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Pilsudskis vengiąs 
Lietuvą pulti

Tik Lenkų šauliai norį bu 
tinai Kauną imti

Tuo tarpu Varšuva susirupi 
nūs savo ekonomine ir 

politine padėtim
Pilsudskis nenorįs karo Ekonominė ir politinė pa

su Lietuva
Sulaikęs lenkų šaulius, 

norėję iš Vilnijos pulti 
vą ir paimti Kauną

kurie
Lietu-

[ Pavė- 
kable-luotą Chicagos Tribūne 

gruma]. — Visi valstybės tro
besiai ir rūmai Varšuvoj šį 
vakarą ihiminuoti ir apkaišyti 
vėliavomis dėl priežasties įvyk-| 
stančių rytoj maršalo Pilsuds-- 
kio gimimo dienos sukaktuvių. 
Visų Lenkijos regimentų dele
gacijos su žibintais paraduoja 
ties Bclvedero rūmais — Pil- 
rudskio buveine.

Visais einančiais į Varšuvą 
keliais skubotai plaukia į sos
tinę tūkstančiai "strzelcų” (len
kų šaulių) maršalo Pilsudskio 
sveikinti. • Rytoj apie pietus 
jie jau bus Varšuvoj, kur juos 
priims patsai “Lenkijos tė
vas” — kaip jie kad vadina 
Pilsudskį.

Norėjo
Tai bent 

“strzelcai”, 
noras buvo 
V ilniuje, Įsiveržti į Lietuvą, pa
imti jos [laikinąją] sostinę 
Kauną ir atiduoti Pilsudskiui 
kaip jo gimimo dienos dovaną.

Maršalas Pilsudskis ir Jo ofi- 
cierai, išgirdę, kad lokio plano 
esama, skubiai išsiuntinėjo vi
siems “strzelcams” įsakymą su
silaikyti nuo panašaus žygio, 
kadangi maršalas nenorįs karo.
Gundo neklausyt Pilsudskio ir 

pulti Lietuvą
“Strzelcai” darė pratimus 

per visą žiemą, svajodami apie 
didelius užkariavimus ir laimė
jimus. Mat šimtai tūkstančių 
yra be darbo.
Diplomatinės sferos susirūpinę

Mažesnieji vadai gundo 
“strzelcus” neklausyti Pilsuds
kio Įsakymo ir žygiuoti į Lie
tuvą. Diplomatinės sferos Len
kijoj, Vokietijoj ir 
dėl to susirūpinusios.

Varšuva sako, kad 
pakankamai stipri 
“strzelcams” papildyti bet ku
rį neteisėtą žygį, ir kad Lietu
vai negresiąs joks lenkų puoli-

1 mo pavojus. To nežiūrint de
markacijos linijoj pasiųsta dau
giau kariuomenės, kaip sustip
rinimu. %

pulti Lietuvą
tiek turės paguodos 

nors tik rasai jų 
susikoncentruoti

dėtis Lenkijoje
.odzėj streikuoja 150,000 

tilės darbininkų; lenkai 
sekioja vokiečius

teks- 
per-

Var- 
kra- 
Ixxl-

šuva nemažai susirupinus 
što ekonomine situacija.

J zėj ir kituose centruose strei
kuoja apie 'pusantro šimto tuk- 

! stančių tekstilės darbininkų. 
Prie streiko prisidėjo visos ki
tos broliškos sąjungos.

Lybiai įtempta yra ir politi
ne situacija, nežiūrint, kad tiek 
užsienio ministeris Zaleskis 
Varšuvoj, tiek užsienio ministe
ris Stresemannas Berline tiki
no, jogei taikos dangus vis la
biau blaivėjąs.

Beri i no Taegliche Rundschau 
praneša, kad I^iurahuette len
kų plieno fabrikas pašalinęs 
250 vokiečių darbininkų už tai. 
kad savo vaikus jie siuntę į vo
kiečių mokyklas. Taegliche 
Rundschau dėl to pastebi:

“'lai toks Lenkijos atsaky
mas į daromas Genevoj visų 
tautų susitaikinimo pastangas.”

Laikraštis duoda suprasti, 
kad Vokietijai su Lenkija gra
žumu susitaikinti nesą galimy
bės.

Nikaraguos Diaz gauna
J. V-se 51,000,000

MANAGUA, Nikaragua, x ko
vo 20 
džios kabinetas nepaprastame 
posėdy, prezidentui Diazui daly
vaujant, priėmė $1.000.000 pa
skolos projektą, kurį pateikė 
New Yorko bankai — Guaranty 
Trust Co.’ ir W. Seligman and 
Co. Paskola busianti suvarto
ta vien “taikos ir tvarkos at- 
steigimo reikalams.”

Konservatorių vai-

Lietuvoj

ji esanti
neleisti

33 žmonės žuvo per vėsu 
les Arkansase

ko-

GELEŽINKELIO DARBININ
KAI (JAUNA DAUGIAU 

ALGOS
ST. PAUL, Minn., novo 20.

Northern Pacific geležinke
lio dirbtuvių darbininkams 
pripažinta algos prieuas, įeinąs 
galion nuo kovo 16.

PARYŽIUS, kovo 20.—Res
publikos prezidentas Doumer- 
gue gegužės 16 lankysis Ix»ndo- 
ne su .vizitu Anglijos karaliui 
Jurgiui.

GREEN FOREST, Ark 
vo 20. — Per siautusias pra
eitą penktadienį ir ketvirtadie
nio naktį vėsulas šioje apygar
doj trisdešimt trys žmonės bu
vo užmušti ir daugiau kaip 
šimtas sužeisti, kai kurie pa
vojingai. Materialiniai nuosto
liai padaryti siekia turbut Apie 
milioną dolerių.

Maistas 2% pigesnis
VVASHINGTONAS, kovo 20. 

— Darbo departamęnto pa
skelbtu pranešimu mažmens 
kainos maisto produktams Chi- 
cagoj tarp šių metų saifsio 15 
ir vasr^io 15 atpigo 2 nuoš. 
Maisto kainos Chicagoj vasa
rio 15 buvo 68 nuoš. branges
nės, ne kad buvo 1913 metais.
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Japonų imperatoriaus Yoshihito lai kurios valstybei atsiėjo $2,250,000.

Italija verčia kaltę 
Jugoslavijai

LONDONAS, kovo 20. —Ita
lijos valdžia pranešė Britų vy
riausybei. kad ji esanti labai 

Italija su Jugoslavija niaujasi • susirupinus dėl dalykų padė- 
dcl Albanijos, viena antrą ti(?s Jugoslavijos-Albanijos sie- 
kaltindamos noJ*

1 Kiek anksčiau gautos iš Ro
mos telegramos skelbė, kad Ju- 

BERLINAS, kovo 20. - Ita. goslavija mobilizuojanti savo 
lijos ambasadorius vakar pain- kariuomenę į Albanijos sieną, 
formavo Vokiečių užsienio rei-j Jugoslavijos logacija Lonao- 
kalų departamentą apie “kari- ne betgi nugina tuos praneši- 
nius Jugoslavijos valdžios prisi- mus ir sako, kad jokios pana- 
rengimus, į kuriuos Italija žiu- šios mobilizacijos Jugoslavijoj 
ri kaip į tiesioginį grūmojimą nesą.
tarptautinei taikai.”

Vokiečių vyriausybė telegra
favo savo ambasadoriams Pa
ryžiuj ir Londone, kad jie urnai 
pasitartų su užsienio ministe- 
riąis Briandu, Francijos, ir 
(Lhamberlainu. Anglijau, bene 
vertėtų sušaukti nepaprastą 
Tautų Sąjungos tarylx>s sesiją 
gresiančiam kilti konfliktui už 
akių užbėgti.

Balkanuose gali kilti nau 
jas konfliktas

SSSR atsisako dovanot 
Besarabiją Rumanijai

Kantoniečiy armija artinas Francuzų ambasadorius 
• j Šanchajų

Sunkiango miestas paimtas be 
kovos; kantoniečiai vengsią 
konflikto su Britais

virtęs bolševiku
LONDONAS, kovo 20. — 

Londono diplomatiniuose rate
liuose kalba, kati Franci jos am
basadorius Maskvoj, .lean Her
berte, virtęs bolševiku.ŠANCHAJUS, Kinai, kovo bette, virtęs bolševiku.

20. — Kantoniečių kariuomenė) k Prieš išvažiavimą į Maskvą 
vakar paėmė Sunkiangą, dvide- Herbette neturėjo nieko bendra 
šimt mylių į pietus 
chajaus.

Šiaurės Kinų kariuomenė bė
ga Šanchajaus linkoh 
kurie kareiviai jau 
miestą.

I Kantoniečiai privertė 
apleisti Sunkiangą 
Dabar jie keliasi per lluangpu 
upę keliose vietose atokume 80 
mylių nuo Šanchajaus. Kantono 
armijos vadyba betgi skelbia, 
kad kantopiečiai neisią į Šan
chajų arčiau kaip dešimt} įny-

• lių nuo miesto, kadangi jie ne
norį išprovokuoti konflikto su 
Britų kariuomene.

ir kai 
pasiekė

priešus 
be kovos.

kalbų Ir pareiški-

pastarųjų mėne- 
ministeris Briand 

prikalbinti

nuo San- su bolševikais, dabar jo prane
šimai esą niekas daugiau, kaip 
sovietų užsienio reikalų komi
saro čičerino 
mų kopijos.

Per keletą 
šių užsienio
bandęs ne kartą 
Ilerbette’ą parvykti į Paryžių 
pasitarti bet jis vis teisinęsis 
negalįs, svarbus reikalai 
leidžią.

Pagaliau nesenai buvę 
nešta, kad jis atstatęs
Prancūzų ambasados tarnauto
jus ir paprašęs .čičeriną pam
pinti jam naują štabą. Bet kai 
tai 
dos 
bių 
ko, 
gis 
tus.

neat-

pra- 
vlsus

Aliantai laužą tautų apsispren
dimo teisę ir grūmoja pavo
jum Europos taikai

Meksikos ambasadorius 
grįžo į Washingtoną

buvę padaryta, iš ambasą- 
buvę pavogta keletas svar- 
dokumentų ir Herbette, su
prašęs čičeriną surasti va- 
ir grąžinti jam dokumen-

niekados nesivai-

‘ Diplomatai susirūpinę 
Italu Jugoslavų kivirču

LONDONAS, kovo 20. — Pa
sak Londono Times, kurs pir
mame savo puslapy išspaudino 
eilę telegramų iš Belgrado, Ro
mos ir Tiranos, padėtis Balka
nuose patapus labai rimta.

Times turi reputacijos laik
raščio, kurs
ko sensacijų, o todėl jo dabar 

Ingo slavija ginas nesi-žymioj vietoj paduoti praneši
mai apie Italų ir Jugoslavų ka
rinius pasiruošimus diplomati
niuose rateliuose Londone pa
darė sąjūdžio.

Girdėt, kad Times padaręs! 
tatai Britų vyriausybes patai’-! 
tas. Užsienio departamentas, 
suprasdamas situacios kritiš-i 
kurną, manąs, kad visa tai lai-1 
ku paskelbus viešai lengviau 
bus galima konfliktui už akių 
užbėgti.

Santykiai tarp Jugoslavijos 
iš vienos pusės ir Italijos ir 
Albanijos iš antros paaštrėjo 
nuo laiko, kai buvo pasirašyta 
Albanijos su Italija sutartis.

Italijos jspėjama nota I —--------------
Jugoslavijai

VIEN N A, Austrija, kovo
— Telegramos iš Belgrado 
ko, kad 
goslavijai notą, kuria

rengianti kariaut
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 20. — Užsienio departa
mentas kategoringai nugina 
pranešimus, buk Jugoslavija 
rengiantis karui dėl Albanijos. 
Oficialiniame vyriausybės pra
nešime sakoma:

“Jugoslavija visados troško 
taikos ir yra pasirengus duoti 
čia konkretų pavyzdi... Prane
šimai, buk mums rimį, kad Al
banijos premjeras / Achmedas 
Zogu butų nuverstas, yra ne
teisingi.”

MASKVA, kovo 20. — So
vietų valdžia išleido notą — 
atsakymą \ į paskelbimą, kad 
Italija ratifikavo Rumunijos 
aneksavimą Rusijai priklauslu-l 
šio Besarabijos krašto.

Nota rūpestingai sutaisyta 
ir mandagi, tečiau griežčiau
siai protestuoja prieš Italijos 
elgesį ir pareiškia, kąd sovie
tai visai atsisaką priimti san
tarvininkų padarytą Paryžiuje 
1920 metų spalių mėnesį su
tartį, kuria Besarabija atiduo
dama Rumanijai.

Sovietų valdžia pareiškia, 
kad ta j a vakarų valstybių su
tartim ir jos ratifikavimu ne 
tik laužoma tautų apsisprendi
mo teisė, bet ir Europos taika 
statoma pavojuj.

Į Besarabijos aneksavimo 
ratifikavimą Maskva žiuri kaip 
į Italijos prišlijimą prie Angli
jos pastarosios vedamoj kam
panijoj prieš sovietų Rusiją.

WASHINGTONAS, kovo 20
Meksikos ambasadorius 

Jungtinėms Valstijoms, Manuei 
Tellez., vakar grįžo į VVashing- 
toną. Netrukus žada įvykti jo 
konferencija su valstybės sek
retorium Kelloggu.

Lassen ugniakalnis ėmė 
veikti

WESTVVOOD, CaV, kovo 20. 
— Vienintelis Jungtinėse Val
stijose Mount Lassen u.rniakal- 
uis ėmė stipriai veikti 
pelenus ir tirštų durnų 
sius.

BANKROTAVIMAI

STUDENTŲ ŽUDYMUS
I

Dar vienas kolegijos studentas 
ir viena studentė atsiėmė 
gyvastis

mesti 
debe-

NEVY LONDON, Conn., ko
vo 20. — Čia nusižudė, nusl- 
trcšk-indamas gazu, Alonzo 
Brown, 20 metų, Lewistono 
.[MrJ H’ii** kolegijos studen
tas. Iš palikto raštelio matyt, 
kad galą pasidaryti jis ryžosi 
dei pairusios sveikatos.
Vidurinės mokyklos studente 

nusižudė

; Baltųjp riaušės prieš 
negrus Kansase

4’OFFEYVILLE, Kas., kovo 
20. — Penktadienio naktį čia 
įvyko didelių riaušių, kuriose 
keletas asmenų buvo sužeista. 
Riaušės kilo, kai daugiau kai], 
pusantro tūkstančio baltųjų — 
jų tarpe daug moterų ir vaikų 
— puolė vietos 

• mėgino išveržti 
.kurie buvo įtarti 

Įtaiso telefonus laidoja- mo dviejų baitų
mųjų karstuose

JAC.KSONV1I.LE, Fla.. kovo 
20. 
me buvo tik atsisveikinimas su 

Mammu,” 
mergaitė, 

vietos 
mokyklos 
tėvai sa-

visai nenumaną pi iežas-

Palikus raštelį, kuria-

kovo motina: “Godd-by, 
20. — Stuarte, netoli nuo čia, nusišovė 14 metų 
vakar užsidarė Seminole ban- Dorry 
kas, turėjęs pagrindinio kapi-1 vidurinės 
talo 50,000 dolerių.

$1,500,000 firma bankrotavo
JAOKSONVriJLE, 

vo 20. — Didelė Miami nekru-i 
tamųjų nuosavybių J. C. H. merikoj nusižudė jau trisdešimt 
Realty korporacija vakar pa-' studentų ir studenčių.] 
siskelbė bankrotavus, paduoda- _  _______
ma savo turtą siekiau t į $35,- 
600, o atsakomybės $1,500,000. TRIJŲ VAIKŲ MOTINA NU- 

-------- -------- i i SIŽUDĖ

TALLAIIASSEE, Fia.,

Mae MacLeod, 
"i (higb) 

studentė. Susikrimtę 
kosi

; ties, dėl kurios duktė nusitarė 
ko- galą pasidaryti.

[Nuo šių metų pradžios A-

SUDEGĖ O'/2 MILIONO SVA
RŲ CUKRINIU LENDRIŲ TOLONO, 111., kovo 20. — 

Revolverriu nusišovė čia Bes- 
HAVANA, Kuba, kovo 20.— šie Simmonsienė, trijų vaikų 

Camaguey. provincijoj gaisras motina. Manoma, kad pairus 
vakar sunaikino 91/2 miliono J sveikata buvo nusižudymo 
svarų cukrinių lendrių. .priežastis.

kalėjimą ir 
tris negrus, 
dėl užpuoli- 

mergaičių.
; Riaušės buvo atvykusios milici
jos patremptos.

MADRIDAS, Ispanija, kovoj
20. — Burgos miesto San Jose . i

20.;
sa-;
Ju-

Mvoiavijai notą, kuria įspėja, , , - . , . ~
kad Italija negalėsianti pasilik- kapinėse įtaisoma telefonų s^-

Italija atsiuntus
PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ti neitrali, jeigu Jugoslavija ne- tema, kurios i 
paliausianti savo agresingos t* asmenis, kurie kartais per 
politikos Albanijai. klaidą palaikomi miię ii, pa

laidoti, savo kape atgyja, Į
Italija mobilizuoja ka- iĮ‘i,'kvfno >“ <«rabo) viršų 

mhiuuvju bus |talSytas mažas telefonas,
riuomenę j Šiaurę ‘sujungtas su kapinių prievaizdo 

ROMA, kovo 20. — Kalbėda- nainV telefonu.______________
mas premjero Mussolinio vardu.
karo viceministevis gen. Caval- - V
lero vakar atstovų bute pasakė, 
kad iš pietinės Italijos į šiaurę 
buvę pargabentu 52 batalionai' 
pėstininkų, 89 batalionai arti
lerijos, pehki Alpų kariuome
nės, šeši dviratininkų, dvylika 
eskadronų kavalerijos ir pen
kiolika inžinierių kompanijų.

Tai, pasak gen. Cavallero,1 Vakar 
buvę padaryta “ryšy su ka- vidutiniškai 36° F. 
riuomenės reorganizavimu dėl ■ Šiandie saulė teka 5:53, let- 
grynai organinių priežasčių.” jdžiasi 6:02 valandą.

Chicagai ir apieli 
linis oro biuras šiai 
našauja:

Giedrėja, bet nešilta; stipro
kas mainąsis vėjas.

temperatūros buvo

pra-

Meldžiame Atleisti!
Už šeštadienio “Naujienų” 
laidą nuoširdžiai atsiprašo
me visų “Naujienų” skai
tytojų ir garsintojų, kad 
“Naujienose” mažai tebu
vo raštų ir pasiskaitymų. 
Tai įvyko ne iš musų noro: 
didelė dalis skelbimų su
plaukusių vėlyvam laike 
nedavė galimybes išleisti 
padidintas “Naujienas”. 
Skaitytojams prižadame at
silyginti ateityje; o besi
gailinančiųjų meldžiame 
savo pagarsinimus priduo
ti anksčiau. '•

“NAUJIENŲ” 
Administracija

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 Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS 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 nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

-i



Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J. YUiKEVICIUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., Ijafayelte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Republic 5550

Musų Žinios
Lietuvių kalboj knygutė 

Marąuette kolonijų
apie

ran-
nau-

Klaidingi žingsniai Nainy savininky skai 
či u s auga

tie laikai, kuo- 
žmogus gyvens

užtikrinimo at

bet ne real

žmonių, ku
šti tais kla

Bet kadangi 
nei žmogaus, nei įstai- 

tai ką

Reikia tiesiog stebėtis, kaip 
žmonės kartais neapgalvotai el
giasi. Už nejudinamą nuosavy
bę, menkes vertės ir nieko ne
žadančią. moka krūvas pinigų. 
Paklausk kode! taip daro, at
sakys, jog atėjęs koks agentas 
(net nežino iškur), kalbėjęs, 
kalbėjęs nu ir sutikę pirkti.

Taip elgiantis, žinoma, nieko 
neatsieksiine. Su nepažįstamu 
agentu, kurs, tiesa, moka gra
žiai pakalbėti, bet nieko dau
giau neatneša ir nepalieka, yra 
gana sunku daryti tokį svarbų 
biznį. Galima iš jo nusipirkti 

' pirštines, kepurę, 
estate.

Pasitaiko sutikti 
rie turėjo reikalą 
jojančiais agentais,

savybes, jie vėliau suranda, 
kad to trūksta, tas negerai, tas 
reikia pataisyti, 
nežino
gos. kuli tarpininkavo 
čia bepagriebsi. Apk 
sus real estate ofisus ir klau
sinėja ar kuris nepardavęs 
•jiems namo.. .

Pirkėjams todėl yra svarbu 
įsitėmyt visu pirma, agento ofi
są ir antrašą, kas jis į)er vie
nas ir ką atstovauja, šiais lai
kais galima sutikti nemažai ir 
slapukų, kurie tik ieško pagau
ti žuvytę. Gavęs savo, jis pra
sišalina ir jo daugiau nematyti. 
Tokie “agentai“ neturi net 
šios valstijos leidimo užsiimti 
nekilnojamos nuosavybės par
davinėjimu.

O tuo tarpu gero agento pa
tarnavimas yra begalo svarbu* 
Darbininkas žmogus, kurs ne
turi laiko ir progos susipažin
ti su visomis teisėmis ir gud
rybėmis yra verčiamas pasiti
kėti tarpininku. Per jį jis per
ka ir per jį taipgi parduoda, 
pavesdamas jam visus doku
mentus.

Iš aukščiau pasakyto, jau tur 
būt aišku, kodėl Lietuvių Nekil
nojamo l uito Taryba stato sa
vo nariams reikalavimą prisi- 
laikvt tam tikru etinių taisyk
lių. Ir kiekvienas, kuris- jau
čia ant savo pečių visuomeninę 
atsakomybę, priklauso minėtai 
Tarybai. Tuo budu yra galima 
išvengti tų visų nepageidauja
mų rezultatų, apie kuriuos 
kartą esam rašę “Namų 
Žemės“ skyriuje.

Jeigu visuomenė iš savo 
sės kooperuos, parems šias
sų pastangas tobulinti real-es- 
tate biznį ir prašalinti iš jo 
nepageidaujamus elementus, 
kurie tik išnaudoja kitus, nieko 
gero neteikdami, tai mes užtik- 
rinam, jog už metų kitų nebe- 
girdėsime tų nusiskundimų, ku
rie dabar skamba tai vienoj, 
tai kitoj lietuvių kolonijoj.

—G. Lucas.

ne
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Chicago sumoka 40 mil. 
“Income Tax’u” v

Nors dar ne visi laiškai ati
daryti, bet jau spėjama, kad 
Chicagos gyventojai sumokės 
$40,(MM),000 taksų nuo pelno.

Didžiausia pavieni suma sie
kia $580.000. Kas ją įmokėjo,

Namų savininkai — da 
bokit saulę!

Vienos mokslininkas Dr. A. 
Naas, kurs atlankė Chicagą, 
pareiškė, jog saulė po truputį 
tirpstanti. Bet bijotis nesą pa
mato, kadangi per inilionų me
tų ji nustoja labai mažos savo

musu keičiasi.

Chicagoj vis daugiau ir dau
giau žmonių tampa namo sfivi- 
sinkais. Vieni patys statosi, 
kiti perka ir tuo budu plečiasi 
vienas stipriausių judėjimų tu
rėti kokią nors nejudinamą 
nuosavybę — tą viso turto pa
matą. Gal ateis 
<met kiekvienas 
po savo stogu.

Be tiesioginio
eities sau ir šeimynai, yra dar 
kita priežastis, kodėl žmonės 
taip trokšta įsigyt namus. Kuo
met pirmas įmokėjimas atlik
tas,
Mes jaučiamės atlikę ką tai di
desnio ir peršokę užtvarą į ne- 
prigulmingumą. Tuom pačiu vi kr j i
savim ir tas atsiliepiu 'kiekvie
noj gyvenimo srity.

Vienas lietuvis realestatįnin
kąs, kurs jau pardavė arti šim
to namų pareiškė man. jog nei 
vienas pirkėjų neatsiliko su 
mėnesiniais skolų mokesniais. 
Tai parodo, jog naudojant tau
pumą ir išmintį nėra sunku 
;apti neapribuotu namo savi
ninku. — J. P.

Nesenai pateko į musų 
kas išleista brošiūrėlė apie 
ją Chicagos lietuvių koloniją— 
Marąuette Manor. leidėjų tik
slas buvęs supažindinti visuo
menę su šia vieta ir pastūmėti 
pirmyn jos augimą.

Atliktas leidėjų darbas, kai
po toks, vertas pagirimo. Tik 
gaila, kad toji knygute apra
šo beveik išimtinai ten gyvuo
jančias tikybines organizacijas, 
liet nieko nesako apie biznio 
galimybes ir patogumą apsigy
venti.

Vasario mėn. statyba — 
$450,000,000

Pereitam mėnesy buvo pasta
tyta namų už $450,000,000. 
Loki didelė skaitlinė nurodo, 
jog real estą te palaiko savo 
aukštumą. Sveikas finansinis 
šalies stovis gelbsti naujiems 
darbams. Kuomet liuosų pinigų 
yra pilna, skolininkų randasi 
nepaprastai mažai. Darbininkų 
klausimas pagerėjo sulyginus 
su pereitais metais.

Namų paroda

Chicagoj neužilgo įvyks įdo
mi namų statymo ir įrengimo 
paroda. Lankytojams bus pa
rodyta architektūros išsivysty
mas, įvairus patobulinimai ir 
tt. žinovai aiškins kiek koks 
namas gali kainuoti, jo tvirtu
mą, apšildymą, puošimą ir 
šimtą kitokių klausimų. Pas
kaitos bus laikomos kasdien. 
Paroda atsidarys balandžio m.

UGNIES ISTORIJA

Suvienytu Valst. Nacionalinio 
Muzejaus prezidentas Dr. Wal- 
ter Hough išleido labai įdomią 
knygą apie ugnies istoriją.

Tarp daugelio nuostabių fak
tų, kuriuos jis- iškėlė, randame, 
jog gazolinas buvo vartojamas 
tikybinėse apeigose pas Kauka
zo gyventojus. Pradžioj sep
tinto šimtmečio musų eros, 
kaž kaip prie Bakų miesto tapo 
uždegtas guzo šaltinis. Nusto
jusiems žiūrėtojams ši liepsna, 
kuri kilo iš žemės ir degė be 
jokio kuro, atrodė stebuklu. Ir 
kaipo toks reikalingas maldų 
ir pagarbos, 'Tikintieji aptvėrė 
šaltinį ir pastatė šalę jo šven
tyklą. Daugiau negu tūkstan
tį metų, liepsna kūrenos ir bu
vo garbinama, o į šventyklą 
traukė keliauninkai iš visų pu
sių, manydami čia rasią patį 
dievą.

šis yra pirmas žinomas atsi
tikimas gazo vartojimo. Nuo to 
laiko iki šių dienų pastebėjom 
ištikto stebuklų kaip gaimini- 
mc taip ir vartojime to mine
ralo.

I>r. Hough ai įduoda kreditą 
Put Ibo indėnams už pirmutinį 
pavartoj imą anglies kurui. Jie 
iškasė jį iš Arizonos upes kran
tų ir vartojo apšildymui kros
nių. *

Kaikurie tikrina, jog naudo
jimas oro apšildant namą pra
sidėjo Amerikoj. Dr. Hough tą 
neigia. Romėnai, sako, turėję 
požemines krosnis, iš kurių nu
vesdavo įkaitintą orą į kamba
rius

laiko. Vertėtų lietuviams ten 
apsilankyti ir susipažinti su 
padarytu progresu statybos 
srity.

Peraukštos Nuomos
k ai- 
taip 
išsi- 
bu-

Daugelis skundžiasi, kad 
kuriose vietose rendos yra 
aukštos, jog sunku tiesiog 
mokėti. Už 4—5’kambarių
tą reikalauja širifto dolerių į 
mėnesį, ir tai ne turtuolių dis- 
trikte, bet šiaip paprastam.

Kas tame kaltas? Iš vienos 
pusės — pašokusi namų ver
tybė ir užlaikimo išlaidos. Savi
ninkas nori išrinkti iš nuomi
ninkų nuošimčius už kapitalą 
ir šį-tą namo nupigimo fondan. 
Antra priežastis, tai ta, kad 
žmonės' veržias į tas pačias vie
tas. Nors 
nes, bet 
“aukštos

ambicijų
Bendrai 

je, Philadelphijoj,

sąlygos nėra geres- 
kadangi čia skaitosi 
klesos” sekcija, tai 

patenkinimui savo 
nori apsigyventi.

imant .Chicago- 
Detroite ir

kitur nuomos už butus padidė
jo 100% sulyginus su 1911

skirtumas dar
didesnis.

Priemiesčiai

p.r tam tikras triubas.
—Bežemis.

Marąuette Park
Pirko namus

Pastaruoju laiku pirko gra
žų namą prie Marąuitte parko, 
pp. Umbrožiai. Taipgi pp. Ra
monai pirko bizniavo namą ant 
71-mos gatvės, arti VVestern 
Avė. Abiems pirkėjams ir par
davėjams, patarnavo kaipo su
vedė j ai-brokeriai, Lietuvių Nė- 
kilnojamos Nuosavybės Tarybos 
nariai K. J. Macke & Co. Lin
kėtina gerų pasisekimų namų 
savininkams.

— Marąuette parkietis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

ir 
nu

statyti ir labai dažnai sukelia 
karštų ginčų. Worcestcr ir kiti 
miestukai norėtų susilieti su 
Chičaga, bet. nelaimei, keletas 
legalių klausimų trukdo tą 
daryt.

La i k rase i uose skai t ūme. 
Chicago nori atsimušt nuo
nois ir įsteigti savo valstiją 
Ne\v Yorke platinama ingi pa
naši agitacija. Tie miestai, su
sijungę su priemiesčiais begalo 
išaugo ir nebenori skaityties su 
farmeriais.

Santykiai taip miestų 
priemiesčių nėra galutinai

pa-

kad
1111-

Nauja vandens stotis

ir didžiausia
Chicagoj yra

Vienuolikta 
vandenų stotis 
baigiama įrengti prie 49 gatvės 
ir Western Avė. Ji galės paga
minti į dieną 300,000,000 galo
nų vandens pietinės' 
dalies gyventojams.

Stotis buvo sumanyta 
1911 metais.
priežasčių turėjo 
iki '1924, kuomet visas 
ir prasidėjo.

Bet dėl
būt

miesto

į rengt 
įvairių 
atidėta 
darbas
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Klausimai

nuomos arba 
šiuo atžvilgiu

nuomone yra tik- 
mokesnius sulig j- 
sulig parduodamos 
nėra pastovi ir aiš-

Amerika ir 
pamatiniai.

“assešmentai”

galima išalš-

A. BERNOTĄ VIČE 
029 W. 14th Street

Singcr, VVhitc ir ki
tų ifdirbimų; par
duodam, mainom ir 
taisom.

Taksai Amerikoj ir 
Anglijoj

Nors šių dviejų šalių įstaty
mai turi daug bendro, bet mo
kesnių rinkime 
Anglija skiriasi 
Čia uždedami
pasiremiant nuosavybės verte, 
t. y., kiek už ją galima gauti 
parduodant; Anglijoj gi —kiek 
nuosavybė neša 
rendos. Lietuva 
panaši Anglijai, 

šis skirtumas
kinti, pažiurėjus į istoriją. Vi
duramžiuose žemė buvo vienin
telis turtas, bet jo niekas ne
pirko nehpardavė. Galėjai nuo- 
muoti ar užstatyti, tai viskas, 
žmogus skaitėsi turtingu, kurs 
surinkdavo daug grffdų nuo 
savo lauko, ar gaudavo krūvas 
pinigų už nuomavimą.

Tais laikais tik ir buvo gali
ma rinkti mokesnius nuo ren
dos. Kadangi papročiai ne
lengvai keičiasi, tai šis būdas 
užsiliko ir iki šių dienų Angli
joj bei kituose kraštuose.

Amerikoj žemės valdymas 
krypo kitomis vėžėmis. Tuščių 
plotų netruko ir jie nebuvo taip 
suvaržyti kaip Europoj feoda
linis (ponų valdymo) laikais. 
Nuo pirmųjų

ji žmonės čia pirko ir pardavi
nėjo žemes, kaip ir kitą prekę.

Kuri tų sistemų yra teisingos 
nė? Abi turi gerų ir blogų pu
sių. Mano 
sliau uždėti 
eigų, negu 
vertės, kuri

1. KLAUS. Aš nesenai 
pirkau namą ir suradau, kad 
kaimyno stogas perdaug įsiki
ša ir lietui užėjus vanduo bėga 
ant mano stogo. Aš jj perspė
jau, bet nieko negelbėjo.

ATS. Jeigu geruoju nesusita
rėt, kreipkitės i advokatą.

2. KLAUS, f < - Aš pavedžiau 
vienam agentui parduoti savo 
nuosavybę. Jeigu parduosiu ją 
pats, ar reikės mokėti penki 
nuošimčiai komiso. — T. Š.

ATS. Priklauso nuo jūsų su
tarties. Jei sutartis paprasta, 
tai nereikės; jei agentui su
teikėt išimtinas teises “exclu- 
sive agency”, — komisas jam 
priklausys.

i SIUVAMOS MAŠINOS

ATSIMINKIT
kad
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KONCERTAS
Bus

Kovo 27,1927
Wicker Park Svet

2040-46 W. North Avė

Kartu su koncertu

bus

ŠOKIAI
Didžiojoj svetainėje eis puikus ir visiškai naujas,

niekur negirdėtas ir nematytas programas, o mažojoj

svetainėje tuo pačiu kartu eis šokiai prie puikios

muzikos

Programas ir šokiai prasidės nuo 4:00 P. M.
Durys atsidarys nuo 3:00 P. M

Programe dalyvauja: Kompozitorius Vanagaitis su

grupe lietuvių artistų ir artisčių — vietinių žvaigždžių,

ir prof. Bunge su grupe įvairių tautų artistų ir artisčių

— muzikantų
i '

Dar niekad nėra buvę tokių parengimų kaip šis.

K

Kviečiame visus Naujienų prietelius ir prietelkas

dalyvauti

NAUJIENOS

a
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Kį IR KAIP VIRTI
UŽKANDŽIAI APPETIZERS

Vėžių cocktail

2 vėžiui gyvi ir išvirti, arba 
1/2 svarų blėkūnė vėžių
Padalyk sekamų dažnių:

12 šaukštu catsup
šaukštu actu

truputį Little Worchester« 
shire dažnio

3 šaukštai Luito grupe juice 
Cayenne, druskos ir pipirų

pagal skonies. Sunkos nuo vie
nos citrinos. Atšaldyk ant ledo. 
Sudėk vėžius j tam tikrus stik
lus (’/g svar. bus gana 6 ypa- 
tom) ir apipilk paduotuoju mi
šiniu ; ant viršaus uždėk po 
truputį krienų.

Grape juice cocktail
Peacan riešutų
1 kvortų balto grape juice
1 kvorta raudono grupe juici
1 kvorta ginger ale 
Tarkuoto ledo
Pridėk kiekvienai! stiklan tik 

1/į ledo, ant viršaus uždėk rie
šučius (sukapok) sumaišyk vi
sas sunkas ir užpilk ant vir
šaus ledo ir riešutų.

Sardinkų cocktail
l maža blėkinė sardinkų
1/2 puoduko tomatų catsup
1 šaukštukas krienų
Sunka iš vienos citrinos. Dru

ska pagal skonies.
1 šaukštuką Worehestcrshi- 

re < lašalo.
Nuvalyk sar<tinkas ir supiau

styk. Sumaišyk viską kartu. 
Paduok visai atšaldytą tam tik
ruose stikluose.

2946

2946. Be apikakles suknelė. Už
baigtas su stugele. Galima pasisiū
dinti iš bile materijos. Užpakalyj 
arba šone užsegta.

Sukirptos mieros 16 metų, 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 3% yardų 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 
10 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 pavyzdį No-------—

Mleros ______________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valst.)

DUONOS TORTAS

5 kiaušinių tryniai
1 puodukas cukraus
1 puod. saldžių migdolų, nu-
- valyk, nušutink, sumalk

1 puodukas baltos duonos 
trupinių

1 citrinos stiuką ir luobą
5 kiaušinių baltymai, suplak

ti
„ I ’ šaukštuko baking pow- 

derio.
Išplak ir ištrink trynius su 

cukrum. Išmirkyk duonos tru
pinius citrinos sunkoj, viską 
kartu sumaišyk ir ant galo su
dėk gerai išplaktus baltymus. 
Kepk dvejose bletyse, perdėk 
sekamu mišiniu:

Tryniai 2 kiaušinių
1 puoduką® cukraus
1 citrinų sunka
1 o puoduko sukapotų vala

kiškų riešutų
1 baltymas, gerai išplaktas, 
išmaišyk ir ištrink trynius 

.u cukrum, viskų kitą sudėk, o 
int galo išplaktus baltymus. 
Perdek torių.

()I$TERIŲ COCKTAIL

Kiekvienan stiklan įdėk 3-1 
oisterius užpilk:

1 šaukštą cocktail catsup, už
dėk i/j šaukštuko krienų

l/2 šaukštuko citrinos sun
kos

Catsup turi būti labai šaltas, 
taipgi oisterius pirm paduo 
siaut reikia padėti ant ledo. 
Paduoti reikia tam tikruose 
stikluose su krėkėsais.

2949

2949. Labai geros linijos suaugu
siai moterei. Tinku toms, kurios 
apvertina geras linijas. Galima siū
dinti iš šilko, arba kitos kokios ma
terijos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 8’/4 yardų 40 colių materijos ir 
% yardų 32 colių skirtingos materi
jos.

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 16 centų ir prašau at-' 

siųsti man pavyzdį No ........... .........
Mleros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

MARY LEWIS, ŽYMI OPEROS DAINININKE

K*!?

“Kadangi jie nieku nnet neįri
tuoja gerklės ir dėl jų gardaus 
skonio, Lucky Strike® yra mano 
mėgiami ir mėgiami visų tų ku
riems halsas yra brangus.“

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

GRANDŽIŲ TORTAS MATZOS SOKOLIADO
TARTAS

Tel. Lafayette 0094

Ė. V. KRUKAS
Registruota Akužėr?

Conflnement reikaluose patarnau
ju namuos® arba ligonbutyje. Mo- 
terima !r merginome patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKI ŠERK A 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universul I
State Banį:

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti’.

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapulė

Mrs. N. Žukauskas
‘ 3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakar® 
Tel. Boulevard 0313

/ .......... ........... .
Ros. Phone Fairfax 9258 

Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Pinigai

Mrs. MICHhlEVICZ-VIDIKIENE 
x\KLšERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvrs 

Tel. Yurds 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją? 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo Ir pr 
gimdymo.

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

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakaro.

’■  ....... ..—•—••—————>. „
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

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

<S kiaušiniai
1 puoduką cukraus

sv. nuvalytų, nuplikytų, 
sumaltų saldžiųjų migdolų

2 šaukštu baltos duonos- tru
pinių.

2 orandžių sunka ir nutar- 
k uotas luobas.

Išplak cukrų ir trynius ir i
maišyk pakol nepaliks visai

nos trupinius, sunką ir tarkuo
tą luobų, ir išplak atskirai bal
tymus ir ant galo sudėk tešlon. 
Kepk padalinus lygiomis dvejo
se bletyse. Kepk % valandos 
“spring form“ bletyse.

Kuomet iškeps ir atšals, per
dek sekamu mišiniu:

*/2 puoduko cukraus
2 orandžių sunkų.
Cukruotų orandžių luobelių 

ir raudonų vyšnių padabinimui. 
Virk cukrų su orandžių sunka 
pakol pasidans taip tiršta, kad 
siūlais pilsi nuo šaukšto, plak 
jakol nepasidarys lyg Smetona, 
Krdėk tortą ir apdėk iš vir
šaus, padabink cukruotomis 
orandžių luobelėmis ir 
mis. *

MATZOS IR MIGDOLŲ 
TORTAS

5 kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų

1 puodukas cukraus
1 puod. saldžiųjų migdolų, 

nevalyk, nešutink, tik su
malk

% puoduko matzų miltų
1 šaukštukas baking powder
1 šaukštukas cinamonų 

šaukštuko maltų gvazdikų.
Gerai išplak trynius, pridėk 

cukrų ir trink pakol nesutirš- 
tės, sudėk migdolus ir likusius 
pridėčkus juos persijojus, ant 
galo sudėk išplaktus baltymus. 
Sudėk į “spring form’’ bletj 
tepk nekarštame pečiuje.

AGURKŲ UŽKANDIS

ir

Nulupk ir storai supiaustyk 
dideli agurką, išpiauk šerdį, 
’adėk ant torielio truputį sa- 
otų lapų, ant tų lapų uždek 

riekutę tomatų, ant tomatų už
dėk agurko šmotuką, vidur), 
cur buvo šerdis pridėk su ka
pota vištiena, apipilk mayon- 
naise dažalu, o ant viršaus už
bertą kapotų riešutų.

• vJ s-4 kiaušinio tryniai, gerai 
plakti

•/j puoduko cukraus 
svaro saldžių migdolų

(nulupk, nušutinus)
i/i. svar, saldaus šokoliado, 

tarkuoto.
ĮZt. svar. razinkų
1/3 puoduko matzos miltų, 

persijotų.
Sunkos nuo
!4 puoduko
4 kiaušinio 

išplakti.
Ištrink trynius ir cukrų pa- 

j kol mišinys bus' beveik baltas. Į

vieno orandžio 
grape juice 
baltymai, gerai

Pridėk sumaltus migdolus, su
kapotas nurinkąs, matzos mil
tus, grape juice, sunkas iš 
orandžio ir citrinos ir ant ga
lo kiaušinio baltymus, 
tam tikroj “spring form” 
tyj nekarštame pečiuje.

Kepk 
ble-

SELEROS SU KURIU

Nuvalyk ir nuplauk seleras, 
sudėk šaltan vandenin. Paimk 
cream cheesė sumaišyk, pridėk
smulkiai kapotų riešutų ir ka-
potų alyvų. Gerai viską kartu 
išmaišyk. Pridėk sclerus sū
rio mišinin. Galima vartoti 
Boigreford sūrį ir truputį svie
sto. Paduok stalan su krėkė- 
sais.

GRAPE FRUIT SALOTOS

Nuvalyk grape fruit, nulupk 
kaip orandžį, supiaustyk į ma
žus šmotukus ir jeigu mėgsti 
apibarstyk su cukrum. Pridėk 
supiaustyto pineapple ir truputį 
vyšnių. Aitšąldyk rr padiiok sta- 
lan stikle.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness hasclalmed you for a vietim, 

f f your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
Irom roots, herbs, and barks. Over 62 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell hovr 
Tanlac restored tnem to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Your druggist has Tanlac. Get a trial 
bottle today, and s tart on the road back 
to vigorous, sturdy health, 

TANLAC 
FOR YOUR HEAL,TH

DENNIS
BACIUS

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Protiname
2005

?analport Av.
Phone 

Roosevelt 2001

{*

| Bridgeporto

LETIIVĄ
per 

NAUJIENAS
io So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 9663.

Advokatai 
f A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS

Ofisas vldunnisstyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
J7 W. Washington St • 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas 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
ną vakarą; išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.IURGEUONIS
Al) VOK A I A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards D141
Bylos visuos® teismuos®. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.
, i i imi ——■ i . i————

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 S j 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Repubiic 9600

JOHN KUCHINSKAS

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St., Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 & Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

Gaisinkitės Naujienose

DR. J. F. KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milwaukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

(vairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

į Res. telephone Plaza 8200

^DR. HERZMAN^
-Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas il
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS4 Nud 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis» Canal 
Telefonai: / 8110, ,

j South 'hore 2288 
' Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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 8:8t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midwąy 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakar®. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
NedllioJ nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mSgsta.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted S U Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
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APGAUTA LIETUVOS KARIUOMENĖ

PARTIJA KUR VĖJAS PUČIA

šiandie jau yra paaiškėję, kad tie Lietuvos armijos 
karininkai, kurie naktį is gruodžio 16-os į 17-ą išvedė da
lį kareivių iš kazermių ir panaudojo juos “pučo“ tikslams, 
buvo juos apgavę. Kareiviams buvo pasakyta, kad jie tu
rį eiti ginti Seimą ir valdžią nuo sukilusių “bolševikų“.

Kai vėliaus kareiviai patyrė, kad jokio bolševikų su
kilimo nebuvo, tai jie labai pasipiktino savo apgaulingais 
yadais, ir sąmokslininkai karininkai bijojo net į savo pul
kus grįžti, kad negavus į kailį nuo kareivių.

Didelė demoralizacija šiandie yra ir tarpe pačių ka
rininkų. Senesnieji oficieriai, matydami, kaip Smetona 
aukština ištikimus jam leitenantus ir tokius kriminalius 
tipus, kaip Glovackis ir Plechavičius, jaučiasi įžeisti.

To viso pasekme yra ta, kad dabar ir patiems Lietu
vos valdovams darosi nejauku. Štai, telegrama iš Talino 
(Estijos) praneša, kad Kauno diktatoriai “susekę” armi
joje sąmokslą: vienas pulkas rengęsis padaryti sukilimą 
ir nuversti dabartinę valdžią!

Gal jokio sąmokslo tenai ir nebuvo, bet Smetonai kin
kos dreba, kadangi jo sąžinė negryna. Ir jeigu jo apgau
ta Lietuvos kariuomenė vieną gražią dieną (arba naktį) 
netikėtai sukiltų ir spirtų jam į sėdynę — kas jo gailėtų
si? Kas gali gailėtis veidmainio, kuris drįso sutrempti sa
vo priesaiką krašto konstitucijai ir ginkluotos jėgos pa
galba įsirioglinti į prezidento vietą?

Komunistai negali atsigėrėti Kinų, Indijos ir kitų 
Azijos tautų judėjimu. Jie džiaugiasi, kad tos tautos at- 
gįja ir ima kovoti uz savo tautinius reikalus. Tą kovą jie 
laiko didžiai garbingu daiktu ir ragina darbininkus, kad 
jie ją remtų.

“Laisvėje“ įdėta stambiomis raidėmis žinia apie tai, 
kad Indijos nacionalistų partija atsiuntusi Amerikos ko
munistams laišką, kuriame išreiškiama apgailestavimas 
dėl Ruthenbergo mirties. O tuo tarpu komunistai giriasi 
esą vieninteliai tikri internacionalistai.

Tame pačiame Brooklyno laikraštyje rašoma apie Ki
nus ir jų partijas. Kinai, girdi, kaip ir kitos Azijos tau
tos, esą laimingi tuo, kad pas juos negavę išplėsti savo 
įtakos socialistai; todėl Kinų darbininkai turį tyrą, kaip 
krišpolas, komunistų partiją, “liuosą nuo to biauraus ir 
šlykštaus geltonojo kirmino, kuris ėda darbininkų judė
jimą Europos kapitalistinėse šalyse“.

Gerai, jeigu Kinų komunistų partija yra tokia skai
sti, tai pažiūrėkime, koks jos programas. Paduosime iš 
jo tik dvejetą punktų (cituojame iš “Laisvės”):

“Atėmimas nuo inilitaristų visokios nuosavybės ir 
atidavimas biednuomenei.

“Visuotinas balsavimas”.
Pirmas čia paduotųjų punktų reikalauja tam tikrų 

turtų konfiskavimo. Bet ar reikalaujama, kad tie turtai 
butų suvisuomeninti? Ne. Vadinasi, čia eina kalba ne apie 
komunizmo tvarkos įvedimą, bet tik apie kitokį privati
nių turtų paskirstymą.

Šitas programo punktas, sakoma, išreiškiąs ne galu
tiną partijos tikslą, o tiktai tą, ką ji norinti pasiekti tuo- 
jaus, pirma negu įvyks komunizmas. Taigi pasirodo, kad 
sulig Kinijos komunistai laikosi tos nuomonės, jogei ga
lutinas tikslas tenai negalįs būt tuojaus pasiektas; pirma 
dar turį būt palikta vietos privatinės nuosavybės, t. y. 
buržuazines tvarkos, plėtojimuisi.

Bet šiaip komunistai tokių dalykų visai nepripažįsta. 
Jie skelbia, kad buržuazinė tvarka turinti būt tuojaus pa
naikinta, neatsižvelgiant, ar sąlygos tam yra pribrendu
sios, ar ne.

Pagaliau, visuotinas balsavimas. Komunistai jau yra 
senai paskelbę “susipratusioms darbininkams”, kad vi- 
suotinas balsavimas tai “kontr-revoliucinės buržuazijos 
ištinsiąs”, sugalvotas tam, kad apmulkinus proletariatą. 
Bet Kinijos komunistai1 visuotiną balsavimą turi įrašę net 
savo programe, ir Maskva bei visi, josios klapčiukai tam 
programo punktui pilnai pritaria. Vadinasi, išeina taip, 
kad Kinijos vos tik pabundančius darbo žmones visuoti
nas balsavimas negalės apmulkinti; bet Europos darbi-

Buvęs Lietuvos prezidentas 
Dr. Kazys Grinius apsivedė. 
Vaje, kokia sensacija žmonėms, 
kurie mėgsta pazibatuoti apie 
svetimus privačius reikalus.

Dar didesnė sensacija, kad 
Dr. Griniaus žmona 'esanti ru- 
s3 ir kad jisai su ja ėmęs šliu- 
1 ą pravoslavų bažnyčioje! Kad 
priešingų partijų laikraščiai 
nepraleidžia šitos progos “pa
kedeni” senų Lietuvos veikėją, 
tai aišku: tokia jau jų mada> 
Bet ir paprasti “obyvateliai” 
neiškenčia neišreiškę savo nu
sistebėjimo. Vienas kaunietis, 
pav. rašo tūlam Amerikos laik- 
rasčiui:

“Ketvirtadienį, 24 vasario, 
š. m., buvusia valstybės pre
zidentas K. Grinius (našlys) 
apsivedė p. Orlovienę (naš
lę). Jungtuvės įvyko pravo
slavų cerkvėje.

“Keistoka, kad p. Grinius, 
būdamas aušrininku ir Lietu
vos patriotu, negana to, kad 
vedė f svetimtautę—rusę, bet 
dargi ir šliubą ėmė ne savo 
tikybos bažnyčioje, bet pra
voslavų cerkvėje. Matyt, se
nelis užsirūstino ant savo 
tautiečių už padarytą jam 
išniekinimą 17 dieną gruo
džio.”

Tas gailestingas žmogelis ne
pagalvoja, kad juk tai ne jo ir 
ne kieno kito reikalas, ką Dr. 
Grinius veda ir kokias tuo tikslu 
ceremonijas atlieka. Jeigu ang- 
1 j, vokiečių, franeuzų arba ki
tos kurios kultūringos tautos 
\ isuomenčs veikėjas apsiveda, 
tai nėj vienam protingam žmo
gui neateina į galvą sakyti jam 
dėl to “pamokslus”, nežiūrint 
kokios tautybės arba tikėjimo 
Imtų jo žmona. Bet pas lietu
vius dar vis žiūrima į žmogų, 
lyg į kokią tai parapijos ar kie
no kito nuosavybę.

“SANDARĄ” REDAGUOS 
J. PRONCKUS

Pereitą savaitę atvyko laivu 
“Leviathan’’ New Yorkan Lie
tuvos vai. liaudininkų darbuoto
jas ir “L. žinių” redakcijos 
štabo narys p. J. Pronckus, ku
lį Amerikos sandariečiai yra 
pakvietę redaguoti jų oficiali 
organą S. Bostone. Dabar 
“Sandarą” veda p. K. J. Pau
lauskas, kuris kartu eina ir 
Sandaros sekretoriaus pareigas.

Pronckus esąs jaunas, gyvas 
ii energingas vyras ir padaręs

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metama 38.M
Pusei motų —-------------- 34.M
Trims mėnesiams___ _______ 2J0
Dviem mėnesiams  1.M
Viešam luėaasiul ____—____ .71

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija---------------- ——. 8c
Savaitei  .......   18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams 37.M
Pusei metą---------------------------- 8.30
Trims mėnesiams  1.75
Dviem mėnesiams -___  1.26
Vienam mėnesiui.71

Lietuvon ir kitur uisienluoaei 
(Atpiginta)

Metams---------- —............. 38.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2J0
Pinigus reikia siąsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

NAUJIENOS, Ufiicago, n.
—................. . » ■ !■■■■■ . .. , . ............ Ą -

ninkus, kurie (langiaus kaip pusę šimto metų kovojo už 
savo pasiliuisavimą, — galės! Ar tai ne idiotų logika?

Azijos šalyse komunistai stoja už tokius dalykus — 
nacionalizmą, privatinės nuosavybės palaikymą, visuoti
ną balsavimą, kuriuos jie Europoje principialiai atmeta. 
Kodėl jie taip elgiasi? i

Del to, kad Rusijos bolševikai nori pagauti savo įta
kon žmonių mases tose Azijos šalyse, kurias jiems rupi 
sukelti prieš Angliją ir kitas priešingas Rusijai valsty
bes. žodžiu, po “komunizmo” skraiste čia slepiasi Mask
vos imperializmo politika.

Apžvalga
1 „■    1 ■■

LIETUVOS ŽMONĖS PASI
PIKTINĘ PERVERSMU

Ncsenai sugrįžęs iš Lietuvos 
drg. J. J. Strazdas, iš Detroit, 
Mieli., kuris pernai keliavo į 
1 ietuvą, lydėdamas “Naujienų” 
ekskursijų, rašo, kad jisai dar 
re visai esąs pasveikęs po su- 
siŽeidimo Lktuvoj (buvo sulau
žęs koją), todėl negalįs pla
išaus pasidalinti su “N.° skai
tytojais savo įspūdžiais iš ke
lionės.

Drg. Strazdas prašo tečiaus 
pranešti visuomenei, jogei svar
biausias dalykas-, kurį jisai tu- 
i<s pasakyti apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, . esąs tas, kad 
“didelė dauguma Lietuvos gy- 
a entojų žiuri į gruodžio 17 d. 
perversmą su dideliu pasipikti
nimu.”

DARBAS KŪMUČIŲ 
LIEŽUVIAMS 

labai gerų įspūdį į new-yorkie- 
čius, kuriems teko su juo su
sipažinti. Su demokratine 
Amerikos lietuvių spauda jisai 
ketinus palaikyti draugingus 
santykius.

Svečiui, be abejones, bus 
nesunku vesti organizacijos 
laikraštį tinkama kryptim, nes 
p. Paulauskas sugebėjo patai
syti “Sandaros” vardą, kurį 
buvo nupuldęs pirmesnis jos 
vedėjas. Linkime naujam ame
rikiečių veikėjui pasisekimo.

J. BALTRUŠAIČIO ORGANAS
DEJUOJA

Pittsburgh’o kairysis- Juozas 
skundžiasi savo “Aide”, kad 
jam esanti nuo 1926 m. birže
lio mėn. 10 d. neužmokėta al
ga, sumoje $1,170.

“Apšvietiečių” centro komite
tas praneša, kad “Aido” redak
torius ir zeceris sutinkąs dai’ 
išleisti du laikraščio numeriu 
“tomis sąlygomis, kokios yra’’ 
(t. y. be algos). Bet jeigu ir 
po to nebusią sudėta pinigų 
“Aido” išlaidoms padengti, tai 
reguliaris laikraščio leidimas 
busiąs sustabdytas.

Mums, tiesą pasakius, mažai 
terūpi, kas atsitiks su ekstra 
kairiųjų komunistų leidiniu, 
lits iš jo mes neesame niekuo
met susilaukę gero žodžio. Bet 
nuostabų, kad per keletą metų 
kankinimosi “apšvietiečiai” 
taip ir neįstengė užimti rimtą 
darbininkišką poziciją. Juozo 
Baltrušaičio skelbiamas neva 
marksizmas yra juokinga mar- 
nialienė, neturinti su moksli
nio socializmo idėjomis nieko 
bendra. Tečiaus keletas šim
tų darbininkų to absurdo palai
kymui dėjo ir dėjo pinigus per 
eilę metų!

Ir kur jie šiandie stovi? Tik
rais- komunistais bolševikiškoje 
prasmėje jų ne Maskva nepri
pažįsta (Maskva remia “raudo
nuosius biznierius”, kurių lyde- 
riuko Huthenbergo pelenus ji 
net rengiasi padėti šalę Lenino 
karsto). Socialistų jie neap
kenčia, nes Pittsburgh’o litera
tas juos taip išmokino. Tai kas 
gi jie? Jie nė patys nesižino.

REIKIA DVASIOS DIKTATO
RIAUS LIETUVAI

Tik ir neišmanėliai tie Lie
tuvos universiteto profesoriai ir 
kiti visuomenės darbuotojai! 
Ažuot pasiklausę Clevelando 
Karpavičiaus, kas daryti, jie 
ėmė ir parašė Memorandumą 
smetoninei valdžiai!

Kam tokių striošnų Memo
randumų reikia?— klausia ne
drąsiai lašistuojančio laikraščio 
redaktorius-zeceris. Jais tik “de- Ei 
moralizuojama” liaudis, štai kas 
reike/o padaryti:

Lietuvos veikėjai turėjo “gar
bingai susieiti į krūvą ir prie 
arbatos arba rūkstančių cigarų 
išdiskusuot šalies reikalus”.

“Garbingai susicit į .krūvą” 
tie veikėjai turėjo, žinoma, kar
tu su Smetona ir Voldemaru, 
su Krupavičium ir Glovackiu,— 
kurie “garbingai0 užpuolė tei
sėtos valdžios narius nakties" 
metu ir “garbingai” privertė 
juos rezignuoti.

Aušrininkas J. šliupas. Uni
versiteto rektorius M. Biržiška, 
prof. P. Leonas ir kiti pasira
šiusieji į.po Memorandumu as
mens esą, pasak “Dirvos” Sa
liamono, kaip tie maži vaikai, 
ką j motinos andaroką kabina
si. Ir dėl to, kad jie tokie ma
ži ir durni, tai suprantama, kad 
bile Karpavičius jaučiasi esąs 

kompetentingas juos pamokin
ti.

Gaila, iš tiesų, kad jie dar iki 
šiol nesusiprato parsitraukti tą 
didel| /vyrų iš Clevelando ir 
paskui elgtis taip, kaip jisai 
jiems pasakys. Nei Lietuvos vi
suomenei, nei valstybei nebūtų

Paskutines a. a. D-ro Jono Basa
navičiaus dienos ir valandos

Nuo vasario menesio pra
džios a. a. d-ro Basanavičiaus 
sveikata žymiai ėjo blogyn. Ne- 
geriausia ji buvo ir anksčiau. 
Jau nuo pavasario pernykščių 
metų labai retai beišeidavo iš 
savo buto Mokslo Draugijos 
knygyne, kuriame gyveno kaip 
vienuolis užimdamas vieną ma
žą paprastą kambarčlj. Nuo 
mokslo darbų nieks jo trumpam 
laikui, dargi vasaros metu, ne
galėdavo atitraukti, nesutikda
vo priimti ir siūlomo padėjėjo, 
gyveno ir maitiivųsi visai pa
prastai, turėdamas patarnavi
mui vien paprastę tarnaitę. Ke
lius kartus buvo siūlyta va
žiuoti pasigydyti, bet vis atsi
sakinėjo—turjs labai daug mo
kslo darbų pabaigti.

Vasario 5 d. beieškodamas 
knygyno lentynose reikalingų 
jam mokslo knygų, nuvirto 
nuo kėdės ir skaudžiai sudaužė 
šonų. Vasario 6 d. buvau pas 
jį atsilankęs, skundėsi šono 
skaudėjimu, rasta šonkaulio 
įlinkimas ir pieniais < suerzini
mas. Sutiko važiuoti lietuvių 
ligoninėn, bet važiavimą atidė
jo kitai dienai, norėjo sutvar
kyti Mokslo Draugijos reika
lus, nes, kaip sake, gal jau ne- 
begrjšiąs prie numylėto mokslo 
turto. Savo silpnumą aiškino 
jau senai kankinusia jį pūslės 
liga, kurios pašalinimui reika
linga didelė ir pavojinga opera
cija. Pasiryžęs buvo sutikti tai 
operacijai pasiduoti.

Vasario S d. ligoninėj d-ras 
V. Legeika konstavo jau plau
čių uždegimą. Apie operaciją 
nebegalėjo būti ir kalbos, be to, 
kaip paaiškėjo iš gydytojų spe
cialistų konsultacijų, operaci
ja tuo tarpu nebuvo ir reika
linga. Uždegimas pasireiškė 
tik viename dešiniame plautyje, 
karštis po dviejų dienų nukrito 
ir buvo beveik visai normalus, 
bet tai tik rodė, kad organiz
mas silpnai kovoja su figa, nes 
uždegimo židinys plautyje nesi- 
niažino. širdies veikimas nors 
buvo visai reguliarus, bet dė- 
liai kraujo indų sklerozo ir 
silpnų jau širdies raumenų bu
vo gana silpnas, mažai teveikė 
ir visi vartojami vaistai.

Nežiūrint tokių objektingų 
davinių ligonis ligi vasario 16 
dienos jautėsi gerai, turėjo pil
ną sąmonę, nebegalėdami dirb
ti kitokio darbo, skaitė Vil
niaus, Kauno ir Amerikos lietu
vių laikraščius, interesavosi vi
sais visuomenės gyvenimo įvy
kiais. Pripratęs dirbti per vi
są savo ilgą amžių, negalėjo at
sitraukti nuo darbo ir paskuti- 
niose savo gyvenimo dienose, 
rors pats pritardavo gydytojų 
pastaboms, kad tai jam gali 
pakenkti. \

Vasario 16 d. ligonis jau bu
vo apatiškas ir mieguistas, 
nors širdies veikime nepastebė
ta jokios atmainos.

Vasario 16 d. 1 vai. p. p. bu
vo kelių gydytojų (d-ras V. 
Legeika, dr. Perelmanas, dr. J. 
Mieli inevičius) konsiliumas. 
Padėtis pripažinta labai rimta, 
visų nuomone buvo, kad ligo- 
nies organizmas nebegales jau 
ligos nugalėti, vaistai ir kitos 
priemonėš l?eveik nebeveikia. 
Tikėthsi, tačiau, kad dar bent 
kelias dienas liffonis pagyvens.

Vasario 16 dienos reikšme 
veikė be abęjo į ligunies psi
chiką, klausinėjo apie ruošiamą 
vakarą tos dienos paminėjimui, 
gailėjosi, kad jis negalėsiąs to
se iškilmėse dayvauti.

Atsižvelgiant į padėties rim
tumą nebtgalėjoni ilgiau atidė
lioti pasikalbėjimo su ligonini 

dėl to jokio finansinio apsunki
nimo, kadangi Lietuvoje jisai 
lengvai galėtų užsidirbti pra
gyvenimą, kad ir ganydamas 
žųsis pas kokį nors ūkininką: 
tam jisai turi pakankamai pro
to išsilavinimo ir mokslo.

apie jo asmens ir Mokslo Drau
gijos reikalus. Pakviesti buvo 
d-ras J. šlapelis, direkt. M. 
šikšnys ir kun. d-ras A. Vis
kantas. Apie 3>/2 vai. p p. li
gonis turėjo dar pilnų sąmonę, 
įamiai ir maloniai su mumis 
pasikalbėjo, aiškiai pareiškė sar 
vo paskutinę valią. Po musų 
trumpo pasikalbėjimo, pas ligo
ni pasiliko kun. d-ras A. Vis
kantas ir išklausė išpažinties.

Dar apie 6 vai. vakaro ligo
nis ramiai kalbėjosi su medici
nos personalo asmenimis, kurie 
nuolat prie ligonies sėdėjo ar
ba jį lankė. Kai kuriems reiš
kė noro pasveikti ir susilaukti 
10-ties metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių, su kai 
kuriais, tačiau, atsisveikino ir 
jau nebežadėjo pasimatyti.

Prieš 6^2 vai. netolimoj nuo 
Igoninės Pirklių Klubo salėje 
prasidėjo vakaras Tautos Ne
priklausomybės šventės paminė
jimui. Po kun. K. Čibiro pra
kalbos, susirinkęs salėje jauni
mas, tautinių jausmų pagautas, 
iškinlmingai pagiedojo tautinį 
himną. Po trumpos pertrau
kos norima buvo pradėti kon
certinė vakaro dalis. Pasirodė 
scenoje solistė. Tuo momentu 
gauta buvo žinia, kad 6 vai. 50 
m. ūmai mirė d-ras Jonas Ba
sanavičius.

Prieš pat mirtį kun. Mošcic- 
ki’s suteikęs velioniui paskutinį 
šv. aliejais patepimą ir palaimi
nimą.

Visam susirinkimui pranešta 
buvo ta liūdna žinia. Vakaras 
nutrauktas. Atsistojimu su di
deliu lindėsiu pagerbtas buvo 
m irusis Tautos Patriarkas. 
[“Vii. A.”] D-ras D. Alseika.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S‘t.

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

Res. 3201 So. Wallace Street 
tl................ 111 !."■■■■■ ■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽ1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. 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 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.
—————————

A. L. Davidonis, N. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 510 7

rz i J j nuo 9 ikt II vai. ryte. 
Va'andoi nuo 5 ;u g vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dantistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Ree. Telefonas Hemiock 2615

Pirmadienis, Kovas 21, ’27

Įvairenybės

Kaip Indijoje išieškoma 
mokesčiai

Hcidarabado valstybėje, Indi
joje, už valstybes mokesčių ne- 
sumokėjimą vartojami vidur
amžių kankinimai. Pirma ne
sumokėjusį perspėja, bet nepa
klausius jį išveda laukan, pri
riša prie stulpo ir laiko 55 lai
psnių kaitroje. Netoli stulpo, 
paunksnyje sėdi sargas, kurs 
kiekvienas 15 miunčių paklau
sia ar baudžiamasis žada sumo
kėti savo mokesčius. Dažniausia 
po valandą iškentėję nelaimin
gieji sutinka su visu, kas iš jų 
reikalaujama. Maharadžų puoš
nusis gyvenimas reikalauja tiek 
daug išlaidų, kad gyventojai 
dažnai turi atiduoti pusę savo 
įplaukų valstybei. Imant domėn 
tokį mokesčių išieškojimo bū
dą, netenka stebėtis dėl maha
radžų pasakingų turtų.

Rusijoj rado ledynų 
gadynės urvą

Netoli Permės miesto rastas 
žemėj gražiai išlikęs ledo ur
vas 29 mylių ilgio. Jis susi
jungia su keliais požeminiais 
ežerais ir upe. Jis esąs lieka
na to ledyno, kuris prieš 10,000 
metų dengė pusę Europos. Ur- 
' era: ta indų, ginklų ir sušalu- 
:maisto, kuris ten stovįs jau 
daugiau 10,000 metų.

gyvenimas
Minesinis žurnalai

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart 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”. fsigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............................. $1
Kopija .................. -.............. 20c ;

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare. 
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678 
X—-   , -  n J

1DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M.D.
\ 4442 So. Western Avė. 

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nu0 ’ į* OU v; ryt“ 

t nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 16 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, I1JL.
V. .

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SI. 
Chicago. TU.
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ŽINIOS
Nuteisti kalėjimai!

Du Elgino jaunuoliai, pasitu
rinčių tėvą vaikai, Henry At- 
kinson ir George Webb, kurie 
tapo sugauti apiplėšus Gary tea
trą, tapo nuteisti kalėjimai! nuo 
dviejų iki 14 metų. Bet jų lau
kit! naujos bylos už kitus plėši
mus. Pinigų jiems nereikėjo, 
plėšiniais užsiimdavo vien dėl 
smagumo — “thrill”.

Apiplėšė politikierius
Du ginkluoti plėšikai užpuolė 

7th Ward Democratic Club, 
2708 E. 75th St. ir sustatę prie? 
sienos atėjusius 15 politikierių, 
kurie laukė pradžios mitingo, at
ėmė iš jų apie $753.50. Jie vi
si, belaukdami publikos, lošė 
kortomis, kuomet juos puolė 
plėšikai. Labiausia nukentėjęs 
vienas gembleris, iŠ kurio esą 
atimta $752. Apie šj plėšimą 
policijai nepranešta.

Crowe irgi daro 
puolimus

Prokuroras Crowe irgi daro 
madinius puolimus ant gemble- 
riavimo urvų. Jo raštinės detek- 
tivai ir vieškelių policija darė 
masinius puolimus ant gemblc- 
rių West Side, North Side ir 
North-west Side. Viso buvo ap
lankyta 54 urvai ir konfiskuota 
nemažai gembleriavimo įtaisų. 
Politikieriai sako, kad tie puoli
mai buvo padaryti tikslu pa
remti Thompsono kandidatūrą, 
parodant, kad ir prie Deverio 
administracijos eina didelis 
gembleriavimas. Taipjau atsi- 
mokėjimui ir už masinius neg
rų areštus, kuriuos darė Deve
rio policija. Puolimai vis dar tę
siasi ir iki jie baigsis dar dau
giau gembleriavimo urvų bus 
aplankyta ir daugiau žmonių 
areštuota. Neaplenkiama ir de
mokratų politikierių urvų. Bet 
daugiausia paimta vien “slot 
machines”, — prietaisus ko
kiems menkniekiams lošti.

Areštavo 200 gemblerių

Identifikavo prisitfird- 
žiusią moterį

Moteris, kuri pora dienų at
gal prisigirdė Calumet ežere, 
tapo identifikuota kaipo Helen 
Pasakarinio, 48 m., 310 E. 115th 
St.

Policija penktadieny padarė 
puolimus ant dviejų gembleria
vimo urvų ir areštavo apie 2<K) 
žmonių, kuriuos rado tuose ur
vuose. Daugiau 100 žmonių ta- 
|M) areštuota gerai įrengtame 
gembleriavimo urve 4003 Ogden 
Avė. Kiek mažiau žmonių tapo 
areštuota gembleriuojant užpa-j 
kaly barzdaskutyklos 3114 W. • 
Madison St.

Smagiausia Kelionė
LIETUVON III ATGAL

Su Naujienų Ekskursija
Gegužio 21 d., 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
'• Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ękskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas. I j ’

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III, 
Del patogumo vartokit šį kuponą

Be jokių man t rivaiumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Vardas ......................... •.............. ............................ ..............................• • I

Adresas ............... .........................................................-.... ...........

Į Apiplėšė dirbtuvę
j Astuoni ginkluoti plėšikių šeš- 
tadienio ryte, tuoj po 8 vai., už
puolė Continental Can Co. raš
tinę, 4622 W. North Avė., ku
rioj tada buvo apie keliasdešimt 
darbininkų. Palikę du ant sar
gybos prie durų, kiti plėšikai 
sugarmėjo į raštinę ir paleidę 
ten kelis šuvius, jie atėmė iš 
kasieriaus $12,462.65, kurie bu
vo skiriami algas darbininkams 
išmokėti. Po to jie pabėgo 
dviem automobiliais.

Gatvės tuo laiku buvo pilnos 
žmonių, nes buvo pats ėjimas j 
darbą, bet plėšikų niekas nepa
stebėjo. Dirbtuvėj tuo laiku dir
bo apie 500 darbininkų, bet nė 
jie nepastebėjo užpuolimo raš
tinės, kuri yra antrame augšte 
ir gal per mašinų dūzgimą ne
girdėjo ir šūvių. Visi plėšikai 
buvo apsimaskavę.

Pirko caro “deimantus” M
Jacob Yungerman, 4727 N. 

Albany Avė., pirko caro dei
mantų. Bet paskui nualpo.

Jis susitikęs gatvėj porą ru
sų pabėgėlių. Jie buvę alkani 
ir apiplyšę. Bet jie turėję kele
tą caro deimantų ir kitokių 
brangmenų, kuriuos jie sutiko 
parduoti už $500. Yungerman 
pasiėmė iš banko $500 ir nupir
ko tuos deimantus. Vėliaus jis 
nunešė pas auksorių tuos dei
mantus įkainuoti. Ką jis suži
nojo, privertė jį kuogreičiausia 
kreiptis prie policijos pagelbėti 
jam surasti ne deimantus, bet 
jo $500. “Ir kas galėjo manyti, 
kad caras dėvėtų karūną, iškai
šyta ne deimantais, bet papra
stais stiklais!” guodžiasi dabar 
Yungerman. Daugiau jis caro 
deimantų niekad nepirksiąs.

bet tebėra neidentifikuotas. Ji 
yra 5 p. 1 colio augščio, sveria 
180 svarų, žilų akių, geltonų 
plaukų, gana gerai pasirėdžiu- 
SI.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

( Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Penki vaikai užmušti
Per pastarąsias tris dienas 

automobiliai užmušė peąkis vai
kus. Paskiausia jų auka buvo 
Robert Rademaker, 7 m., kuris 
liko suvažinėtas prie 119th ir 
VVallace gatvių. Automobilistas 
tapo areštuotas. Automobiliai 
šiemet užmušė jau 175 žmo
nes.

Moteris prisigirdė
Nepažinta moteris, apie 50 

m. amžiaus, nubrido toli į Gi
lume! ežerą, iki gilaus kanalo 
ir tada pasinėrė vandenin.* Jos 
lavonas yra išimtas ir randasi 
pas graborių 261 E. 115 St.,

DIRŽŲ EKSPERTAI 
ATVAŽIAVO

ALENA PASAKARNIENfi 
Po tėvais Norvaišaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 18 dieną, 1927 m., sulau
kusi 48 metų amžiaus, gimusi 
Kuršėnų miestelį, Šiaulių ap
skričio, paliko dideliame nuliu
dime vyrą Simoną, dukterj Ale
ną 14 metų, du anuku: Julijo
ną Norvaišą ir I/eoną Tileną, 
anūkę Elzbietą Mažonienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 21 dieną, 2 valandą po 
pietų iš Eudeikio koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Alenos Pašakar- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir Giminės

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

-------- -------------------

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS 
Akiniai $4 ir acRkčiaa

LIET AKIŲ SPECTAtlSTAft 
akių Įtempimą, 
ni galvos skali

H
jvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
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 i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. NediBnj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevąrd 7589

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshail Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales
Francuz*iškas

BAUME BENGUE 
( ANALOiSiaUE )

Moteris užsimušė
Mrs. Helen Callahan, 1367 

Estes Avė., užsimušė, iškritu
si pro trečio augšto langą na
muose prie 5712 So. Michigan 
Avė. Ji apsilankė pas savo se
seris ir pasiliko ten nakvoti.
Kyte ją rado Jdeme negyvą. Ji 
sirgo širdies liga ir spėjama, 
kad ji pritrukusi kvėpavimui 

i oro perdaug persisvėrė pro lan- 
Igą, neteko lygsvaros ir nukrito 
ant cementinio tako.

12 žmonių sužeista
• 11 pasažierių ir motormanas 
liko sužeisti \Vilson Avė. eks- 

’presiniam elevatoriui įvažiavus 
'į stovėjusį Evanstono lokalį 
elevatorių. Nelaime atsitiko 
prie Clark gatvės. Keli vagonai 
liko apdaužyti. Policija ir kom
panija tyrinėja nelaimės* prie
žastį. Kaltę prisiima sužeista
sis Wilson Avė. traukinio mo
tormanas. Jis sako matęs sig
nalą sustoti, bet breikiai nelai
kę ir jis negalėjęs traukinio 
laiku sustabdyti.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.
Du Dideli Paveikslai 

Panedčlyj, Kovo 21 Dieną 
The IVinning of Barbara Worth 
, ir

ls That Nice
Ir Komedija

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame i sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
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
ny įsigykite naują, didelj, gra
žy, ŠAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su prl- 
duntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
173S 8a, Halsted St. s 

OteBfa m.
A

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

DEMONSTRUOS ŽINOMĄ 
RICE METODĄ DYKAI 
ATSILANKIUSIEMS J 

VIEŠBUTĮ

Jei jus turite rupturą, dabar yra 
gera proga pasinaudoti. Jei. norite 
būti liuosas nuo vergijos nuo spaudi
mo ir visokių nemalonumų diržo, ku
ris daro didelį nesmagumą per visą 
gyvenimą, štai DABAR YRA laikas 
veikti.

W. S. Rice, iš Adams, N. Y. orga
nizatorius žinomo Rice Non-Surgical, 
Metodo nuo rupturų, siunčia savo j 
asmeninius atstovus su Medikais Ek
spertais j Chicagą. Jie apsistos Vic- 
toria Viešbutyj, kampas So. Clark ir 
Van Buren St., nuo panedėlio rytoj 
kovo 21 iki subatos vakaro, kovo 26. j 
' Tie atstovai atvažiuos čionai as-' 

meniškai demonstruoti dėl žmonių 
kurie turi rupturas, ką Rice Ruptu- ( 
rų Metodas jiems gali padaryti. Jus 
gal būt girdėjot ir skaitėt, ką šis ži
nomas metodas padaro ir kokios pa
sekmės būna apie kurias tūkstančiai 
liudija. Jje parodys jums šj Metodą 
ir nurodys ką galima padaryti dėl 
jūsų rupturos. Tiktai atsišaukite j 
viešbufj, o mano asmeniniai atsto
vai suteiks jums asmeninį patarna
vimą, geriausj patarimą visai dykai.

Ar jums jau yra nusibodęs tas ne
malonus ir varginantis diržas? Ar 
jus norėtumėt pasiliuosuoti nuo jo? 
Todėl patirkite apie šj Rice Metodą 
ir surasite budus pasiliuosuoti nuo 
savo diržo. Tikrai, šis Metodas, ku
ris yra paliūosavęs tūkstančius ken
čiančių žmonių yra vertas pilno ir 
gero ištyrimo.

Rice Metodas yra daug skirtingas 
nuo kitų. Jis yTa moderniškas ir 
naujas mokslinis išradimas. Tas me
todas bus tiesiai jums parodytas ir 
už tai nereikės nieko mokėti. Jums 
nereikės išleisti nei vieno cento jei 
jums nereikės jo įsigyti. Jus viena
tinis busite to gerumo sprendėjas.

Del savo gerumo ir patogumo, at- 
silankykit ir pasimatykit su Rice 
atstovais ir medikais ekspertais. At
siminkite, kad jie bus Chicagoj tik 
6 dienas. Pasinaudokit proga DA
BAR. Gal būt bus geriausis dalykas 
padarytas kokį jus esate padarę sa
vo gyvenime, jums nieko nekainos 
patirti.

Atsiminkite, atsilankykite j Vic- 
toria viešbutį, nuo 9 iki 12 dieną, 
nuo 12 iki 5 po pietų ir nuo 7 iki 
9 vakaro. Nuo panedėlio, kovo 21 iki 
subatos, kovo 26. Nepraleiskite šios 
progos.

W. S. RICE, Adams, N. Y.

MARIJONA Š1RVIDIENĖ

Po pirmu vyru Gudlikiene
Mirė Kovo 18 dieną, J927, 7 

vai. ryte, sulaukusi 48 metų 
amžiaus, paėjo iš Šilalės Vals
čiaus, Tauragės apskričio, pali
ko dideliame nuliudime i vyrų 
Juozapą, dukteris: Kazimierą, 
Eleną ir Elzbietą. Kūnas ran
dasi pašarvotas Padžiaus kop
lyčioj, 3288 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Kovo 22 
dieną, iš minėtos koplyčios, 9 
valandą ryto j Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Giminės, draugai ir susėda! 
meldžiami dalyvauti laidotuvė
se, 

i .> J *
Liekame nuliudime,

\ i ,
Vyras Juozas, Dukterys

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Boulevąrd 4063.

A f A
JUOZAPAS MALSEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 19 dieną, 5 valandą iš ry
to, 1927 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Kelmės Parapi
joj, Raseinių Apskričio, paliko 
dideliame nuliudime moterį Ju
zefą, ir dukterį Izirettą 15 me
tų, Lietuvoj seną motinėlę ir 
tris seseris. Kūnas pašarvotas, 
r&ndasi 3530 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Kovo 22 
dieną, 9 valandą iš ryto iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Malsevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

ONA ŠIAUČIUNAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 19 dieną, 2 valandą iš ry
to, 1927 m., sulaukusi 8 metų, 
1 mėnesį, 19 dienų amžiaus, 
gimusi šioje šalyje, Harvey, III. 
palikdama savo mylimus ir my
linčius savo tėvelius Kostantą 
Šiaučiuną ir Uršulę Šiaučiūnie
nę po vyru, po tėvais Jermuo- 
laučiukę ir 2 broliu Juozapą ir 
Kostantą ir 4 pusbrolius, 2 dė
des ir 2 cioces ir daug giminių 
Amerikoje palikdama, ir Lietu
voje seną babą, 2 dėdes ir 1 cio- 
cę ir 1 pusseserę ir daug gimi
nių. Kūnas pašarvotas, randasi 
po numeriu 819 W. 33rd St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Kovo 22 dieną. 8 valandą ryto, 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o po. pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos šiaučiunaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

i

Tel. Boulevąrd
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

4139

3307" Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Nuliūdę liekame,
Moteris Juzefą ir duktė Loretta

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevąrd 4139,

Tėvai, Broliai, Pusbroliai, 
Pusseserė, Dėdės, Ciocės ir 

visi Gimines ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Stanley Mažeika.

Petras Sadauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 17 d., 7 vai. ryte, 

1927 m., sulaukęs 37 m. amžiaus, gimęs Kauno red., Tel
šių apskr., Luokės parap., Ubiškių kaimo. Išgyveno Ame
rikoj 19 metų. Paliko dideliame nuliudime moterį Marei- 
joną, dukterį Bronislavą, 3 brolius: Alčksundrą, Klemensų 
ir Stanislovą, tris brolienes, pusbrolį Pranciškų ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 2433 W. 45 PI.

Laidotuvės įvyks utarninke, kovo 22 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapi- 

, jos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Sadauskio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, broliai, brolienės, K 
pusbrolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. Telefo-
na.H Yards 1741.

a + a
Padėkavonė

A. a. Zuzana Aboravičknė, kuri mirė kovo 11 d., 1927 
ir palaidota tapo kovo 15, 1927, o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį palarnavihią ir palydė
jo ją į tų neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausių padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems'’ vainikus draugams. 
Dčkavojame musų dvasiškam tėvui, kun. klebonui Alek
sandrai Skripkai, Martinkui ir čužauskui, kurie atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos sielų; dėkavojam graboriui Eu- 
deikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją į am’žinastį, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimų ir rūpesčius, dėkavojam grabnešiams, mergai
tėms, kurios gėles nešė, muzikantui Vinckevičiui, kurs 
gražių muzikų suteikė, ir pagalios dčkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms. Netekome žvaigždes, 
kuri švietė musų akyse. Ak, ta beširde mirtis išplėšė iš 
musų tarpo musų mylimą moterį. Ilsėkis ramiai, mylimo
ji, šios šalies šaltoj žemelėj. šeimyna Abaravičių

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ckicagoje

leidot u vise patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stėa.

OFISAS:
668 W. 18th SU 
Tel. Cunal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SL 

Tel. Bhd. 4063

l'hone Boulevąrd 7314 
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietains ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

t ■
Tel. l.aiayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, liotuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, I1L

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
Kaina 45c •
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuviy delegacija pas \ 
Chicagos mayorę :

Kongre^manas Sabath ir majo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside
Burnside regresuoja

ras Dever pagyrė lietuviu 
už darbštumą ir n nosiniu m;

Penktadienio popietį dideli 
būrys lietuvių piūofesionaiu ii 
biznierių apsilankė pat. Chica 
gos miesto majorą Dever J- 
prisižadėjo remti jo kimininiu 
ra i majorus sekamais rinki 
mais.

Kongresmanas Sabath persta 
tęs majorui lietuviu delegaciją 
pasakė, kad jis esą turėjęs su 
lietuviais daug reikalų ir pri
pažįsta juos gerais piliečiais ii 
darbščiais žmonėmis. Iki šiol, 
sakė jis, lietuviai politikoj bu
vo nedrąsus ir neparodė jiems 
prideramo veiklumo, bet dabai 
jau pradeda smarkiai veikti ii 
greitu laiku jie užims politikoj 
sau tinkama viėta. • »

Majoras Dever padėkojęs 
delegacijai už atsilankymą p t- 
sakė, kad .lietuviai jau nėra 
svetimi žmonės. Lietuvius Jis 
pažįstąs ir žinąs kiek jie yra 
pasidarbavę išaugi n imu i Chica
gos į didelį, milžinišką mies
tą, ir jis pasitikįs, jog jie nuo 
dabar darbuosis Chicagos nau
dai ir kartu savo naudai.

—Kep. Pupa.

Vagia automobilius
Vogimas automobilių Chica- 

goje nė kiek neapsistoja, bet 
dar skaičius pavogtųjų automo
bilių nuolatos dauginasi. Kas- 
die pavogiama po kelias dešimt 
automobilių. Per pastarąsias 24 
valandas pavogta 35 automobi
liai. Ir taip tęsiasi diena iš 
dienos. Policija didžiumą pavo
gtųjų automobilių po kelių die
nų atgauna, bet jau gerokai 
apdaužytus. Dėlei didelio auto
mobilių vogimo, automobilių 
a|>drauda nuo vogimo žymiai 
pakilo, ant niekurių pigesnių 
automobilių veik kita liek, kiek 
pirmiau reikėdavo mokėti už 
apd raudą.

Vyras užmuštas, mote
ris sužeista

Vienas vyras, troko darbi
ninkas, liko užmuštas ir viena 
moteris liko sužeista trekui 
prie Clark ir V’ellington gat
vių įvažiavus į stulpą.

Charles Dopke, 14 m., 2430 
Southport Avė., kuris važiavo 
troku, liko tiek, smarkiai nu
mestas žemėn, kad krisdamas 
persilaužė sprandą. Jis neužil
go pasimirė ligoninėj. Trokas 
virsdamas paspaudė po savim 
ir gtd mirtinai sužeidė Mrs. 
Ililda Lindgren, 42 m., * kuri 
ėjo gatve.
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4177-83 Archer Avė 
M. KEZĘS, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St,
J. NAKROŠ1S, Vedėjas

Grojikliai Pianai 
PEOPLES ' KRAUTUVĖSE

Kovo 5 d. Amžina Lietuvių 
1 Dykaduonių I.iisviečių Draugi

ja (ALDU).) 79 kuopa iš Ro- 
s selando surengė pamokslus te

moje: “Jprotybė”. Pasakojo
garsusis komunistų misionie
rius Dr. (Jraičunns. Nors lis
!•-tiems pasakoja, bet pats sa
vęs neguli suprasti ką kalba. 
Tokie misionieriai tik žmonėms 
laiką gaišina, o pasimokinti nė
ra iš ko. O tų musų žmonelių 
tokių pamokslų lankytojų buvo 
viso net 9’5 ypatos. Tai net 
pačiam misionieriui nekaip iš
rodė, kad liek “daug” žmonių 
atsilankė.

Mes susilaukėm savo mažino 
prelegento, asmeny Jukelio, ku
ris per tūlą laiką kiliojo ant 
rubežiaus tarp Roselando ir 
Burnsidės. Bet pasirodė, kad 
Roselande nėra jam vietos, ba 
jau tavorščiams pasidarė karš
ta, tai Jukelis pabūgęs revo
liucijos. atsibaladojo į P.urnsi- 
dę ir pradeda krypti į buržujus. 
Jau įsigijo ir savo raudondvarį 
ir da prie pat pradinės anglų 
mokyklos. Turbut pradės mo
kintis Lietuvos istorijos ir 
gramatikos. Tai nors vieną did
vyrį turėsime. Mumis tankiai 
atlanko garsus Martynas, tas 
pats, kuris buvo sumanęs ke
liauti į Lietuvą, bet Zonė ne
davė vizos; nabagas manė slap
ta pabėgti, bet tapo sugautas. 
Už tokį nelegališką darbą didie
ji komisarai nuskyrė jam labai 
sunkią pakuty. Turi surpraiz 
partėse prakalbas sakyti ir au
kas rinkti dėl savo komisarų. 
Tai tau ir teisybė: tą darbinin
ką visaip išnaudoja, negelbsti ir 
jokios diktatūros. — V. J.

Cicero
Gavėniai užėjus lietuvių pa

rengimai sumažėjo. Bet musų 
Liuosybės svetainė vis yra už
imta įvairiomis pramogomis.

l’žpereitą sekmadienį buvo 
didelis italų parengimas. Jie 
anksti pradeda ir vėlai užbaigia. 
J jų parengimus lietuviai ma
žai lankosi, nes nesupranta 
kalbos, tai ir vaidinimas nedaro 
įspūdžio.

Kažin kodėl nieko nesigirdi 
apie R. R. Kliubo gavėnios pa
rengimą? Pernai komitetas 
rengė, rengė ir nesu
rengė. Ar ir šiemet taip bus?

Kliubas turi korespondentą 
rašinėti apie kliubo darbuotę, 
bet jo raštų nesimato. O kliubo

Yra kelrodis Lietuviams, kur Jsi- 
aryti geriausi pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti 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, 
r^abai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

better HOME

darbuotė yra plati, tai kam ją 
slėpti ?

■1 “11 -' ' f
Paskutiniame L. L. Bendro

vės direktorių susirinkime iški
lo nepaprafctas dalykas: — vie
nas direktorių pareikalavo, kad 
butų nuimtas nuo sienos “šven
tojo” I^enino “Abrozas”. Jau 
niekurį laiką tas paveikslas at
sirado, tik niekas neprisipažys- 
ta jį ten pakabinęs. O gal kaip 
“šventasis”, tai stebuklus rodo 
savo ištikimosioms Maskvos da
vatkoms? Visgi to- naujo di
rektoriaus patėmijiinas yra vie
toj, nes tokiems paveikslam:’, 
lietuviškoje įstaigoje nevieta. 
Bet tie mušu lietuviškos įstai- 

s direktoriai taip vertina lie 
tuvybę, k ui to ruso [^įveiksią 
bijosi nuo sienos nuimti. Taip 
tas klausimas ir paliko neiš- 
spręsas. Jau daug sykių buvo 
sakyta, kad tarp Romos ir 
Maskvos davatkų nėra skirtu
mo, nes kaip vieni, taip ir antri 
garbina šventuosius ir tai la
bai aklai. Ne Davatka.

Vieša Padėka
Aš Stanislovas Milinavičia I 

reiškiu nuoširdžios padėkos žo
džius už surengimą baliaus su 
išlaimėjimu mano naudai.

Tiesa, per dvvynius metus 
dirbau prie Rockvvell Car 
House, bet dabar jau šeši me
tai kaip tą įstaigą apleidau iš 
priežasties ligos. Rodos, šeši 
natai ilgas ir nuolaidus laikas, 
ypatingai ligoniui; nors esu ne
regys, vienok širdį džiugina, 
<ad mano draugai neapleidžia 
manęs liūdnoj valandoj. Tai 
parodo, kad draugai yra gai- 
estingos širdies ir paduoda 
man duosniąją ranką. Aš nie
kados nepamiršiu visus, kurie 
man padeda vargo naštą, nešti.

Iš Kockvvcll Car House dar
bininkai ir mano draugai p.p. 
Juozas Mizeris, Antanas čia- 
pas ir Kazimieras Paulius buvo 
sumanytojai to baliaus su iš- 
aimč.jimu. Daug darbo ir triu
ko ir pasišventimo pridėjo virš- 
minėti asmenys. Todesniai ta
riu širdingą ačiū visiems ir vi
soms, kurie stengės knygutes 
išplatinti, išparduoti. Tas ba- 
ius su išlaimėjimu davė gra

žaus pelno-$710.00 Tokia do
vana drl manęs tai didžiausia 
nauda, kuria galėsiu naudotis 
deliai tolesnio gydymosi.

$>iuo noriu kuoširdingiausia 
ladėkoti visiems sumanytojams, 
pardavėjoms ir platintojams, 
visi, kurie pirkote ir padėjote 
tokią gausią dovaną sudėti. 
Meilaširdingas darbas parody
tas dėl vargingojo niekados 
nebus nepamirštas. Priimkit 
nuo manęs, neregio, širdin
giausius padėkos žodžius, tar
tus iš gilumos širdies.

—Stanislovas Milinavičia.

Padėka Chicagiečiams
Brangus chicagiečiai lietu

viai!
Siunčiu jums širdingiausį pa

dėkos žodį už tokią brangių 
man suteiktą dovaną, — C. G. 
Conn’o Trumpėtą” (kornetą). 
Nemanau, kad aš esu tikrai to 
užsitarnavusi. Jei kur grajijau, 
tai savo tėvų paliepta ar iš pri
pratimo; bet kad patarnaut sa
vo muzika lietuviams, xapie tai 
nedaug teturėjau supratimo. 
Man rodydavos vis tiek, kam aš 
negrajysiu, jei gerai sugrajysiu, 
bus gerai. Bet kaip aplaikiau tą 
brangų ir gražų muzikos instru
mentą, man pasidarė ir links
ma ir graudu. Nežiūrint, kad 
daug prisiėjo dalyvaut lietuvių 
parengimuose, bet kur kas dau- 
giaus esu grajyjus pasi kitatau
čius, o lx‘tg! pagarbos dovaną 
suteikė lietuviai!

Brangus ir garbingi Ghicagos 
lietuviai, priimkite mano širdin
giausį padėkos žodį — “AČIŪ”. 
0 kaip sugryšiu į Chicago, tai 
ir jums pagrajysiu ant to pa
ties brangaus trumpėto, kurį 
jus man suteikėte.

— Aldona J. Grušaitė

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

DAILfcS PARODA 
RANKŲ DARBŲ

, — Rengia—
Lietuvių Piliečių Brolijos Kliu
bas

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Hftlsted Str.

Prasidės Balandžio 26 trauk
sis iki Gegužio 3 dienai.

Pieškite, nerkite, ablevokite, 
dailinkite ir gatavą turėkite. Ir 
esate kviečiami prisidėti prie 
šios parodos savo išdirbiniais. 
Už gražiausius darbus bus do
vanos duodamos. Atidarymo 
dienoj gros VYTAUTO BENAS 
ir toliaus kas dieną bus muzi- 
kališki, dainų, kalbų ir juokų 
programai. Parodos laiku įsto
jimas į minėtą Kliubą veltui. 
Del platesnių žinių kreipkitės 
pas rengimo komitetą:

L. GEDGAUDĄ,
702 W. 31 Str.
Tek Yards 3694

arba pas A. Zaloginą, 
' 1951 Canalport Avė.

Tel. Roosevelt 7706

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čia vasara, turi nieko nelauk
dami pradėti .prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės* yra reikalingi sekami 
dokumentai: 

f

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.
' 2. Lietuvoš ‘ Užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokęjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wtv- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia: 
L Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

Announcements
_________Prantilmti

Naujienų Spulkos nariams, — 
Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi būt prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny
gutes dėl patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

“N-nų” Spulkos Sekr.

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradie
ny, kovo 22 dienų, K vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj. Visi nariai ir drau
gijų delegatai maloniai prašomi atsi
lankyti. — Valdyba

LSS. I kuopos susirinkimus Įvyks 
utarninke, kovo 22, Raymond (’hapol 
svetainėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti susirinkiman.

— Organizatorius.

Furnighed Rooms
RENDAI ruimas moterei arba 

merginai, patogi vieta gyvenimui, 1 
lubos. Krc(pkitės vakarais po 5 
vai. 5746 S. Fairfield avė.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Keikia

REIKALINGA tuoj finišerka prie 
moteriško siuvimo. Taipgi reikalin
gas 1 ciuvėjas ilgam sezonui. J. A. 
švilow, 3.351 [rving Purk Blvd., Tel. 
Keystone 5286.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Keikia

$10,(100 J METUS SALES-
MENUI

Man reikia vyro padėti ves
ti pardavinėjimo organizaciją; 
gausit

GAUSIT ALGĄ IR KOMISŲ
Turi gerai ušrodyti ir mkoėti 

gerai pasikalbėti su 'savo tau
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiūrėtų J jj kaipo j va
dovą. Atsišauki! nuo 10:30 ry
to iki 5:30 po pietų. Klauskite

F. LE MONN
Suite 1514, 134 N. La Šalie St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURiMONŲ, BŲCERIV ir kler
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 896

PROGA
Proga lietuviams vyrams 

tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės pradėti departmentą 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
jei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbų.

Klauskite

GENERAL MANAGER 
SUITE 660

Ist NATIONAL BANK 
BLŲG.

+L S. CLARK ST.

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

Furniture & Fixtures
Kakan

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan
kyki! ir persitikrinki! patys.

Callfornia Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

Musical Instruments
______ Muzikosi Instrumentai_____

GROJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovy j, už $110, 75 role- 
liai ir benčius, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St. ,

GROJIKLIS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1588 W. Chicago 
avė., 1 fl.

Musical Instruments

PARDUOSIU gavo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly j, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

Business Chances
__ _____ Pardavimui Bizniai

PABDAVIMI'I bučornė ir gru- 
sernė. 2018 W. 21 PI.
—— ■ ■    T _ - r - ,1 ■—■■■ !■■■

PARDAVIMFI šiaučiaus var
stotas. parduosiu labai pigiai, 
biznis 1(1 metu senas, lysas 
trijų metų, renda pigi,

4408 So. Donore St.

ŠTOBAS pardavimui arba parcn- 
davojimui su 4 kambariais pagy-, 
venimui ir garažas, didelis beismen- 
tas, furnasu apšildomas, maudynės, 
elektra, 100 pėdų nuo Archer avė., 
5339 So. Central Avė. Gera vieta. 
Mainysiu! ant lotų, automobilio, 
priimsim pirmus ir antrus mor- 
gifjus su primokėjimu pinigais.

Kreipkitės:
.1. N. ZEWEBT & CO. 

1377 Archer avė.

PABDAVIMI’I grosernė, saldainių 
ir ice cream krautuvė. Parduosiu 
pigiai, nes turiu du bizniu. 710 W. 
l ltb PI.

PARSIDUODA pigiai 3-jų 
krėslų Barber Shop. Gera vieta 
pigi renda. Išvažiuoju Lietuvon,

Atsišaukite
755 W. 35 St.

Exchange—Mainai
i:XTRA MAINAS

MAINAI’ savo 5 fialų mūrinį na
rna ir du lotu ant formos, turi būt 
prie gero kelio ir arti Chicagos.

Savininkas J. Burinski, 
1520 S. 50 Ct., Cicero, III.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 30 pėdų 
lotai <po $650 kiekvienas, yra 
visi įrengimai ir apmokėti, ran
dasi prie Tripp Avė., netoli 63 
St. šaukite Cicero 1915 R.

PABDAVIMUI mūrinis bizniavus 
namas. 2 narnai po 2 bizniu, gali
ma pirkti vieną arba 2 ant syk. 
Taipgi sutinkam mainyti ant namo 
alrba fanuos netoli Chicagos.

Kreipkitės:
1929 S. Halsted st.

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nė cottage, karštu avndeniu šildo
ma, yra visi moderniniai įrengi
mai, savininkas apleidžia miestą, 
veikit greit, $2,500 cash reikia.

AtsiŠaukit po 6 vakare.
2142 W. 21 PI.

PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM

NAMUS, lotus, farmas ir visokius 
biznius.

PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM

NAMUS, lotus ir visokius biznius.
Turim daug namų mainyt ant fannų.

C. P. SUROMSKIS CO. 
5833 So. Westem Avenue 

Tel. Hemlock 6151

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Financial
Flnansai-PaikoloR

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Miscellaneous ________ Įvairus ______ 
&ol Ellis & Sons, Ine.

Jobbers In 
Plumbing ir namų Šildymo reikmenų. 

2118 So. State St., Chicago, 111.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4609 W. 22 St. 
Tel. Cicero 130.

STOGDENGYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiehnkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
•T. S. RAMANČIONIS, Prez.

HOME 
CONSTRUCTOR

Bu (lavoj n namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Beikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted 

Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ
/ Grosemių, Bučer-

nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialurnas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra-1 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—4)72 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.'

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

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

AR JUS NORITE 
lidesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
tarų duos jums gulę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes

ni. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina- 
-ue važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
langiaus.
UEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
1507 W. Madison Streal

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana,


