St. North.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
dėl padarymo vietos už $70, cash 
$25, ’o kitus išmokėjimais i 4 mė
nesius. Vaitonis, 6512 S. Halsted st.

ATLANKYKIT musų naują bar- 
genų departamentą, čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
right, grojiklių ir'grund pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų: 25 fonografai,. $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liai pianai po $100. $;> įmokėjus 
ir i statysime į jūsų namus bile ko- 
ų instrumentą pirktą iš Bargenų 
)epartniento. National Piano Stores, 
ne., 2332 W. Madison st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GBOSlLRNl": su namu arba vieną 
biznį parduosiu arba mainysiu ant 
loto, ar cottage. Prospect 2559.

2 NAUJI bungalowai, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa
gal 'vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parke.

2 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
namas, po 4 ir 4 kambarius, tik 
užbaigta nudavol, randasi Brighton 
Parke.

2 NAMAI ne visai nauji, 2 pagy
venamu po Iy4 kambarius, graži 
viėla, randąsi Brighton Parke.

’l'uos visus namus parduosiu pi
giai ar mainysiu ant nam 
ar lotų. Jeigu tamsta nei 
iš innsy gatavų namų, tai mes pa- 
biidtivosiine kokis tik 
tiks.

tų, biznių 
jssirinksit

tamstai pa-

JOKANTAS
4138 Archer

Lafayette 7674

BROS, 
avė.

BARGENAI prie vienuolyno, G 
kambariu medinis bungalow, kainu 
$7,200.

2 FLATV po 4 kambarius mūri
nis nam#s, abu flatai apšildomi 
karštu vandeniu; kaina $11,000.

2 FLATų po 6 kambarius, naujas 
mūrinis namas, pastatytas ant 50 
pėdų loto. Kaina $15,500.

8 LOTAI už $2,400. Tie lotai ran
dasi 2 blokai nuo Archer avė.

Del platesnių žinių kreipkitės: 
Western avė. Realty Co.

6953 So. Westem avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI arba mai
nymui, 130 akerių, 100 akerių dir
bamos, prie cementinio kelio. 2 bar- 
nės, mašinos, šantė, vištininkas, ce
mento sailo, 19 štukų galvijų, 4 
a.kliai, 14 kiaulių, 100 vištų, 4 žą
sys. Kas norit geros farmos, atsi
šaukit ypališkai arba laiškais.

MIKE TARUT, 
R. 4, B. 12

• Campbellsport, Wisc.

PARDAVIMUI 40 akrų farma ant 
kryžkelių dviejų kelių, arba mai
nysiu ant gerų lotų, arba nedidelio 
namo. 4422 S. Honore st.

Financial
Finansai-Paskoioa

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motąrus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.-
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

Tel. Yardš 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

$250,000
Paskolinsiu <Jel antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

HOME •
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojihius prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

PARSIDUODA antri morgičiai su 
didele nuolaida. $12,000 2-jų metų 
6% už $10,000; $23,000 6% moka
mas pq $275, mokamas į mėnesį — 
už $18,800; $25,000 6% mokamas 
po $175 į mėnesj — už $20,500. Ga
li pirkti po vieną ar susidėję keli. 
Kreipkitės pas George Chemauskas, 
Justice Park, Tel. Wil!6w» Springs 
23 W X.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, BUČer- 

. nių, Delikatessen,
Kbstaurantų, Ken- 
čžių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Naujai Radio setas, su 
katra gausi iš visur; vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50 
Atwater Kent 6 tubu 
už ............ ........ ;............$70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ................................. $12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ...................... $79
DeForest 5 tūbų už .... $49
B. Baterijos ..........  $3.75
45 volt už ..............  $1.95

JOS. F. BUDRU
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Ateinantį sekmadienį turėsi
me labai linksmą vakarą M. Mel- 

,dažio svetainėj. Bus suvaidinta' RENDA1 5toraS( kar8tu van(|eni„ 
'pilnas juokų dviejų aktų farsas apšildomas, geroj vietoj. 4934 W. 
“Ekspropriatorius”, o taipjau st,» Cicero, III. 
bu» ir muzikalis programas. ' ’'" '

(.Paskui gi bus šokiai prie gero'damam vaikų chore, dabar gi 
' orkestro. Vaidins seni vaidylos, 
I kurie, vadovaujant p-iai M. Dun- 
I dulienei, jau gerai sušimokino 
tą farsą, taip kad publika turės 
tiek juokų, kiek ji nesitiki. Tik 
reikia nepatingėti atvykti į šį 
linksmą vakarą, kurį rengia 
LSS. VIII Rajonas', pasižymėjęs 
linksmių vakarų surengimu.

For Rent

Jei jus esate pardavinėję 
ką, bonus,\ apdraudę arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymų labai lengvą. Aųgštos pu
šies prapestės, įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois Central 
elektrinį geležinkelį, važiavimo 
tiktai 28 minutes iš vidurmies- 
čio, su visais įrengimais. Ce
mentinės gatvės, gražus parkai, 
gražios lempos gatvių apšvieti
mui, golfo laukas, forest pre
serve ir Calumet upė. Jums ne
būtinai reikia būti pirmaeiliu 
salesmenu. Musų savastys par
siduoda lengvai. Musų pasiūly
mas patinka skeptiškiausiems 
žmonėms.

PARDAVIMUI pigiai minkštų gė
rimų, užeiga, pusę arba visą, nega
liu dviejų užeigų valdyt, nes kitą 
užeigą gavau apsivesdamas. Gera 

•vietn, r2 bloko nuo Chicagos ru- 
bežiaus; aukso proga geriems žmo
nėms. Tel. Pulhnan 9819, 12318 So. 
Halsted st., Calumet Park, III.

PARDAVIMUI senai įsteigta kviet- 
kų krautuvė. Gera proga jaunam He- 
tuviui. 6912 So. Westero Avė. /

PARDAVIMUI Pool Ruimis. Par
davimo priežastis, savininkas turi du 
bizniu. 2119 So. Halsted St.

Real Estate FOr Sale
Namai-žeme Pardavimui

Tik $400 Įmokėti
pigiai 4 kambarių 

randasi netoli 
Savininkas turi 
, parduoda už

Atsakymas “Birutietei”

EKSTRA DIDELIS KOMISAS 
IR CASH BONAI 

LABAI GREITAS PASIEKIMAS 
ATEIČIAI DEL GERŲ VYRŲ

Pardavimui 
mūrinė bungalow, 
Marųuette Park. . f 
išvažiuoti į Lietuvą, . 
$4,751), su $400 {mokėjimo, o liku
sius kaip vendą. Greitai atsišaukit 
pas

A. LAWRENCE, 
6951 S. Union avė., 2 fl.

Vasario 28 d., “Naujienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. J įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING -CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lavvndale 0114

2 3 arba 4 karų mūriniai 
garažai i>astatomi iš geriausio 
materiolo ir darbo, nebrangiai.

P. BERSIN,
534 W. 33 St.

Phone Michigan 1015

Educational
Mokyklos

Biųskit Naujienas
Lietuvon — tai bue
brangi dovana

didžiuma jų yra nariai Lietuvių 
Studentų Organizacijos. Tam 
tikras tos grupės komitetas at
silankė pas mane pasitarimui 
dėl sutvarkymo ir vedimo jų 
choro. Aš jų kvietimą priėmiau 
ir sutikau būti choro vedėja. 
Platesnis paaiškinimas apie 
naują chorą bus ateinąntį tre
čiadienį “Studentų Kampelyje”, 
Naujienose. Užmetimas man 
atkalbinėjimo narių nuo “Biru
tės“ yra labai neteisingas. Ma
nau, kad ir pati “Birutietė“ ge
rai žino mano darbą su Birute.

No. 49, tilpo rašinėlis tūlos “Bi- Per penkiolikę metų dalyvauju 
rutiatės” buk aš organizuoju “Birutės” ch,ore ir ateityje da- 
naują chorą ir atkalbinėju na-

• rius nuo “Birutės”. Neprošalį 
bus priminti gerbiamai “Biru* 

jtietei“ vieną gerai žinomą ame
rikonišką posakį: “Believe only 
half of what you see, and no- 
thing of what you hear,“ Gal1 Uicwiui» priimu 
ateityje “Birutietė” bus atsar-| vadovauti North 
gX*nė su savo “girdėjau”, ir chorą. Tikiu, kad rimtesni 
pasistengs sužinot faktus. I “Birutės” nariai, (r gerb. vedė- 

Visų pirmiausia choras nėra jas supras dalyką tikroj jo 
mano organizuojamas, bet gru-‘prasmėj ir neduos svarbesniems 
pčs jaunuolių, kurie keletas nelemtiems “girdėjimams”.

j metų atgal prigulėjo mano ve-

lyvausiu tol, kol “Birutė” gy
vuos ir mano dalyvumas bus 
jai naudingas.

Paskutinis “Birutietės” pata
rimas mokint vaikų chorą tru
putį suvėluotas, nes pastaromis 
dienomis priėmiau pakvietimą 

i Sidės vaikų 
rimtesni

Jųs gausit nuo musų tikrą 
kophraciją, nurodymus, skelbi
mus, privatiškus automobiliu? 
ir patyrusius vedėjus dėl už
baigimo jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit »u jumis apie tai 
pasikalbėti. At&lankykit ir pa- 
simątykit su manim, jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit tik
tai prieš pietus.

160 N. La Šalie St., Room 922 
Matykit Mr. LANGJLEY

Arba atsišaukite į musų sky-

MODERNIŠKAS 6 kambarių bun- 
galow. $1000 cash, yra stikliniai 
miegojimui pdrčiai ir garažas. 6415 
So. Washtenaw avė.

4352 So. Washtenaw Avė.
MŪRINĖ cottage, $6000, 37 

pėdų lotas, pečium šildoma, ele
ktros šviesa, didelis skiepas, 
tinkamas dėl krautuvės.

šaukite Republic 4654

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame į 1*2 
valandų. Vienatinis ofisas šiąur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

i dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE ' 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Salomija Čepienė

PARDAVIMUI 2 fintų mūrinis na
mas, 5—0 kambarių, karštu vande
niu šildomas, moderniškas. 1722 
\V. 33rd str.

5508 So. State St. biznio prapertė, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis.
3 augštų mūrinis namas, krautuve ir 
2 flatai po 6 kamb. kaina $16,000, iš
mokėjimais. N. J. Coleman & Co., 
4705 So. State St., Drexel 1800.

2 MORGIČIAI
5% Komišino

514 — 6% Nuošimčių
v

Greitas Patarnavimas
z t

ROYAL FINANCE
CORPORATION t
11 So. La Šalie St., 

Central 2665

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. VVells st.

PAMOKOS•• 
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu j namus.

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su ^goru mokes- 
tim. Darbą surandame. $z0.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi motina
me važinfiti. Instrukcijos $15.06 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

scnoot
15t7 W. IfadbM Straat


