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6 angliakasiai žuvo 
kasyklų ekspliozijoj

Anglija kviečia J.V. ir Ja
ponija bendrai veikti 

Kinuose 
a

Coolidge panaikino Hardingo 
įsakymą išnuomoti valdžios 

aliejaus šaltinius
Vėl baisi ekspliozija Anglija prašo Japonu ir J. 
anglies kasyklose V. pagalbos Kinuose

I HHcific and Atlantic Idiotu, *

Iš kaires į dešinę: James A. Reed, Richard G. Higgins ir Raymond E. Watson, Fordo advo
katai byloj su Aaron Sapiro, kuris reikalauja $1,000,000.

šeši angliakasiai užmušti, pen
ki sužeisti; 400 kitų išgelbėta

COKEBURG, Pa„ bal. 3. — 
Vietos Ellsworth anglies kom
panijos kasyklose vakar jvyko 
anglies dulkių ekspliozija, ku
lius šeši angliakasiai buvo už
mušti, o penki kiti pavojingai 
sužeisti. 400 darbininkų buvo 
išgelbėta.

Jvykus ekspliozijai tuojau 
buvo organizuoti gelbėtojų bu
liai, kurie su išgelbėtais gyvais 
išgabeno j paviršių žuvusiųjų 
kūnus ir sužeistuosius, l'žmuš- 
ti yra: Fra n k Smith, Henry 
Kelly, \Vm. Gibsoiu £. \Vhitc, 
Tony Sabotta ir Joe Jordan.

Tarptautinių teisiu koriifi- 
kavimo. reikalas

GENEVA, Šveicarija, bal. 3. 
—r Prirengiamoji juristų komi
sija nutarė rekomenduoti Tau
tų Sąjungos tarybai sušaukti 
tarptautinę konferenciją tarp
tautinėms teisėms kodifikuoti. 
Kodifikuoti proponuojama pi- 
latybė, tautybių įstatymų kon
fliktai, teritorinių vandenų įs
tatymai, diplomatinės privilegi
jos ir neliečiamybės, valstybių 
atsakomybė už nuostolius pada
rytus svetimšaliams ir jūrių 
turtų eksploatavimas.

450 vidurinės mokyklos 
mokinių sustreikavo
Sl’PERIOR, WIS., bal. 3. —• 

Vietos Central High mokyklos 
150 mokinių sustreikavo, pro
testuodami prieš pašalinimą iš 
vietos mokytojos, p-lės Liliu 
Dickinsoniutės. Viso toj mo
kykloj yra 900 mokinių.

KONTESTAS , 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas eina 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad* jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidŽiau- 
sias dovanas.

*»5JV**-^^lr****^V*~wA/|/**-^ nūs dolerių.

Japonų spauda betgi priešinga 
įvėlimui krašto į ginkluotus 
žygius

TOKIO, Japonija, bal. 3. — 
Japonija siunčia į Kinus krei
serį Yakumo su dar 1,000 karei
vių.

Pranešimai iš Londono sako, 
kad Anglija kviečianti Japoni
ją ir Jungtines Valstijas ben
droji akcijon prieš Kinus. Ja
ponijos spauda tečiaus baudžia 
vyriausybę, kad ji vengtų dary
ti bet kurių žingsnių, kurie 
galėtų įvelti Japoniją Į ginkluo
tą kampaniją Kinuose.

Papa tiki, kad Kinija iš
eisianti iš chaoso ir at
rysianti krikščionybėj

ROMA, Italija, bal. 3. — 
Privatiniame pasikalbėjime pa
pa Pijus XI pasakė, kad padė
tis Kinuose šiandie esanti pana
ši į tą, kuri buvus vakarinėj 
Europoj Komos imperijos žlu
gimo laikais. Generolai su savo 
sekėjais kaująsi tarp savęs ir 
griatiją civilizaciją, gyvavusią 
ten per daug tūkstančių metų.

Papa betgi turi vilties, kad 
kaip savo laikais Europa, taip 
dabar Kinija, po visų tų kovų, 
atrysianti krikščionybėj, ir su
sitvarkysianti.

Aštuoni žmonės žuvo šku- 
neriui sudužus

PARYŽIUS, bal. 3. — Per 
smarkią audrą, kuri vakar siau
tė Lamanšo sąsiaury ir Atlan- 
tiko pakraščiais, ties Cape La 
Hague sudužo franeuzų tristie
bis škuneris Louis Pasteur. Vi
sa škunerio įgula, susidėjus iš 
astuonių žmonių, prigėrė.

škuneris paskendo

GLOUCESTER, Mass., bal. 8.
Susidūręs su kitu laivu jū

rėse, ties Old Point Comfort 
paskendo vakar žvejos * Škuneris 
Thelma. Visa jo įgula buvo iš
gelbėta.

Dominijos tarnautojai 
gaus daugiau algos

0TTAWA, Ontario, Kanada, 
bal. 3. Kanados valstybės 
tarnautojams, Maunantiems al
gos iki $5,000 metams, alga pa
didinta dar 10 dolerių mėnesy.

BERLINAS, bal. 3. — Reich
stagas vakar dauguma balsų 
priėmė biudžeto dalį, kuria at
skirų valstybių dalis federalinė- 

pajamose padidinama nuo 
560 milionų dolerių į 600 milio-

Coolidge padaro galą alie
jaus šmugeliui

Panaikino Hardingo dekretą, 
kuriuo einant buvo neteisė
tai išnuomoti valdžios alie
jaus šaltiniai

\VASHINGTONAS, bal. 3.-e 
Prezidentas Coolidge atšaukė 
prezidento Hardingo adminis- 
tratyvį įsakymą, išleistą 1921 
m. gegužės mėnesį, kuriuo ei
nant buvęs tuomet vidaus 
reikalų sekretorius Albert B. 
Fall išnuomojo aliejaus mag
natams — E. L?"-’ Doheny h 
Jlarry F. Sinclairui — valsty
bės laivyno aliejaus rezervaci
jas: Eik Hills, Kalifornijoj, ir 
Teapot Dome, Wyominge*.

šitas valstybės aliejaus šal
tinių išnuomojimas privatiniams 
kapitalistams savu laiku buvo 
sukėlęs daug trukšmo, kongre
so tardymų ir pagaliau bylų 
teismuose, kurios iki .šiol dar 
nėra visai pabaigtos.

Sukilimas prieš ispanus 
Morokoj plinta

LONDONAS, bal. 3. — Ka
ringų Morokos giminių maištai 
prieš ispanus ir jiems palan
kias morokiečių gimines ėmė 
vėl stiprėti. Pranešimai iš Tan- 
žiro sako, kad maištininkams 
sumušus draugingas ispanams 
.morokiečių gimines, sukilo ir 
prie maištininkų prisidėjo Sen- 
hadžos giminės ir dabar žy
giuoja į Tarquistą, esantį į 
pietų yakarus nuo Meilios.

Gaisras Cechų miestely 
nušlavė 150 namų

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
bal. 3. Per smarkia audra 
čechoslovakijos miestely Koros- 
mezo kilo gaisras, kuris sunai
kino apie pusantro šimto na
mų. Ugny žuvo ir žmonių ir 
du apdegę kūnai jau surasta de
gėsiuose.

nelaimFgeležinkely
CAIRO, 111., bal. 3. — Grei

tajam Gulf Coast traukiniui už
gavus geležinkely rankinį ka
rutį, kuriuo važiavo geležinke
lio darbininkai į savo darbo 
vietą, vienas jų buvo užmuštas, 
antras pavojingai sužeistas.

OAKLAND, CaL bal. 3. — 
Vakar rytą ties jų namų durim 
rado negyvai užmuštą Marią 
Frates, o šalę gulintį su per
pjauta gerkle jos vyrą, kurs 
nugabentas ligoninėn pasimirė. 
I£as ir dėl ko juos nužudė, kol
kas nesusekta.

Meksikos banditai nužudė 
suimtą amerikietį

Jungtinių Valstijų ambasado
rius reikalauja, kad vyriau
sybė žudei kas nubaustų

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
3. — Jungtinių Valstijų amba
sadorius Sheffiejd įteikė Mek
sikos užsienio reikalų depar
tamentui griežtą reikalavimą 
suimti ir tinkamai nubausti 
banditus, nužudžiusius ameri
kietį Edgarą Wilkinsą, inžinie
rių, kurio kūnas buvo surastas 
netoli nuo Snnta Ana Acatlan, 
Ja Iisco valstijoj.

\Vilkins buvo Guadalajaros 
Chapala elektros kompanijos in
žinierius. Prieš savaitę jis 
buvo išvažiavęs su , savo dešim
ties metų įsunum apžiūrėti 
kompanijos ėlektros linijų. Ne
toli nuo Santa Ana Acatlan 
juos puolė banditų kuopa. In
žinierių sulaikė, o sūnų graži
no atgal pranešti, kad už su
imtąjį jie reikalauja 20,000 
dolerių išsipirkimo pinigų. Vie
toj pinigų, buvo pasiųstas bū
rys kariuomenės banditams 
gaudyti, ir keletas jų buvo nu
kauti, bet kiti pabėgo. Paga
liau buvo surastas banditų nu
žudyto VVilkinso kūnas.

RADO DU ŠERIFO PADĖJĖ
JUS NUŠAUTUS

BORGER, Texas, bal. 3. — 
Kely netoli nuo Whittenburgo 
šį rytą rado nušautus du kaun- 
tės šerifo padėjėjus, Kenyoną 
ir Terry. Jų kūnai gulėjo sale 
jų automobilio. Areštuota du 
įtariami asmenys.

ARKLYS SPYRĖ IR UŽMUŠĖ 
ŠEIMININKĄ

GALESBURG, 111., bal. 3. — 
Išeidamas iš arklydės farmerys 
Roy Turner, 41 m., plaštakų 
pliaukštelėjo arkliui per nuga
rą. Arklys spyrė jam j pilvą. 
Nugabentas į ligoninę farmerys 
netrukus mirė.

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

Daugiausiai debesiuota; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąais vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 44° F.

šiandie saulė teka 5:29, lei
džiasi 6:17 valandą. Mėnuo
leidžiasi 9:21 vai. vakaro. (kėčiau.

t

Japonija teis 99 Korėjos 
revoliucininkus

Kaltinami dėl revoliucinio są
mokslo nuverst: Japonų reži
mą Korėjoj

I _______________________

TOKIO, Japonija, bal. 3. — 
Teismai nutarė pradėti bylą 
prieš devyniasdešimt (levinis 
korėjiečius, kurie buvo praeitą 
vasarą suimti kaipo sąmoksli
ninkai prieš Japonų valdžią. Sa
ko, kad daugybės .praeitą va
sarą areštuotų Korėjoj asmenų 
tardymai parodę, jogei buvęs 
padalytas planas suorganizuoti 
komunistų draugiją iš 1 muio- 
no narių tikslu padaryti revo
liuciją prieš dabartinį režimą 
Korėjoj.

[Praeito birželio mėnesį tele
gramos iš Tokio skelbė, kad 
Korėjoj buvę areštuota apie 
300 korėjiečių, kaltinamų dėl 
sąmokslo atgauti Korėjos nepri
klausomybę nuo Japonijos.]

Skutari komendantas 
pabėgęs iš Albanijos
VIENNA, Austrija, bal. 3.^— 

Pusiau oficialinis Belgrado laik
raštis Vreme praneša iš Cetin- 
jos, kad ten atvykę militarinis 
Skutari konmendantas ir trys 
jo draugai karininkai, pabėgu
sieji iš Albanijos. Jie buvę pri
versti bėgti dėl Albanijos pre
zidento Achmedo Zogu žiau
raus savo oponentų persekioji
mo. K

Kasyklų kompanijos 
taikinasi su ang-, 

liakasiais
BELLAIRE, Ohio, bal. 3. — 

Penkios minkštosios anglies 
kasyklų kompanijos vakar pa
sirašė su angliakasių unija at
skiras sutartis, sutikdamos ir 
toliau mokėti algas pagal 
Jacksonvillės sutartį, kurios 
terminas pasibaidė kovo 31 die
na.

Laukiama, kad keletas kitų 
kompanijų taipjau sutiks pratę
sti senąjį algų kontraktą.

DAUG SNIEGO DAKOTOJ

RAPII) CITY, S. D., bal. 3. 
— Sniego privertė čia ir apie- 
linkėj penkis colius gilumo. 
Smigti vis dar nesiliaują.

OSLO, Norvegija, bal. 3. — 
Lagting (viršutinis butas) pri
ėmė įstatymą, kuriuo prohibi- 
cija Norvegijoj panaikinama. 
Odelsting (apatinis butas) tą 
įstatymą buvo priėmęs kiek a-n-

Amerika panaikinusi Haiti 
konstituciją

Senatorius King.sako, kad ta 
maža respublika visai Jungt. 
Valstijų kontroliuojama

VVASHINGTONAS, bal. 3.— 
Senatorius King, kurio Daili 
prezidentas Borno andais neįsi
leido į savo kraštą, tfrižęs da
bar j Washingtoną pareiškė, 
kad jis esąs tuo neįsileidimu la
bai patenkintas. Tas inciden
tas patarnavęs jo, senatoriaus, 
tikslui, nes tuo buvę atkreipta 
daugiau dėmesio į mažiukę res
publiką ir “į tą faktą, kad 
Janglinių Valstijų laivyno ka- tus, nustodami žinių iš kitų 
reiviai vis dar ten tebėra, kad muzikos mokslo šakų, kurios
mes panaikinome Haiti konsti
tuciją, o jos vietoj davėme jai 
savo padarytąją.” •

Ginčai dėl oro jėgą apri
bojimo Genevoj

GENEVA, Šveicarija, bal. 3. 
—Francijos ir Anglijos nesuta
rimas sutrukdė tolesnį valsty
bių oro jėgų apribojimo darbą.

Francijos atstovas Paul Don- 
cour pastatė kone ultimatumą 
Tautų Sąjungos nusiginklavi
mo priruošiamai komisijai, pa
reiškęs, kad oro ginkluotės ap
ribojimą Francija priimsianti 
tik viena sąlyga, būtent, kad 
apribojimas butų taikomas ly
giai visoms oro jėgoms, tar
naujančioms sausumos, jūrių ir 
oro apsaugos ar užpuolimo vie
netams. Kitaip,, pasakė Bon- 
cour, . Francija nesu liksianti 
nė su jokiu apribojimu.

Anglija, Jupglinės Valstijos 
ir Japonija stoja už tai, kaa 
laivyno aviacija butų palikta 
kaipo jos integralinė dalis, lai
vynų ginkluotės apribojime, 
diskusijoms

Čilės aukščiausio teismo 
teisėjas areštuotas

SANTJAGO, Čilė, bal. 3. — 
Premjero Ibanezo įsakymu ta
po suimtas ir kalėjime uždary
tas. Čilės aukščiausiojo teismo 
teisėjas Javier Fiflucroa, res
publikos prezidento brolis.

Buvo duotas įsakymas areš
tuoti taipjau teismų ministerj 
Iloracio Hevia, bet tasis pasi
slėpė.

[Premjeras Ibanez. kurs ne
senai paėmė Čilės valdžią į sa
vo rankas, kad “išnaikinus 
krašte komunizmą,” yra jau 
ištrėmęs daug žymių politikinin- 
kų. Daug komunistų buvo iš
tremta j salą Ramiajame van
denyne.] /

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS ■

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigg 
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. Halstcd St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 (Vest 69th Street.

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

Įvykiai Klaipėdos muzikos 
konservatorijoj

KALNAS. [LžJ. Klaipė
dos konservatorijoje nuo š. m. 
vasario m. pradžios tęsiasi ki
virčai tarp mokyklos adminis
tracijos ir mokinių. Šitie kivir
čai pasiekė net tokios formos, 
kad ištremta iš Klaipėdos į Di
džiąją Lietuvą penki tos mo
kyklos mokiniai.

Pimias akstinas’ nesusiprati
mams buvo ypatinga Klaipėdos 
muzikos mokyklos darbo siste
ma. Mokiniai turėjo dirbti vien 
tik orkestriniam instrumentui 
ir rengtis į siaurus orkestian- 

būtinai reikalingos visapusiš
kai išlavintam muzikui. Visi 
mokiniai labai susirūpino, ko
dėl neduodama tai, kas stojan
tiems į šią mokyklą buvo ža
dėta. Atvirkščiai, nuolat įtem
ptu tempu buvo veičiama labai 
daug groti orkestre, o partijas 
mokiniai turėdavo namie moky
tis, apleisdami normalaus kur
so pratimų tęsimą.

Daugelio įvykių mokiniai ga
lop nepajėgė toliau tylėdami 
kęsti ir vasario 7 d. pasiuntė- 
savo atstovus į Kauną pranešti 
valdžiai ir Kauno muzikams, 
kas dedas Klaipėdos konserva
torijoje.

Sugrįžus įgaliotiems moki
niams, mokyklos direktorius 
tuoj atleido iš mokyklos vieną 
tų pasiųstųjų mokinių ir nu
sprendė išardyti ligi tol gyva
vusį mokinių bendrabutį. Prieš 
tokį parėdymą mokiniai užpro
testavo, neidami tris dienas į 
pamokus, Toliau vienuolikai 
mokinių buvo atimtos stipendi
jos, o dar vienuolikai paskirta 
nepilnos. Tada mokiniai vėl 
pasiuntė savo atstovus į Kauną 
prašyti, kad, jeigu nega’ima 
rasti ramaus darbo Klaipėdoje, 
perkeltų visą oorke: trą į Kauno 
muzikos mokyklą.

Lietuviškieji deržimor- 
dos stengiasi, stengiasi

Telšių “žemaitis” praneša:
Varnių policija iš 3 į 4 kovo 

naktį (nuo 11 iki 5 v.) padarė 
kratas pas J. Jencevičių (v. 1. 
Tvėrių kuopos pirm.), V. Strau- 
ką (Tvėrių kuopos kasininką), 
mokyt. A. Zagorskaitę (“Kul
tūros” būrelio pirm.), P. Miz- 
girį (“Kultūros” būrelio kasi
ninką), J. Valauską (soc. dem. 
pirm.), V. Kataržį (soc. dem.), 
A. Baužą (valst. liaud. veikė
ją) ir “Liaudies skaitykloje.”

Visa buvo kuosmulkiausiai iš
krėsti. Ješkota nelegalės lite- 
raturos. Nieko nerasta. “Liau
dies skaitykla” uždaryta.

. . i » j.:, s. .l . . . . j. -
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Namai ir Žemė
• Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. Yt’SKEVICIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Majoro Rinkimai Lietuvių Svetainės
Rytoj rinksime miesto virši

ninką — majorą. Deveris, 
ihonn .uhs ir hcbcrtsoi yi 
trys kandidatai, ieškantis lai
mėjimo. Kuris ims viršų, sun
koka pasakyti. šiaudiniuose 
balsavimuose Thompsonas pra
lenkia kitus. w

Bet kas tų trijų kandidatų 
nebūtų išrinktas, skirtumo vis- 
viena nepamatysim. Gal šiokių 
tokių permainų ir bus antraei
li uoses dalykuose, bet pamati
niai viskas pasiliks ten, kur ir 
buvo.

Majoro rinkimai yra skirtin
ai nuo rinkimų j kongresą, se
natą arba valstijų prezidentą. 
Miestas valdomas sulig tam 
tikrų įstatymų ii’ majorui tenka 
tie įstatymai vykinti. Politika
vimui čia mažai progų. Pusė 
dabartinių Minėų ir peštynių, 
galim# būt atmesti, nes tas vis
kas yra be prasmės ir tikslo.

Chicagai šiuo laiku yra rei
kalinga tinkama administraci
ja ir taupinimas iš žmonių su
rinktų pinigų. Kuomet taksai 
tokie dideli ir dažnai netikslus, 
gyventojai turi teisės reikalauti 
atsakančio sunaudojimo. Nėra 
niekam paslaptis, kad dalis su
imtų mokesnių patenka i politi
kierių kišenius.

Antras dalykas — tai paties 
miesto švarumas. Dabartinė 
gatvių valymo sistema turi 
tiek trukumų, jog ją reikėtų 
pakeisti į dvidešimts keturias 
valandas.

O kaip tyčia, nei vienas siū
lomų kandidatų nežada grieb
tis pašalinimui minėtų truku
mų.— Bekampis.

Kaip stovi musų Auditorija?

Pastatymas tokio didelio na
mo. kaip Lietuvių Auditorija, 
tenka priskaityti prie svarbes
nių įvykių musų išeivijos gyve
nime. Per .palyginamai trumpą 
laiką ji buvo pastatyta, įrengta 
ir patiekia visuomenės reika
lams.

z Chicagos Biznis
Biznio sąlygos Chicagoj ne

parodė didelių permainų pabai- 
' goj pereito mėnesio. Kai ku
riose srityse buvo didesnis gy
vumas palyginus su 1926 me
tais. Kitur gi ėjo lygiomis. 
Bendrai, rodyklė krypsta į tei
giamą pusę ir vasarai besiarti
nant yra vilties susilaukti au
kščiau normalaus stovio.

Stambioji prekyba, kiek at
siliko nuo pereitų melų. Pinigai 
pastovus. Vietos plieno išdir- 
bystė pasidaugino ir pabaiga 
kovo mėnesio skaitosi labai pa
sekminga.

Reikalavimas medžiagos sta
tybai buvo žymesnis negu kuo
met nors šiuose metuose. Dė
lei tos priežasties padidėjo ir 
kainos ant keleto dalykų. Ang
lis buvo sparčiai parduodamas, 
kadangi tikėtasi pradžioj .šio 
mėnesio turėti angliakasių strei
ką. A. B. f.

Chicagos statyba sumu 
ša rekordą

NAUJIENOS, Chicfigo, HL

Kaip Apžiūrėt Nam??
-

Pirma negu pirksi namą, ge
rai jį apžiūrėk, pradedant nuo 
beizmonto. Ištirk sienas, ar 
kartais vanduo nesisunkia liue
sai į vidų.

Patsai pamatas ir aukštesnė 
sienos dalis privalo būti iš
matuota. Mažiausias storis apa
tiai vieno ar dviejų aukštų me
dinio triobesio turi būti de
šimts colių; mūrinis — trylika 
pėdų, jei plytų, ir aštuoniolika 
jei akmens.

Pardavė už $500; atpir
ko už $7,000

Vienas kontraktorius suma
nė parduot atliekamą lotą už 
$500. Pirkėjas,, palaikęs tūlą 
laiką perleido kifcam už $6,000. 
Reiškia uždirbo dešimtį kartų 
daugiau.

Matydamas, jog padarė kan
dą kontraktorius atpirko tą lo
tą už $7,000 ir ant jo pastatė 
dviejų aukštų namą su krautu
vėm ir ofisais. Lotas randas 
prie Loomis ir Rock Island.

Pirmadienis, Baland. 4, ’27,
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Išveža daugiau 
automobilių

Prekybos Departamentas 
Washingtone praneša, k
metų vasario mėnesy iš Jungti
ni ; u-’ ,i. i •;

tuota automobilių už $32,265,- 
148 prieš $30,166,506 bėgyje 
1926 metų.

Oro drėgnumas naudin
gas sveikatai

Normalės sąlygos kamba
riuose priklauso ne vien nuo 
oro, kurį mes įkvepiant, bet 
taipgi nuo šilumos ir drėgnumo. 
Daugelis namų, sako gydytojai,

T

esą perdaug įšildoma jr permu-. 
žai turį drėgnumo, kuris žiemos 
laiku pasiekiąs tik pusės rei- 
kalaujamos normos.

Gera venteliacija ir vandens 
garavimas šildomam kambary 
palaikys temperatūrą norma
liam stovy. «

GERA ŠVIESA SAUGO AKIS

Tinkamai apšviesti kambariai 
netiktai suteikia malonumą 
juose gyvenantiems žmonėms. 
Saulės ar elektros šviesa sau
go musų akis ir namų šeimi
ninkė privalėtų daboti, kad bu
tų pakankamai lempučių, už
dengtų su papieriniu ar stiklo 
stogeliu.

.4. —> KLEIN BROS
20 .,!hl ’ S''wt

" Klaustom
KLAUS. 1. —Mano nuosa

vybė Chicagoj buvo parduota 
už nemokėjimą taksų. Ar a£ 
galiu ją atgauti ..ir kokie, yra 
laiko aprubeŽiavimai? -r V. G.

ATSAiK. —' Savininkai -gali 
atpirkti nuosavybę bė«yje dve
jų metų po pardaVimo už ne
mokėjimą taksų. Praėjus tam 
laikų) pirkėjas turi teisės pa* 
reikalauti “deed“ ir jeigu šis 
dokumentas yra išduotai-ir/ra
šytas pirmasai savininkas be
tenku visų savo teisių.

* »

Jei nori išihokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Naujos taisyklės invest- 
mentams

Valstijos Sekretorius L. 
Emmerson paskelbė naujas tai
sykles ir patvarkymus dėl ne
kilnojamos nuosavybės tarpinin
kų — brokerių ir morKičių par
davėjų.

Tikslas šių patvarkymų yra 
apsaugoti tuos žmones, kurie 
skolina kitiems savo pinigus. 
Nuo šio laiko, visi kurte vei'- 
čiasi vertybėmis bus finansiniai 
atsakomingi už jas, ir turės už
tikrinti, kad garsinimai laik
raščiuose atatinka tiesai.

Antra taisyklė liečia pirmuo
sius morgičius. “Kirst Mortga- 
ge Reni Estate Loans” galima 
bus vadinti tik pirmąją už
trauktą ant namo ar žemės pa
skolą. “Junior“ morgičiai turės 
būti taip ir ženklinami.

Toji įstaiga, kuri išleis ver
tybes, bus verčiama taipogi 
prižiūrėti nuosavybę, dabot, kad 
neužsibaigtų apdrauda, kad bu
tų užmokėti taksai, kad skoli
ninkas laiku mokėtų nuošimčius 
ir pamatinę sumą. Jeigu šie 
punktai nebus pildomi iš savi
ninko pusės, brokeris privalo 
tuojau pranešti investoriams.

Kopijas garsinimų spaudoj 
reikės pristatyti valstijos sek
retoriui. — M.

Bet darbas tuomi neužsibai
gė. Nuo pat pirmųjų dienų rei
kėjo susidurti su finansiniais 
dalykais ir laužyti gaivą kaip 
apmokėti bikis ir įvairias išlai
das. Bendromis spėkomis pa
sisekė išsipainioti ir iš šių sun
kenybių. Dabar einame prie 
skolų likvidavimo. Nesenai at- 
mokėjem $7,500 morgičių.

Lietuvių Auditorijos šėrų 
yra parduota už $61,000. Ne
parduotų už — $14,000. Visa 
namo vertė siekia dabartiniu 
laiku $240,000. šie pinigai ir 
ta įstaiga tarnauja musų visuo
menei, gražina apielinkes ir 
kelia lietuvių vardą svetimtau
čių akyse. Kiekvienas prava
žiuodamas pro šalį pažiūri į 
auditoriją ir pasididžiuoja ja.

Ateinančią vasarą visas na
mas bus išdekoruotas.

Pirmasai šią metų ketvirtda- 
lis atsižymėjo nepaprastu sta
tybos augimu Chicagoj. Kiek-į 

viena diena pastatoma $250,(MM) 
dolerių daugiau negu 1926 m.

Pereito mėnesio pabaigoj 
dieninė statyba siekė virš mi- 
liono dolerių. Nors didieji apart 
mentai, viešbučiai ir ofisai ne
pasikeitė, bet mažesnių namų 
skaičius žymiai pašoko.

Pirmieji metų bertai niai sta
tyboj pasireiškia sekančiai:

TEISMAS PALAIKfi BROKE
RIO VARDĄ

Mildos svetainė

ši senesnė Bridgeporto įstai
ga nėra musų pamiršta. Kovo 
19 diena š. m. atmokėjom pas
kutinę “Mildos“ svetainės sko
lą — $7,000. Tok'u bud u “Mil
da“ liekas vienintelė lietuvių 
svetainė, neturinti skolų. Jos 
verte nustatyta $204,000. Di
rektorių apskaitiiavimu nuo 
pradžios 1928 metų jau bus 
galima pradėti mokėt dividen
dus iš tikrojo pelno.

Kaip matome, nekilnojama 
nuosavybė dauginasi ir stiprėja 
ne tik pavienių asmenų tarpe, 
bet ir bendrovėse.

— J. Evald.

Ar neĮM?rmaža8
KiiražiiiH?

Daugelis padaro klaidą sta
tydami permažą garažių. Kuo
met parduoda senąjį automo
bilių ir perkas naują, didesnį, 
tai pamato, jog automobilius 
netilpsta garažiuje. Tenka tuo
met arba perbūdavo! ar kitą 
taisyti.

Vieno automobilio garažius 
privalo būti ^mažiausia dvylikos 
pėdų platumo; dviejų automobi
lių — dvidešimts du pėdai. 
Tokiose sąlygose dar rasis vie
tos užeiti iš šono ir nuvalyt 
arba pataisyt mašiną, netrau
kiant jos lauk. . >

Brighton Park
Teko sužinoti, jog šioj lietu

vių kolonijoj žadama statyti 
prie Rockvvell ir 42 gatvės du 
dideli apartmentų namai, kur 
galėsią gyventi daugelis šeimy
nų.

Tie ‘namai kainuosią aVti 
$200,000. Viskas butų gerai, 
jei patys lietuviai statytų juos. 
Dabar Mi visą darbą ir finansa
vimą atliks svetimtaučiai, o 
mes jiepis turėsime gamint pel- tuj.

Kodėl L. N. T. Taryba ne
perspėju musų koutraktorių ?

— V. Sutkauskas.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas i 
elektros jiegą i nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liain 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Catial 2591

», . .... ..u i ■

1927 ............... $104,610,500
1926 .................. 77,402,600
1925 .................. 77,781,800
1921 . 59,524,220
1923 .................. 76,695,447
1922 .......  40,819,250.

Pabaigoj pereitos savaitės 
Municipulio Teismo teisėjas A. 
Eberhard • išnešė nuosprendį, 
kad tik turintieji leidimą bro
keriai gali iškolekluoti komisą.

Byla buvo Gochran and Mc- 
Cluer Co. prieš llerbert Lund- 
ahl, iš Evanstono. Ji kilo dėl 
pardavimo Lunduh narr 
5353 Lakcvvood Avenue.

Iš šių skaitlinių matome, jog 
statyba šiuose metuose jau 
sumušė visus pirmesniuosius 
rekordus. —J.

Pragyvenimas branges
nis; elektra pinga

Nors pragyvenimas Suvieny
tose Valstijose pabrango 75.6% 
tarp 1913 metų ir šių, elektros 
kaina nupuolė 11'/ tam pačiam 
laikotarpy. Maistas pašoko 
61.8, drabužiai—66.7/, nuo
mos už butą—64.2%, rakandai
— 107.7'/.

šias skaitlines surinko Darbo 
Departamentas trisdešimts dvie
juose miestuose.

Svarbesniam atsitikime
Yra keletas momentų žmo

gaus gyvenime, kuomet jam 
reikalinga ne tik pagalba, bet 
ir sveikas patarimas. Išsirinki
mas nuolatinės pastogės priklau
so š’on sritin.

Lietuvių Nekilnojamos Nuo
savybės Tarybos nariai yra vi
sada pasirengę sąžiniškai ir 
tinkamai tarnauti visuomenei.

Išpardavimas Siuvamų Mašinų
Vienas didžiausių barmenų Perdirbtų Siuvamų Mašinų kokį kada mes esame pa
siūlę. Jus negalite reikalauti didžiausios progos, kaip ši, kad nusipirkus Stand
ard išdirbimo, augštos rųšies perdirbtas Siuvamas Mašinas. Mes bandėm daugelį 
šių mašinų veikimą ir gerumą iki paskutinės dienos. Mes patariame anksti atsi
lankyti dėl pasirinkimo.

SINGER
VVheeler & Wilson, Nauja Namas, nu
leidžiama, tik

SINGER
Perdirbtos Mašinos, labai speciale kai
na, po

$9 $15
Lengvais Išmokėjimais — $1 įmokėti, $1 į savaitę

VVHEELER & WILSON

NEJUDINAMO TURTO
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA ?

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam , į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedelio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO. 
5833-35 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151
rxuxxxxxxxxxxxxxxxžxxxxxxxfflxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxx
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1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠIS, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti gerinusį pianų už teisingą 
kainą.
Kiinball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistui ---- vartokite ir Juk! Mok
negulimo rasti Amerikos pianų 
nnirketuosc goresnių ir vertesnių 
pianų už “Kiinball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXJLXXXXXXXX1XXXXXXXX

Grojikliai Pianai
KRAUTUVĖSE

j TWO

KUOMI ,

H

M 
4

H

-r»

$9.50

Keletas šios rųšies keturiais 
ir šešiais stalčiukais, nulei
džiamos, garantuojama, kad 
siuva taip kaip naujos.

Rotary ir Shuttle Mašinos, 
gerame stovyje ir suteiks 
ilgiems metams užganėdi
nantį patarnavimą.

WHITE

S25
•r

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

■
Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 

Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naują gyveni- 
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimų.

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam , pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

J
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Dvigubos Vertės Dovanos 
. /\ r-\* O • i • Balandžio 7 iki 10 Dienų □pecialai i« įskaitant 

DYKAI• • *
Vynioklius nuo 

\ American Family 
DEL IŠMAINYMO I Muilo ir Panels nuo 

/ American Family 
v Flakes

MUSŲ MOTERIMS
..............■■-■■■■ i Veda Dora Vilkienė ..... .......

OBUOLIŲ SALOTOS CUKRAUS PYRAGAIČIAI

ONEI D A Par Plate Silverware 
šliubinio vainiko paternas (garantuota 

47 
100 
100 
100 
100

Hemstitched

1 
I

i

u# 
ui 
už 
už 
už

vyniokiiua 
vynioklių 
vynioklių 
vynioklių 
vynioklių

20 metų)

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
KainpHb 31-mos gatvės 

Tel. Yards H19

1 puodukas sviesto
•2 puodukai cukraus
3 kiaušiniai
2 šaukštu saldžios smetono.;
2 šaukštu vandens
4 puoduku miltų
1 šaukštas baking povvder

’Z» šaukštuko sodos
ĮZ> šaukštuko druskos 
l’/o šaukštuko vanillos.
Ištrink sviestą su cukrum, 

pridek kiaušinius ir vėl trink. 
Dapilk saldžios Smetonos, van
denį ir vanillą. Persijok sau
sus pridėčkus ir sudėk prie pir
mojo mišinio. Tegul stovi šal
toj vietoj keletą valandų. Iš
kočiok plonai, supiaustyk ket
virtainiais ar apvalais šmotu
kais ir kepk karštame pečiuje.

1 puodukas smulkiai supiaus- 
tytų obuolių

% puoduko supjaustytų da
tos.

1 puodukas sukapotų selerų 
Mayonnaise dažnio

Salotos lapų truputį rie
šutų.

Sumaišyk, padek ant salotos 
lapų. Apiberk kapotais riešu
tais.

KA IR KAIP VIRTI
DIDELIŲ BALTŲ PUPŲ 

SRIUBA 
(Lima Beans)

l/» puoduko baltųjų pupų
2 morkvas
3 puodukai šalto vandens
1 riekutė svogūnų
I šaukštukas druskos 
truputį žalių petruškų
1 puodukas m ii ko arba sal

džios Smetonos.
Nuplauk, mirkyk pupas 11/2 

puoduke vandens pusę valandos. 
Dapilk likusį vandenį ir viri 
pakol pupos nebus minkštos— 
apie 3/4 valandos. Paskui su 
uėk daržoves ir vėl virk. Per- 
trink per sietą. Jeigu bus per- 
tiršta dapilk saldžios Smeto
nos bei milko —paduok karš
tą su krekėsais.

ŠPINAKAI IR MfiSA

Tinkamus valgis žmonėms su 
silpnais viduriais

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 ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

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

3 šaukštai tarpyto sviesto
2 šaukštai miltų
l šaukštas druskos
1/8 šaukšto pipirų
3 '4 puoduko saldžios Smeto

nos arba milko
1 puodukas sviestu apipiltų 

ibidtos duonos -trupiolų
l/i, puoduko saldžios smetpnoa 
1/2 kvortos keptos ar virtos 

veršienos arba vištienos
3 4 puoduko vištų sriubos 

‘/o kvortos virtų spinakų. 
Ištarpyk sviestą, pridek mil

tus, druską ir pipirus ir Sme
toną arba milką, gerai išmai
šyk. Sudėk išsviestuotan puo- 
dan eilėmis špinakus ir suplau- 
stytą mėsą, apipilk smetona 
arba milku ir apiberk duono;j 
trupiniais. Kepk pečiuje pakol 
duonos trupiniai paims.

ORANDilŲ GĖRIMAS
I __________

(Sveikas vaikams ir suaugu
siems)

2 puoduku orandžių sunkos
1 1/3 puoduko labai šalto 

vandens nuo ledo
2/3 puoduko cukraus
1 1/8 puoduko šalto milko 

arba saldžios Smetonos
Ištarpyk cukrų orandžių sun 

koj. Atšaldyk; kuomet norėsi 
gerti, supilk pasaldytą orandžių 
sunką į milką atskiestą vande
niu ir paduok stikluose stalan.

Baltos
Staltiesės

Geros pušies, mercerized, mie
to* 56x72. Geros dėl ilgo var
toji mo.

280 vynioklių kiekviena 

vynioklių, kad gavus dovanas,

Arbatinis šaukštukas 
Stalavas šaukštas 
Peili* 
šukutė

1 Salųtėma šakutė

Indų šluostytuvas mieros
16x33, pusiau lininis. Tikrai 
gaukite jų kelis.

25 vynioklini už kiekvienų

Turkiški Rankšluosčiai.
Ekstra dideli ir stori, 24x44, su 
spalvuotais kraštukais.

115 vynioklių kiekvienas

Jei jų* neturite užtektino skaičiaus
dalis pinigais buš priimta.

tįlS puikus pasiūlymas yra aprubežiuotas. Nelaukite ilgiau, bet vei- 
K kit greit. 'TukstancLai moterų pa maudos iš tų naudingų dykai 
dalinamų dovanų.

Mes pasilaikome teises dėl aprubežiavimo skaičiaus. Skubėkit! At
siminkite, kad šis specialia pasiūlymas užsibaigs balandžio 16.

Pirkit DABAR American Family Muilų ir American Family Flakes .• 
kurių jums reikės per sekamus kelis mėnesiu* ir pasinaudoktt iš šio 
specialiu pasiūlymo. Nepraleiskite progos.

Atneškite vynioklius į musų arčiausią dovanų krautuvę. Arba, jei 
norite paštu atsiųsti. įdedant 10c dėl persiuntimo už kiekvienų stal
tiesę, 3c už kiekvienų rankšluostį ir 10c už kiekvienų 3 setų ailver- 
ware (arbatiniai šaukštukai 6 į sėt: ).

Vidurmieečio Krautuvė Atneškit Vynio-
(netoli State) kiltis vi 031.

AmericanSOAP.^i FLAKES

KORNV KOTLETAI
DANIJOS PYRAGAS

EGG—NOG

North Side 
1232 W. North Avė. 

(prie tilto)

FAMILY

’Taupykit Vynioklius ir Pantis nuo šių Kirk’o Muilų

James S. Kirk & Company 
Chicago

1 i/o puoduko džiovintų komų 
(mirkyk per naktį ir išvirk)

2/3 puoduko pieno
1 suplaktas kiaušinis
1 šaukštas tarpyto sviesto
1 šaukštas sutarkuotų svogu 

nų
1 šaukštas citrinų sunkos
2 puoduku minkštų, baltos 

duonos trupinių
2 šaukštuku druskos
1/4 šaukštuko pipirų
2 šaukštuku tarkuotų selertj
Viską kartu išmaišyk. Pada

ryk bandutes, apiberti džiovin
tos duonos trupiniais ir kiau
šiniu ir vėl duonos trupiniais ii 
kepk karštuose taukuose.

1 puodukas sviesto
11/2 puoduko cukraus
4 tryniai
4 puodukai gerų miltų
4 kiaušinių baltymai
Vj puoduko pieno
1 šaukštukas baking powder.
Ištrink sviestą ir cukrų,. Dėk 

vieną po kitam trynius ir vis 
trink, taip, kad mišinys pasi
darytų šviesiai geltonas. Dapilk 
pieną. Persijok miltus su ba
king powderiu ir pridėk prie 
mišinio. Išplak baltymus ir su
dėk, išlengvo maišydatna. Kepk 
4 blėtyse nedaugiaus 30 mlnu- 
tų. Perdėk su uogom arba kuo 
norėsi.

Gėrimas iš kiaušinių. Labai 
• maistingas silpniems žmonėms

3 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus
Druskos pagal skonies
2 puoduku milko arba sal

džios Smetonos
21/2 puoduko vandens arba
4l/y puoduku pieno truputį 

konjako arba rūgštaus raudo
no vyno iš aptiekos

Atskirk baltymus nuo try
nių. Pridėk druskos prie balty
mų ir išplak.

Išplak trynius pakol sutirš- 
tės, pridėk cukrų ir vyną. Su
maišyk trynius su pienu. Su
pilk stiklan, uždėk viršun iš
plaktą baltymą ir apiberk ka
potais migdolais. Padarysi 6 
stiklus.

N.............
Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota AkušSrė

Confincment reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

MADOS.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

I DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

■

GAUK ŽINIAS IR MUZIKį 1$ ORO DYKAI 
IR KADA TIKTAI NORI

Šitas naujas Fresh- 
man 6 tubij, vienu 
kontrolių, kaip ant 
paveikslo, r a d i o 
už.................$49.50

A. B. C. Electric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi
sados išduoda gražų, 
aiškų balsų, už $49.50

Pas Budriką visos geriausios radios parsiduoda: 
Brunswick Panatropes, R. C. A. Radiolas, Atwater 
Kent. Ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

A
Phone Asmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

r**"................. ................
Ros. Phone Fairfax 9258 

Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Įvairus Gydytojai

Lietuviai
i

Advokatai
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

KJURGEUONIS 
advokaia* 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuos® teismuos®. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

DENNIS 
BACIUS

Augltos r ų 
Mes siuvėjas 
Siutai darom 
i n t orderio

Valome, 
Dažome, 

Prašiname
2605

3analport Ar 
Phone

Roosevslt 2061

8011. Jaunai panelei svečiuosna ar 
baliuj suknelė. Graži bus iš lengvo 
šilko arba kokios kitokios lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 
12 ir 14 metų. 8 metų mergaitei 
reikia 2% yardų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, 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., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Ilk

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sąlle SU Room 330 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
T®1, Yards 4681L............  - ■— .«/

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

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

(Vardas ir pavardė)
• 1

(Adresas)

(Miestas ir vabt.)
lineli’

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 j 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9603
■ 1 ■ 1 1 .. ..............................■■■■■■■«■■■■ u .i ■■ 1

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5050

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U S.U. St, Room 20»l
Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halstad St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pštnyčios.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

> mi n ummiMmmmi—wiw i. ....

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tą). Fairfax 6858

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 8115 E. 47th Si.
Keavood 17B3

..      „,-i1. w 1..!,^
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Uisiraokejimo kainai
Chicago je — paltui 

’ Metams________________
Pusei meti..................... ..

. iw

per oopy.

■ditor p. ą<iGAina 
im Soath HabUd SteMt

CldcMfo, I1L 
Teltfhoa* Rooaevelt 8501

Subtcription Rateai
P«r y«ar In Canada.

Dvtera maneaiamą     lAfl 
Viauun nUbiaaiaf r tl ,7i

Chicagoja per naUetojuai 
Viena kopija-------  .. .. to
Savaitei lf t--, 18c
Mineaiui . . ______ ... ____ 71c

Suvienytose Valstijoaą, na Chicagoje, 
paltui

Metanui________
Pusei metą--------
Trims mlnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam miaeaiui

Liuoslaikio pavojus

AAtpiginta)

. i., ttJir ——:—  =■

SOVIETŲ MONARCHIJA

Ylos lenda iš maišo

I7JM 
8.50 
1.75 
1.25 

, .u

•8.M

Darbo valandų trumpinimas.— 
Žmonės nemoka savo Huosų 
laikų tinkamai sunadoti. — 

Romos ir Egipto žlugimas_
Vergai ir ponai.—Ar darbo 
valandos yra pakankamai 
trumpos?'—Žmonių dora 
eito šimtmečio pradžioj.

pra-

Col-

Ar jus girdėjote tokį dalykų, kad kas nors mėgintų 
sujungti sovietus su carizmu?

Sovietai juk, rodos, tai revoliucingiausia valdžios for
ma, įsikūnijusi proletariato diktatūra. Taip skelbė nabaš- 
ninkas Leninas ir taip tebeskelbia visi šių dienų komuniz
mo pasekėjai. Demokratija, visuotinas balsavimas, parla
mentas tai buržuazijos padarai, kurie labai lengvai yra 
sutaikomi'su karalių valdžia. Visoje eilėje Europos val
stybių šiandie gyvuoja kartu ir visuotinu balsavimu ren
kami parlamentai ir karaliai, pavyzdžiui: Anglijoje, Šve
dijoje, Danijoje, Norvegijoje ir kitur., i

Kas kita sovietai — tarybos, kurios susideda tiktai 
iš darbininkų ir šiaip darbo žmonių atstovų. Čia buržua
zijai arba kuriai kitai išnaudotojų klasei nebėra vietos. I 
Todėl, rodos, negali būt vietos ir kokiems nors carams.

Taip įsivaizduoja visi sovietų Rusijos garbintojai.
Bet tai yra tik iliuzija. Iš tiesų, patys carizmo šali

ninkai šiandie yra įsitikinę, kad sovietai galį būt puikiau
sia panaudoti, kaipo pagrindas atgaivintai monarchijai.

Vokietijos monarchistų organe “Kreuzzeitung'’ (Kry
žiaus Laikraštis) nesenai paskelbė savo manifestų didy
sis kunigaikštis Kirill, pretenduojantis į Rusijos carų'so
stų. Manifeste “caras” Kirill išdėsto savo programų, ku
ris skamba sekančiai:

f
“Busimoji Rusijos valstybės forma bus sovietų mo

narchija (Sovvjetkaisertum). Visose valstybėse, ku
rių pagrindas buvo stiprios valdžios, parlamentariz
mas pasirodė visiškai netikęs dalykas. Šis politinis 
lavonas, prieš kurį Rusijos inteligentija klūpojo ant 
kelių per pusę šimto metų, taip pat negali suteikti 
Rusijos liaudžiai laisvo, žmoniško gyvenimo, kaip ir 
diktatūra komunistų arba kurios nors per naktį pra- 
lobusios buržuazijos — sakysim, tos, kų yra išsivys
čiusi iš buvusiųjų ‘Nep’o’ šulų. Rusija šiandie dejuo
ja po nekviestų, nedorų ir rusų liaudžiai svetinių val
dovų sauvalia. Bet su sovietų sistema, kaipo tokia, 
Rusija ne tik susigyveno, bet ir susidraugavo, ir to
dėl ji neprivalo būt panaikinta. Reikia tiktai, kad so-| 
vietuose dalyvautų nepartiniai vietiniai politikos dar
buotojai, profesinių organizacijų atstovai ir specia
listai, kurie savo žinojimu ir patyrimu sugebės kel
ti valstybės gyvenimų. Laiks nuo laiko turi būt šau
kiami kaimų, valsčių, apskričių, gubernijų ir sričių 
sovietai ir juos turi papildyti periodiniai sovietų kon
gresai. Šitaip sutvarkyta organizacija tiktų tam, kad 
priartinus Rusijos carų jo žmonėms ir sutrukdžius 
visagalinčios biurokratijos arba kito privilegijuoto 
sluoksnio atsiradimų.

“Rusijos caro valdžia, paveldėjusi nuolatos besirie
jančio komunistų partijos biuro galių, butų vyriau
sias, tik iš vieno asmens susidedąs organas, kuris su
teiktų vieningumų ir stiprybę sovietų konstitucijai 
ir sugebėtų sutaikyti prieštaraujančius klasių, parti
jų ir tautybių interesus”.
Taigi visų Rusijos monarchistų pripažintasai vadas, 

“caras” Kirillas, pareiškia, kad jisai ne tiktai nenorįs pa
naikinti sovietų tvarkų, bet ketinus panaudoti jų suarti- 
nimui monarcho su “jo žmonėmis”.

Ar ne įdomus tai faktas, kad pretendentas į caro so
stų sakosi esųs pasiryžęs bet kurių dienų perimti į savo 
rankas valdžių iš komunistų partijos centro, palikdamas 
galioje visų sovietų konstitucijoje nustatytų tvarkų? Va
dinasi, jeigu tik Kirillas užimtų vietų Stalino, tai monar- 
chistų tikslas butų pasiektas: komunistinė diktatūra per
sikeistų į cariškų diktatūrų.

Ve kaip pavojingai arti bolševikų despotizmas yra 
priėjęs prie carizmo.

Rusija po komunistų diktatūra vystosi ton pačion 
pusėn, kurion kitusyk nukrypo revoliucinė Francija. Ja- 
kobiniečiai Francijoje atėmė galių žmonių renkamam sei
mui ir pavedė jų savo partijos centrui ir jos skyriams 
(l$liubams), išsimėčiusiems po visų šalį. Iš to išsivystė Ma- 
rat'o, Dant'on’o ir Robespierre’o diktatūra, paremta kru
vinu teroru. Paskui atėjo Napoleono Bonaparto monar-

Dr. George B. Cutten, 
gate universiteto prezidentas, 

Į savo knygo j “The Threat of 
Leisure” reiškia tą nuomonę, 
jog sumažinimas darbo valan
dų yra pragaištingas žmonėms. 
Nuo to esąs rimtas pavojus net 
r.uisų civilizacijai, 
girdi, dar nemoka 
liuoslaikį sunadotj,

Amerikoj darbiu

Žmonės, 
tinkamai

valandos 
nuolat yra trumpinamos. Dar 
visai nesenai darbininkams rei
kėdavo dirbti 60 valandų savai
tėj, o dabar 
monės šakose

jau

to

ir 
su 

tolyn, 
naujų

kaikuriose pra- 
bedirbama tik 

Paskilbusis Dr. 
Į Charles P. Steinmetz, elektros 
[burtininkas, prieš savo mirtį 
pranašavo, jog netoli tie laikai, 
kuomet žmonėms pakaks ke
turias valandas dienoj dirbti.

Ar toks darbo sutrumpinimas 
yra naudingas? Kokios yra 
pasėkos ?

Dr. Cutten mano, jog 
[dabar žmonės- nebežino 
[lįuoslaikiu daryti. Juo 
tuo labiau reikalaujama
priemonių “laikui užmušti”. Mi
ronai žmonių iš nuobodumo ei
na kintamųjų paveikslų žiūrė
ti. Primityvis sportas, koks 
\ra boksas, sutraukia tukstan- 
Čius žiūrovų, kurie sumoka 
milionus dolerių, kad pamaty
ti, kaip žmonės vieni kitiems 
snukius daužo. Bet tie pasilin
ksminimai ir nervų padilgini- 
r.iai kartais tuo nesibaigia. Sa
koma, kad bevalgant atsiranda 
ir apetitas. Nekalto turinio pa
silinksminimai žmogų pradeda 
r c be pa tenkinti. Jis ieško stip
resnių įspūdžių. Padarinyj mes 
turime kriminalistų klasę, kuri 
“stiprių įspūdžių’’ beieškodama 
1 e tik pradeda plėšimais užsi
imti, bet neretai ir žmogžu
dystes papildo. Pavyzdžių ga
rma privesti daugybę. Visi dar 
atsimena Leopoldo ir •Loeta 
I rasižengimą: du milionierių 
vaikai dėl “stiprių įspūdžių” nu
žudė kito milionieriaus sūnų. O 
plėšimų, kuriuos atlieka turtin
gų tėvų vaikai, pasitaiko gan 

tai Dr. 
yra liuos- 

Jaunuoliai
mano, 
pasėkos.

tankiai.
Cutten 
taikiu 
turi per daug liuoso laiko, bet
režino kaip jį tinkamai sunau
doti. Susikuria koki tai tuš
tuma, kurių reikia šiokiu ar to
kiu budu pripildyti. Ir, kaip sa
ko Dr. Cutten, 
soine mischief 
to do”.

“Satan finds 
for idle hands

kas praeity at-

Link bonapartizmo eina ir dabartinė Rusija. Ir ji te
nai atsidurs, jeigu Rusijos darbininkai neįstengs numes
ti nuo savo sprando diktatūros jungą.

Pažiūrėkime, 
sitiko. Imkime, pavyzdžiui, se
novės- Romą. Kuomet romėnai 

[sukrovė visą darbą ant vergų, 
(. patys rūpinosi tik savo kūno 
geidulius patenkinti, jie greit 

Įliek susilpnėjo, jog nebegalėjo 
atsilaikyti prieš priešus. Tas 
pat atsitiko ir su Egiptu. Egip
tiečiai, pavergę kitas tautas, 
cine patys palaidą gyvenimą 
vesti. Patys jie jokio darbo 
nedirbo, kadangi turėjo dau
gybę vergų. Laikui bėgant jie 
tiek ištižo ir susilpnėjo, jog 
graikams nebuvo didelio vargo 
Egiptą užkariauti.

šiandien vergijos- nebėra. Ver
gų darbų atlieka įvairiausios 
rųšies mašinos. Ir juo tolyn, 

(tuo žmonės labiau mašinų dar
ybų naudojasi. ? O tai reiškia, 
jog mažiau' bereikia dirbti. Iš
mintingai laikų praleisti žmonės 
nėra įpratę. Jie labiau mėgsta 
pigios rųšies pasilinksminimus, 
kurie dilgintų jų jausmus. Na, 
o tokios rųšies pasilinksmini-

mai, kaip jau buvo minėta, tik 
sugadina žmones.

“Mes visuomet reiškėme di
delę simpatiją vergams”, sako 
Dr. Cutten, “bet gamta, jeigu 
ji savo simpatijų pareikšti ga
lėtų, gal greičiau simpatizuotų 
ponams, nes ponai, įgiję daug 
liuoslaikio, paprastai žūva su 
tąja civilizacija, kurių jie su
kuria. Ponui visuomet buvo 
didesnis pavojus, negu vergui. 
Rase atsiekė dabartinės- padė
ties per kovą ir pasiryžimų. 
Silpt nsnieji turėjo žūti. Atski
ro žmogaus pasisekimui ta ko
vų taipgi yra auksinis kelias”.

Tiesa, Dr. Cutten nėra per
daug entuziastiškas ir apie tuos 
laikus, kada “man worked Irom 
sun to sun and vvoman’s work 
\vas never done.” Grąžinti tuos 
geruosius laikus, žinoma, nėra 
jokios galimybės. Per daug liuo
so laiko turi tik tam tikra žmo
nių grupė, kuri naudojasi sve
timu darbu. Apie tą grupę 
žmonių pro L Thorsbein Veblen 
\ ra parašęs labai įdomią kny
gų vardu “The Theory of the 
Leisure Class”. Bet sakyti, jog 
šiandien Amerikoj visi žmonės 
turi perdaug liuoso laiko yra 
gryniausias absurdas. Darbinin
kai paprastai dirba 8 valandas 
ar daugiau į dienų. O tai juk 
nėra labai trumpos darbo va
landos. Dr. Walter Polakovo, 
paskubusio Ne\v Yorko inžinie
riaus, tyrinėjimai rodo, jog ir 
astuonių valandų darbo diena 
nėra labai tinkama. Prie da
bartinių dtfrbo sųlvgų ji turė- i “ * ,
tų būti trumpesnė, sako Dr. 
Polakov. Ir štai kodėl: fabri
kuose darbininkams prisieina 
birbti su labiliu įtemptais ner
vais, ir todėl jie greičiau pa
vargsta.

Dr. Cutten sako, jog juo žmo
nės turi daugiau liuoso laiko, 
tuo jie labiau pasileidžia. Vargu 
yra teisingas ir tas tvirtinimas. 
Sakysime, Josepli McCahe’o 
tyrinėjimai rodo, jog praeito 
šimtmečio pradžioje anglai do
ros atžvilgiu stovėjo nepalygi
namai žemiau, * negu šiandien, 
nežiūrint j tai, kad jie dirbo 

ai. į dienų. Prie 
McCabe priėjo po 

peržiurėjo tų laikų 
Laikraščiai laivo 
apie įvairiausius 

Išgėdinimai mo-

los išvados 
to, kai jis 
laikraščius, 
pilni žinių
prasikaltimus, 

‘terų buvo paprasčiausias daly
kas. Naktį be palydovo mote
ris negalėdavo pasirodyti nei 
gatvėj. Vagysčių taipgi būda
vo pakankamai papildoma.

Jeigu Dr. Culteno įspėjimas 
kam tinka, tai tik tiems visuo
menės parazitams, kurie jokio 
produktyviu darbo nedirba, o 
tik minta švetimu darbu. Kad 
tos rųšies žmonės pradeda dc- 
generuotis', tai gal ir teisybė, 
lokių nuomonę reiškia p-ni 
Lidyg, kuri pati priklauso 
“aukštajai draugijai” ir todėl 
gerai žino tos draugijos gyve
nimą.—K. A.

Photo]’acific and Atlantic
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Toronto

Tel. Lafayette 4228
Pluni bing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaiErnest V. Sterry, 

redaktorius, rastas kaltas už 
biblijos įžeidimą.

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
Štai dabar yra kitas, Miškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas . Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenimo”. [sigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams 
Pusei metų 
Kopija

gyvenimas 
Minesinb žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius’Leidiįąs 

900 W. 52nd Street 
Chicaio, IR.

Tel. Boulevard 8669

Vilnis skundžiasi, kad Rose- 
lando pilietis P. Ražanskas su
radęs, jog “svečias iš Lietuvos” 
Liaudanskas esųs padirbtas 
Rrooklyne ir jo pavardė esanti 
kitokia. Liaudanskas nėra pa
dirbtas Rrooklyne, o kur nors 
Lietuvos kaime, nes angliškai 
jis da nesusikalba žmoniškai, 
nors ir daug metų išgyveno 
Amerikoj, šito “svečio iš Lie
tuvos” buveinės reikia ieškoti 
me Rrooklyne, o Lewiston, Me.

Rosclando bolševikų Pusže- 
maitis buvo nuėjęs į katalikų 
bažnytinę svetainę koncerto 
klausytis. Koncertas neįvyko ir 
Pusžemaitis sako, kad tokio su
viliojimo ir išjuokimo jis tik 
pirmų sykį susilaukęs. Reiškia, 
kad ‘bolševikai ateina j bažny
tines svetaines ir į bažnyčias 
melstis, duokite jiems visą pro
gramų, kad ncsuvilti ir neiš
juokti.

J. O. Sirvydas savu laiku 
J.uvo tapęs socialistų, paskui 
Eocialrcvoliucionierium, vėliau 
jau reiškė simpatijų anarchiz
mui, kas ir iš LSS. jį išstūmė. 
Per kelis pastaruosius metus jis 
dėvėjo sandariečio mešką, bet 
kada sandariečiai parpaudė mai
šų, iš jo išlindo fašistas ir kle
rikalas. Da sandariečių mai
še yra ir daugiau fašistų ir 
klerikalų, kuriuos reikia tikė
tis, jie greitai išspaus laukan.

Hakstneeto daktaras Graiču- 
nas, kuriam “Draugas” yra lie
pęs išsiskalbti marškinius, tapo 
vienu laiku išspaustas iš socia
listų maišo. Buvo įlindęs jis j 
klerikalų maišų, bet ir iš ten 
i .spaustas. Paskui slėpėsi san- 
dariečių maiše, bet ir iš jo iš
spaustas; .dabar jis komunistų 
maiše ir svietas džiaugtųsi, kad 
tik jie sau jį pasilaikytų.

1'apo surasta, kad Rosclande 
10 komunistų turi įsikūrę 5 
kuopas, kurios vadinasi kito
kiais vardais. Vadinasi, 10 ko
munistų gali urnai sukviesti 5 
organizacijas dėtis prie visokių 
jų suplanuotų tarybų ir sąry
šių. Aš patarčiau, kad jie su
kurtų 25 ar 50 organizacijų vis 
iš tų pačių 10 komunistų, 
tuomet išrūdytų, kad svietas 
j oms baisiai pritaria, kuomet 
visos tos organizacijos 
)agal jų muziką.

Vadinasi, dramos
Chicagoj. Vienas 
jau sieluojasi, net

šoktų

ir vėl 
senai

tėvas 
tėvas 

kunigus j 
vis negali

dramos pagimdyti. Turbūt, rei
kės motinos šitam darbui pa
daryti.

Vanagaitį atakuoja ir kairie
ji ir dešinieji ekstremistai, ir 
prie jokios partijos jis neside
da, vienok yra mylimiausias ar
tistas Amerikos' lietuvių. Vadi- 
rasi, geros ylos jokiame maiše 
nepaslėpsi. Tas pats buvo ir 
su artistu Pilka.

Visokie parazitai matinasi 
svetimu kurni ir nesiduoda nuo

8228 W. 38th Street, (hic«o, III.

jo nukrapštyti. Neveltui ir^iu-lčes”. Išlaikius per naktį ka
sų bolševikai kelia alasų, kada* 2jimc tapo paleistas P. Ber- 
įuos bandoma iškrapštyti iš S. 
LA. kuopų ir įsteigti jiems vie
niems kuopas.

Krikščionys demokratai apgau- 
didėja Lietuvos žmones, kad jie 
esą demokratai. Dabar jie tapo 
krikščionimis diktatoriais, kiti 
monarchistuis. išlindo yla iš 
maišo.—Yla.

KORESPONDENCIJOS
Zeigler, III

miestelis gyventųjųŠis
apie šešis tūkstančius. Daugiau
sia apgyventas ateiviais. Taipgi 
čionais randasi ir lietuvių apie 
keturi šimtai. Darbų kitokių nė
ra, išskyrus dvi anglių kasyk
las, kurios dabartiniu laiku 
dirba kasdie. Bet visi laukia 
ateinančios darbo sustojimo, 
kada pasibaigs balandžio 1 d. 
sutartis tarp angliakasių ir ka
syklų savininkų.

Kovo 10 d. buvo surengtos 
prakaltas SLA. 308 kp. S. E. 

generaliam 
prakalbas 

gana geras

turi

Vitaičiui. centro 
organizatoriui. Į 
žmonių prisirinko 
skaičius ir visi pavyzdingai už
silaikė. Kalbėtojas S. E. Vitai- 
tis labai aiškiai ir nuosekliai iš
aiškino SLA. organizacijos rei
kalus, taipgi plačiai išaiškino 
jaunuolių organizavimo naudin
gumą ir raginp jaunuolius pri
sirašyti prie šios kuopos, kuri 
jau čionais gyvuoja antri me
tai.

Kovo 17 d. R. Partokienės 
valgomų daiktų krautuvei) įsi
laužė plėšikai ir išnešė apie 
$200 vertės valgomų daiktų. 
Nuožiūra tuojaus puolė ant 
lietuvių, kurie visiškai mažai 
<1 iri ra, o kaip katrie ir visiškai 
nedirba ir gyvena, taip sakant, 
l-e darbo. Kovo 19 d. tapo pa
daryta krata pas lietuviškus 
“bečlerius” ir atrasta ant sto
pos viršaus sukrautas visas 
maistas. Tuojaus likosi areš
tuotas stubos savininkas Jonas 
Atkočaitis, jo “draugas” P. 
Bernotas ir kitas jų “draugas” 
A. Sasnauskas, iš kitos “bė-

::otas; mat jis nedalyvavo tame 
vogime. Tų pačių dieną užsta
čius du tuksiančius dol. kauci
jos tapo paliuosuotas J. Atko
čaitis iki teismo; ne atsiradus 
niekam užstatyti kaucijų už G. 
Sasnauską, jis tapo išgabentas 
j pavieto kalėjimų. Taipgi tie 
išdavė ir kitus du sėbrus, tai 
J. Kamantauską ir Albiną Jasi- 
-nų; tat tie laiku spėjo pabėgti 
į girių ir jau dabar slapstosi.

Tai antras- tos sankrovos plė
šimas. Metai atgal, vas. 8 d., 
Aleks J’artokas tapo plėšikų 
nušautas, kuomet jis norėjo ap
siginti nuo piktadarių.

Pas J. Atkočaitj nuo senai 
užsilaikydavo visokie lengva
duoniai, bet visgi vieną sykį 
pakliuvo. Tokie lietuviai paže
mina vietinių lietuvių vardų ki
tataučių akyse. Kaip girdėtis 
busiu padaryta ir daugiau kal
tinimų tai saikai, 
teismas ir kokios

Kaip 
i.š to bus 

vėliau, 
čia vra

pa

sė

LPMS. APL
ADP.

iš organizacijų 
kančios: SLA. 308 
Kliulras; ALDLD., 
A.; taipgi čia gyvavo
kuopa, bet pereitų metą sniegui 
tirpstant ir minėtoji partija 
sykiu sutirpo. SLA. 308 kp. yra 
didžiausia ir tvirčiausia šiame 
mieste, nes kitos visos minėtos 
dr-jos j krūvų sudėtos tokio 
narių skaitliaus nesudarytų. 
Minėtos organizacijos didelio 
Veikimo neparodo ir naudingo 
daug kų nenuveikia. Jeigu ir 
bandoma kas veikti, tai vis no
rima, kad butų bolševikiškai.

čionai nepersenai buvo su
lošti du taip vadinami “teat
rai”. Kad butų taip sau lošta, 
kaipo dailės žvilgsniu ar pri
traukimo lietuvių į bendrą pa
silinksminimų, arba ir laiko 
praleidimui, tai nebūtų kas sa
kyti. Bet dabar ditižiausis tiks
las buvo pasigauti dolerių “ir 
paskui pasiųsti ten, kur “Vil
nis” nurodys. Turiu paminėti, 
kad _ minėti “teatrai” ' daugiau 
neužėmė laiko, kaip 30 min., o 
kaina Už tikietus gana aukštš— 
vyrams 75c., moterims 50c. l ai 
jau per daug. Tokius progra
mų* rengdami nustos lankyto
jų ir kada kad ir geresnio ką 
parengtų, tai publika netikės ir 
neis. Liepa.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTA8H
3464 So. Haloted SI.

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

Res. 3201 So. W«llece Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos) 2—4 dieną; 6:80—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0678

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Hepublie 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

r/ i J . levo 9 ikt II vai. ryte; 
V a'anaosį nuo jį; g va|. vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwfc«k«e Avė-, Ruvm 209 
Kampus North Avę. ir Robey St,
Valandos:
8 vakare.
Namų telefonai Spaulding 8688

UltiuviolėlinJ Iviesa ir diatherroia

1 iki 8 po pietų, 6 iki 
Tel. Brunswick 4988.

DR. MARGERIS
8327 So. Haluted Street 

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

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

Tel. Lafayette 4146
.. i . I nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j)Uo g 9 vaj TajL

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Aahland. Tel. Boulveard 
7820. Retu, 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedilioJ 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželi* _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 Su. AMhland Avė.
Ajit Zaleskio Aptakoi 

CHICAGO, UX. /
> —W 1 III M ■! II 1 — 1 ~ 1,1

—-A........... —piii  —“-

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone J’rosuect 6659 
Ofiso Tel. (fanai 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 So. lalsted St. 
Chicago, III.
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Teismo stenografas pa 
kliuvo

Prieš teisėjų David išėjo aikš
tėn tokie dalykai, kad teismo 
stenografas W. Weir veikiau
sia bus apkaltintas už prigavin- 
gų išgavimų pinigų ir prakti
kavimų advokatūros be leidimo, 
o Mrs. Sophie Pužauskas, 32 
m., 8019 Princess Avė., turės 
išnaujo pradėti bylų dėl persk i- 
rų.

Puzauskienei josios draugas 
ar draugė pristatė Weir kaipo 
advokatų ir ji jam užmokėjo 
$60, kad užvestų byla dėl per
skirti nuo jos vyro, kurį ji kal
tino už žiaurumų. Byla tapo už
vesta kovo 25 d. ir po ja pasi- 
rašė kaipo advokatas Harold J.f-----------------
Carter; buvo priduota ir stipu< 17 injunctionų išduota !
liacija neva nuo Pužausko ad- ' * -----------
vokato \Vm. D. Adams. į Federalinis teisėjas Cliffe, ‘

Penktadieny turėjo įvykti prašant distrikto prokurorui 
bylas nagrinėjimas, bet nė vie-'p-lei Mary D.'Bailey, išdavė 17 
nas tų advokatų neatėjo. Atėjo injunctionų prieš tas vietas, 
tik Weir, kuris pranešė, kad ad- kurio*; buvo sugautos laužant 
vokatas Carter sergąs ir kad prohibicijos įstatymus. Inįunc-' 
jis užrašysiąs liudijimus. Bet tionas išduotas ir prieš vieną
ten buvo ir Puzauskienės ad
vokatas Rabonoff, nes ji pra
dėjo nužiūrėti ką negero ir pa
sisamdė kitų advokatų. Jis ir 
pranešė teismui, kad augšeiau- 
siojo teismo klerkas pranešė, 
kad tokių advokatų, kokis pa
sirašė po užvedimu bylos, visai 
nėra užregistruotų Illinois val
stijoj. Tada imta kamantinėti 
\Veir ir jis prisipažino, kad Pu- 
zauskienės skundą teismui jis 
pats surašė ir taipjau padėjo 
advokato vardų. Prisipažino, 
kad jis pasirašė ir neva Pužau
sko advokato vardą. Grand ju- 
ry bus paprašytas apkaltinti 
\Veir.

Bruno Pužauskas, barbens, 
gyvena prie 1826 S. Ruble St. 
ir sakosi nieko apie savo pačios 
bylų nežinąs, nors ir “jo” “ad- 
vokatas“ yra pasirašęs po sti-
pu liacija.

5 savaites miegojo
Mamie Kulatfa, 9 m.y išmiego

jo Berwyn ligoninėj penkias 
savaites be jokios paliovos ir 
tik dabar pabudo. Ji per 5 
savaites buvo be sąmonės po 
įtaka miego ligos, bet dabar 
jaučiasi gana gerai, jau gali 
žaisti su lėlėmis ir kalbėtis. 
Pirmų kartą nubudo penktadie
ny, bet per kelias valandas ji 
buvo mieguista ir negalėjo kal
bėti. Paskui vėl užmigo Jau 
natūraliu miegu ir išmiegojo 
visų naktį ir po to galutinai 
pabudo. Tokia ilgas miegas yra 
nepaprastas medicinos istorijo
je ir jas tėvas sutiko palikti jų 
kad ir kelioms savaitėms ligo
ninėj, kad daktarai galėtų ge
riau ištirti jos nepaprastų ligų. 
Imsią apie pora savaičių laiko 
iki mergaitė pilnai pasveiks.

Mildos Teatras
3140 So. Haisted St.

Paned. ir U ta r. Du bei tavas Feature 
Lewis Stone

AN AFFA1R OF THE FOLLIES 
Rin Tin Tin 

in
HILLS OF KENTUGKY 

ir Komedija. Gražus paveikslai

“Indian Joe” kaltas
Į Joseph Huszar, “Indian Joe”, 
buvęs Broadvievv miestelio poli-j 
cijos viršininkas, liko rastas; 
kaltas už užpuolimų tikslu nu-Į 
žudyti žmogų ir jam Hręsia nuo 
1 iki 14 metų kalėjimo. Jis pa-' 
reikalavo naujo bylos nagrinėji
mo ir tapo paliuosuotas už 
$13,000 kaucijos.

i Kaltintojais buvo John 
Schrieffer ir jo žmona, kurie 
sakė, kad jie miestely sustojo1 
pavalgyti papkornų, bot juos1 
užpuolė Huszar ir ginklo pa- 

’galba privertė juos pasiduoti 
areštui ir vėliau užsimokėti $22 

1 pabaudos. Charles G. Krotz,1 
1 buvęs miestelio taikos teisėjas! 
suklastavo savo teismo rekordus1 
ir jam gręsia teismas už krei-1 
vų prisaikų. ,

Huszar jau pirmiau buvo tei
siamas už užpuldinėjimą ant 
automobilistų, bet liko išteisin
tas. Dar jį laukia byla už už
puolimų ir apiplėšimą.

lietuvį, Anton Gudialis, 4157 S.' 
Kedzie Avė.

Sportas 
gali pabandyti

Ereimontas per “Dirvų” iš
šaukia lietuvius ristikus su 
juo persiimti. Bancevicius dė- 
liai to daro štai kokį pareiški
mų:

“Aš apsiimu Freimontų į de
šimtį minučių paguldyti dešim
ti kartų. Tegul jis ateina ba
landžio 10 d. į Universal Kliu- 
bų ir aš jam parodysiu, kad ga
liu tai padaryti. Jeigu jis nori, 
gali atsinešti “betui” ir pinigų.”

S.

IŠ POLITIKOS LAUKO
RYTOJ MAYORO RINKIMAI

Visi kandidatai sakosi laimėsią. 
Laukiama triukšmingų rinkimų

Rytoj bus balsavimai. Bus 
renkamas mayoras, miesto kler
kas ir miesto iždininkas. Yra 
trys svarbiausi kandidatai j 
mayorus, būtent, republikonų

buvęs mayoras VVilliam Hale 
Thompson, demokratų — da
bartinis mayoras VVilliams E. 
Dever ir nepriklausomųjų Dr. 
John Dili Robertson, einantis 
“people’s ownership, smash 
erinio rings” obalsiu. Dr. Ko
bertson yra buvęs prie Thonip- 
sono sveikatos komisionieriu, 
dabar yra parkų komisionierius, 
kuriai vietai jį paskyrė gub. 
Small. Visi trys kandidatai vie
šai paskelbė, kad jie tikisi lai
mėti. Sako Deveris: “Aš busiu 
išrinktas didžiuma, kuri paro
dys pasauliui, kad žmonės vis 
dar nori palaikyti padorumų ir 
teisingumų dėl gero vardo Clii- 
cagos.’’ Thompsonas gi sako: 
“Aš laimėsiu daugiau kaip 100,- 
000 balsų didžiuma“. Silpniau-

NAUJIENOS, CMcago, UI.

M***.

Jie yra malonus jūsų burnai.

J^JUCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

It’s toasted
I APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS g
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sias kandidatas Dr. Robertson 
irgi tikisi laimėti; jis sako: 
‘’iMano kampanija buvo sėk
minga ir mano išrinkimas yra 
užtikrintas.” Bet kadangi Ghi- 
cago turi tik viena mayorų, tad 
visi trys negali būti išrinkti ir 
dviem jų teks susivilti. Kas bus 
išrinktas, sunku atspėti: jei 
butų žinia kas bus išrinktas, 
tai nereikėtų ir balsavimo. 
Miesto iždininku veikiausia bus 
išrinktas demokratas lenkas M. 
S. Szymczak, nes' jį remia visi 
kukai, kaip demokratai, taip ir 
republikonai.

Iš daromų prie rinkimų pri
sirengimų išrūdytų, kad rytdie
nos rinkimai bus labai kruvini. 
Jau iškalno apsirūpinta specia
liu prokuroru tyrinėti sukty
bes, šaukiamas ir grand jury 
tuos tyrinėjimus vesti. Į Chi
cago atvyko ir generalinis val
stijos prokuroras Carlstrom 
rinkimus pridaboti. Tuo pačiu 
laiku verbuojama visa policija, 
kuri bus apginkluota šautuvais 
ir kulkasvaidžiais ir paleista 
lakstyti gatvėmis. Tuo pačiu 
laiku gubernatorius Small pa
skelbė, kad jis prisius valstijos 
milicijų, jei tik to pareikalaus 
šerifas. Eina visokių gandų, 

gąsdinama net ir rasinėmis 
riaušėmis. Rinkimais yra užin- 
tenesuoti žmonės ir balsavimuo
se galbūt dalyvaus nepaprastai 
daug žmonių. Bet kalbos apie 
sumišimus, rasines riaušes, 
negrų skerdynes, policijos pri
sirengimai, veikiausia yra pa
prastas politikierių “blofas“.

Visa ši rinkimų kampanija 
buvo labai šlykšti. Kandidatai 
ne apie miesto reikalus kalbė
jo, bet tik vienas kita koliojo 
ir tai labai šlykščiai. Deveris 
koliojo Thompson^, Thompšo- 
nas — Deveri, o Robertson — 
abu juos. Su vasario 1 d. užsi
baigė gatvekarių koncesija. Ji 
tapo prailginta šešiems mėne
siams. Priseina gatvekarių klau
simų būtinai išrišti, ir tai iš
rišti į visai trumpų laikų ir ne 
vienai dienai, bet labai ilgam 
laikui, gal būt keliems desėt- 
kams metų. Tečiaus, kaip De
veris, taip ir Thompsonas tuo 
svarbiausiu šios valandos visai 
Chicagai klausimu kuomažiau- 
šia kalba ir nėra pareiškę savo 
aiškaus nusistatymo. Tik vie
nas Robertson stojo už gatve
karių paėmimą miesto nuasa- 
vybėn. Bet kokiomis sąlygo
mis? Juk ir Deveris buvo net

balsuotojams pasiūlęs gatve
karių nusavinimo projektų, ku
rį balsuotojai atmetė, nes ne 
miestas gatvekarius, bet kapi
talistai patį miestų butų nusa
vinę. Yra ir kitų svarbių klau
simų, kurių kandidatai nė ne
judino. Vieton to buvo daugiau
sia kalbama apie religijų, apie 
negrus, apie šlapumų, gemble- 
riavima ir kitus mažos vertės 
klausimus. Vienas kandidatas 
nedoras, kitas dar. ntdoresnis, 
vienas šlapias, kitas dar slapes
nis, vienas baltas, kitas dar bal
tesnis, vienas geras katalikas, 
kitas tiek pat geras protestpnas 
[r t. t. Tik vienas Robertson 
stojo, kad Chicago butų visiš
kai sausa ir ketino išvaryti iš 
miesto visus butk'gerius, mun- 
šainerius ir visokius kitokius 
kriminalistus ir ne-kriminalis- 
tus, kuriu tik nuaidės sausumui.

Lietuviai šį kartų veikliai 
dajy’vavo rinkimų kampanijo
je ir buvo sudaryti du lietuvių 
komitetai, vienas — remti De-
verį, o kitas — remti Tbomp- 
si>nų. Išrodo, kad tarp lietuvių 
daugiaus sekėjų turi republi-* 
konai ir Thompsonas. Kad kas LIETUVIU REPUBLI- 
iš lietuvių remtų Robertsoną
—girdėti neteko. —S. , KONŲ KOMITETAS '

Su pagarba,

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So* Ashland Avė.
Valandoj:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10, Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 MarahaU B|v<L

TELEFONAS CRAWF0BD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimai

V laidotuvėse. ir kokia- 
,ne reikale, visuomet 

sanžiningas ir 
iV^^^HMficbrangus, todėl kad 

neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

II .........................  Į* II. Į «|/

TĖMYKIT LIETU
VIAI!

Ateinantį Utarninką, 
Balandžio (April) 5-tą, 
dieną, yra rinkimai mu
sų miesto MAYORO, IŽ
DININKO (Treasurer) 
KLERKO, ir nekuriu 
Aldermanų.

t * . )i »• i 1 • L * C' • * 1

- Musų pareiga yra bal
suoti už geresnį ir tei
singesnį žmogų, kad ne
būtų pakelti musų Tax- 
ai, kad nebūtume aplei
sti grafteriais ir kad iš 
Chicagos nebūtų pada
ryta Afrika, Nigeriu 
valdoma.

Del to, nors didumoj 
mes ir esame Republi
konai, šitą, kartą priva
lome balsuoti už MAY- 
ORĄ DEVER, Demo
kratą, teisingą, švarų ir 
gabų žmogų.

Neklausykite i š v a d- 
žiojimų visokių > gerai 
apmokamų Thompsono 
kalbėtojų, ir apsaugoji
mui miesto nuo visokių 
nelaimių, balsuokite už[x] W. H. DEVER

Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi 
nanjoj vietoj 

DR. VAITUSH 
0PT0MBTRI8TA8

Palengvina akių Įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste Ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
rome* su elektra, parodančia ma
niusias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
fld 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
BoaUvard 7589

'Muilo Vyniokliai ir Panels
Paprastai pavasariniai skelbikai 

dovanų kampanijos American Farrtily 
Muilo ir American Family Flakes, 
ddbar talpinama musų laikrafityje. 
Skaitytojai lai atkreipia j jį atydą.
Vi vynioklius ir panels nuo to mui- 

lo^galima mainais gauti Oneida Com- 
minity sidabruotus indus ir turkiš
kus raųkšluoščius. Jums tik reikia 
tampyti vynioklius nuo American 
Fįmily Muilo ir jus gausite dovanas. 
Paskui nuneškite juos j James S. 
Kirk & Company dovanų krautuves, 
kur jie bus išmainyti i sidabruotus 
indus.

Motinos pastebėjo, kad taupymas 
tų muilo vyniokiių daro labai gerą 
įspūdį j vaikus. Jis papranta iš ma
žens prie taupymo.

Kiti sutaupę tuos vynioklius ir pa- 
neis atiduoda labdaringiems tikn- 
lams. '

■ . ............--■■■ -■‘-TH ' -■
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JUOZAPAS SAUNORIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 1 dieną, 5:35 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 56 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
mieste, paliko dideliame nuliū
dime brolį Kazimierą su šei- 
n»yhk, fcvęgerj Kazimierą Kal- 
nf, pusseserę Petronėlę Rainie
nę ir kitus gimines, o Lietuvoj 
seserj Oną. Kūnas pašarvotas 
randasi 2249 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Balandžio 5 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gėdulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Saunoris 
gifninės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis su šeimyna, Švogeris, 
Pusseserė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I^chawicz Tel. Canal 
2199.

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
y AI yra piuku jeigu gali taip 

’ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

JLiiterine, dantų tapai**, valo 
dantis nauju budu. Mu*u che
mikai pagalio* surado au*tat* 
kut* iitikro šveičia pedraaky- 
damaa dantų emali* — ta* sun
ku* uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didele tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickorju. 
Lambert Pharmacal Co^ Sgint 
Louis, U. S. A.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselanii
Atsakymas “Svečiui 

Monkevičiui
ir

štai kaip pamatuoja

---------------- ,------------------------  
krautuvę ir išsirinko pati par
lor setą, kokio norėjo, bet už 
kurį dar neužteko pinigų, tai 
p. Sadulienė sutiko likusią da
lį išsimokėt pati, (lai patvirti
na pats krautuvninkas, kuris 
savo kviloje-reeilėj įrašė: “Wrs. 
P. Saduler \vas present when 
a kove purchase and cash pay- 
menl \vas made and agreed to 
pay the balance on the pur
chase \vithin sixty days.”) Da
bar Svečiui ir Monkevičiui bus 
aišku, kad mes jokių pcimen-

Pirmadienis, Baland. 4, ’27
—**•■•*•—**“****"*-*—M•**MaMaAteM. 4 ». ***-****— • * r“ ' --**•**

Real Estate For Sale 
Namai-žeinč Pardavimui

PAVASARIO BARGENAI

Announcements
Praneli rn»i

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, )>. F. Lukoševičius, permainė 
savo gyvenimo vietą. Kas norite 
Naujienas gauti j namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stot j, 1105 So. 
Ulth Avė., Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena: 1308 S. 50th Ct., 
Cicero.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscelianeous
{vairus

EXTRA!1 EX7i'RA!!

G6 jis rašo: "Mšilote kam Gry
bienei ir Kučinskivnei buvo 
reikalinga atsiimti tos Lietu-

kome (Kitaip mes butumr pir
kę dovaną už tiek, kiek turė
jome ninigų). Taigi ir jokio

REIKIA rinkėjų ir pardavinėtojų 
pardavinėti vyrų ir moterų rubus iš
mokėjimais. Turi priduoti paliudy
mus. Uždirbsite nuo $50 iki $100 už 
komisą. Atsišaukit utarninko ir ket- 
vergo vakarais nuo 6 iki 9 vakaro. 
1227 So. Halsted St., 3 fl. Klauskite 
M R. RUSSELL.

Pigus Namai Del Greito 
Pardavimo

ANT BRIDGEPORTO

mokėjimui savo skolų, kokios 
pasidarė perkant s. tų. “Vieš
ini’” tik dabar išsiplepėjo per 
‘Naujienas’. To aš nežinojau. 
Jos matomai pirko tą setą 
‘dovanų’ ir dėl visos bilos nesu- 
krapštė ‘smulkių’. Aišku, pri
davė su setu ir peimentus tam, 
kuris tą ‘dovaną* gavo. Kad 
sumažinus tuos ‘peimentus’ 
musų cicilikės ir sugalvojo at
imti aukas.” Kada Svečias Vil
niete N r. 46 rašė primesdamas 
mudv.’.m tą vagystę, kad 
mudvi net verstinai reikalavu
sios tas aukas atiduoti mums, 
Svečias štai dabar prisipažįsta, 
kad jis tąsyk nežinojęs. Bet 
kad jis ir dabar atsakydamas 
į "Viešnios” pataisymą ir vėl 
meluoja, arba nežino nei jis 
pats ką jis rašo, tai mes paro
dysime faktais.

Kada dovana buvo perkama, 
tai iš Kuiešių familijos buvo 
sumanymas, kad paklaust Sa- 
dulienės kokia dovana jai butų 
tinkamesnė. Tada ponia Sadu
lienė kartu su jos sesere Pet
rauskiene ir mumis nuėjo į

sisavint kokias tenai aukas, 
idant jomis1 apmokėti skolą už 
setą. Tas mums ne galvoje, lai 
yra biaurus tų veidmainių pra
simanymas.

Bet kaip jau “Viešnios” bu
vo rašyta, tai liesa, kad P. Pet
rauskas, kaipo Sadulų švogeris 
ir gal būt at ja lįsdamas jų tuo 
laiko finansinę padėtį, pakėlė 
klausimą, kad tos aukos butų 
skiriamos apmokėjimui seto.

O kas link kitų "Svečio” me- 
'agingų ir šlykščių šmeižtų ne
matome jokio reikalo aiškinti 
ir gaila laikrašty vietą užimti. 
Argumentuoti su tokiais 
nėmis, kaip Monkcvičia ir 
lys tai butų pačių savęs 
žeminimas. Tuo dalykas
aiškus ir užbaigtas. Daugiau į 
tuos šmeižtus neatkreipsime 
atydos. —J. Grybienė,

G. Ručinskienėj

žino-

pasi
lieka

Bridgeportas
Naujas profesionalas

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

pranešti, 
kataloge 
reikalin-

Lietuvių profesionalų Bridge- 
porte vis daugiau auga. E. A. 
Sliimktis atpirko iš p. J. Jane- 
liuno aptieką (Universal Phar- 
macy), prie 33-čios ir Halsted 
st. Aptiekorius E. A. Sbimkus 
yra pabaigęs Illinois Universi
tetą ir išlaikė kvotimus Illinois 
valstijoje už registruotą aptie- 
korį ir yra “Registered Phar- 
macy Graduated”.

P-as 1*’. A. Shimkus yra dar 
jaunas profesionalas ir biznic- 
ris, bet yra gana gerai patyręs 
savo profesijoj, nes jis iš pat 
mažens dirba aptickos*?' ir turi 
daug patyrimo apie vaistus.

P-as Sbimkus yra teisingas 
ir geras žmogus. Jis mums,

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

kelti dar daugiau šią lietuvių 
koloniją profesijoj ir bizny; o 

, mums tokių profesionalų reikia
Ji{kuodauigausiai.

APSIDRAUSK!

$10,000 AOTDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas Amžius
Pašelpgavis

ro extrn (luinų pumokon jvyk« šian
die, balandžio 4 dieną, 7 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, Wabansiu ir 
Giranl gatvių. Visi nariai, daininin
kai ir dainininkės malonėkite pribū
ti laiku, nes reik prisirengti prie mu
sų koncerto, kuris įvyks balandžio 10 
d., Liuosybės svetainėje.

— .L Čepaitis, Choro Pirm.

North Side. — Lietuvių Amerikos 
Politikos Kliubo ant North West Side 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dieny, balandžio 4 <1., Vietinės para
pijos svetainėje, 1644 VVabansia Avė., 
8 vai. vak. Prašomi kliubiečiai skait
lingai susirinkti, ateina Election, 
daug ką įdomaus ir naudingo išgir
sit apie politiką.

— Valdyba

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienj, balandžio 5 d., 1927 
m., 7:39 vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskit draugų dėl prisira
šymo. Kviečia

— A. Bugailiškis, Rašt.

Roseland. — Balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros knygyne, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Bus svarstoma 
paprasti reikalai. Visi kliubo nariai 
atsilankykite, ypatingai tie nariai ne
pamirškite, kurie dar neužsimokėjote 
mėnesinius mokesčius ir pomirtinę.

— J. Tamašauskas, Sek r.

Personai
Agmenų Ieško

EXTRA! Paieškai! pusininko į 
M e a ( Markei biznį arba parduosiu 
visų, cash biznis. 7103 S. Ručine 
avė.

For Rent
RENDAI krautuvė, labai gera vie

ta dėl Malt ir Hops.
847 E. 75th Street

IŠRENDAVOJIMUI Storas ir fla
tas, gera vieta dėl kriaučiaus, beau- 
ty shop ir kitokiu biznių, ant biz
nio streeto, prie didelių dirbtuvių. 
Namas yra apšildomas ir karštas 
vanduo, rendos $120 į mėnesį. 

6146 Archer avė.
Argo. III. Tol. Suinet 557.

LAIKRODĖLIŲ krautuvė rendon, 
savininkas visai eina lauk iš biz
nio, įstaiga per 45 metus, išdirbtas 
didelis tarpe lietuvių biznis. Puiki 
proga. S. Botkowsky, 3635 South 
Halsted st.

Furnished Rooms
ŠEIMAI duosiu 4 kambarius, 

elektrą, g asą už apvalymą mano 
kambario, esu nevedęs džianitorius. 
Neturtingi žmonės tegul atsiliepia. 
1427 Evers avė.

RUIMAS ant rendos dėl dviejų 
vaikinų arba vieno, ar ženotos poros. 
Be vaikų. Vana, elektra; atsišaukite 
tuojaus. Randasi Brighton Parke.

2519 W. 45th Place 
Ant pirmų lubų

Help Wanted—Mąle-Female
Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys, 
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
speeialio darbo musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarą. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite 
vo adresą;

Box 906
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted st.

sa-

Bridgeportiečiai džiaugiasi 
sulaukę tokį žmogų, kuris yra 
tikrai atsakantis savo profesi
joj. Linkiu aptiekoriui Shimkui 
geriausio pasisekimo.

Senas Bridgeportietis.

Del “Birutės” jubilieji 
nio leidinio

Raštai į “Birutės” jubilieji
nį leidinį bus priimami tik iki 
balandžio 14 d. Tad prašome 
buvusiųjų “Birutės” pirminin
kų, dirigentų ir šiaip veikėjų 
iki to laiko prisiųsti savo atsi
minimus. Raštus siųskite šiuo 
adresu: “Birutes” leidinio ko
misija, 3234 W. 64 St., Chica
go, III. —Komisijos narys.

REIKIA 2 senyvų žmonių apie 50 
metų, kurie supranta prie paklojimo 
lovų ir plovimo jrrindų. Kambarys ir 
vulguM. IV! o R ėM i u $ I 5 it- au)<šėiau j 
mėnexj. Darbas nuolat.

1606 So. Halsted St.

33rd St. storas ir
Jurgio 
įmokė-

839 W.
pagyvenimai, arti fcv. 
bažnyčios, kaina $650(1, 
ti tiktai $1500.

Ml KINIS namas, 3

.>

Automobiles

pagyve 
niurni po 6 kambarius, amudy- 
nes ir elektra. Kaina $10,500.

2 FL. po 5—5 kambarius, prie 
Marąuette parko. Naujas mūrinis 
namas, $11,500, $3,500 cash.

NAUJAS muro namas ant Brid
geporto, po 5—5 kambarius, karš
iu vandeniu šildomas, parsiduoda 
už $12,500, $5,500 cash. Namas 4 
mėnesių senas.
2. — NAMAS ant Bridgeporto, mū
rinis. (i—knrnbnrių, 2 karų gara- ----- ... . — •KS.non.

minias ant llals-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierų, Reiklus ir t. t.

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

VVilIie sodan automobilius, ver
tas *1200, parduosiu už $600 
cash iš priežasties apleidimo 
miesto, lai yra tikras barge
nas.

2859 So. Emerald avė.

MŪRINIS namas 3 pagyveni
mai po 5 kambarius, elektra ir 
maudynės. Kaina $0500, įmo
kėti tiktai *2500.

Furniturc & Fixtures

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniturc Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

MUBINIS namas, 2 pagyve
nimai po 4 kambarius. Kaina 
$3800, įmokėti $1000,

KAMPINIS muro namas, .sto
ras ir 4 kambariai ir garažas. 
Kaina $4000, įmokėti $1000.

PARDAVIMUI 
kandai. Daiktai 
pianai; galima 
sykiu renduoti. 
rikos kontinentą,
geną. J. Legeika, 3257 S. Union 
avė. 3 lubos.

4 ruimų ra- 
visi geri, yra 
ir kambarius 
Palieku Ame- 

(hiusit bar-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Marąuette Park
STATOME naujus namus, 2 

pagyvenimai po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildoma abu 
pagyvenimai, vėliaus’is phimbin- 
gas, shdvver hath, aržuolo arba 
beržo medis, bungalo\v slogas, 
su viškais, yra puikiausi namai 
toji apielinkėje. Kaina tiktai 
$14,500, įmokėti $4,000.

NALJI bungalowai po 5 kam
barius, kaina $7,700, įmokėti 
$1500.

3
led st, ir 33 st. Krautuvė, 2 pagy
venimai po 6—6 kninb., 2 karų ga
ražus, garu Šildomas, muro, $24,000.
4. — BRIGHTON Park medinis, 2 
5—5 ruimų, su heizinentu — $4,500
5. — MŪRINIS namas ant Archer 
avė. 3965, galima priimt automobi
lių mainais arba ką nors mažo.
6. — I LOTAI ant Westcrn avė ir 
42 st. 100x125, parduosiu už $5,000, 
turi būt viskas cash.
7. — TAIP pat turiu 2 garažus, 
viena 100 karų, kitrj 50 karų, abu
du nauji, su bizniu arba be biznio. 
Parduosiu arba mainysiu ant na
mų arba lotų ar morgičio popierių.
8. — NAMAS ant Bridgeporto, su 
krautuve ir 6 ruimai užpakaly, 2 
karu garažas, namas medinis, tarp 
35 ir 31 St. už $4,500, visus cash.
9. — 6 ir 4 kambarių su štymu šil
doma. 2 karų garažas, ant 33 PI. 
urie Halsted st. Parduosiu už $7,800
10. — ŽEMĖ ant, kranto ežero, Ce- 
dar Lake, Ind. 4 akrai, parsiduoda 
visai pigiai, nes labai pinigų rei
kalinga.

Dei platesnio sužinojimo apie 
viršminėtUH bargenus kreipkitės 
pas

STOGE>ENGYSTE
Jusi) Mogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 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 Avė., 

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

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

Wm. GPJTENAS
3211 So. Halsted st.

2nd floor 
Tol. Boulevard 5066

1739 South Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 'lubos.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 \V. Chicago 
avė., 1 fl.

Prie 55-to Bulvaro
NAUJAS kampinis namas, 2 

pagyvenimai po 6 kambarius, 
štymu apšildoma, maudynės vi
sos tile, pečiai ir ice Bakšiai; 
įmokėti tiktai $450(1, likusius 
pinigus mokėti $75 į mėnesį.

PARDUOSIU Vietai- fonografų, 
puikus mahogany keisiu, su 37 re
kordais, už $2ii, Turi būti cash. 
Matykit Mr. Kųndson, 2332 West 
Madison si. ,,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernS ir jęroser- 
nč pigiai. 2837 W. 39th St.

PARDAVIMU 
nuimi ar be namo, 
gini. Pardavimo priežastis — vie
na moteris, turiu du bizniu ir duo- 
šin Ivsą ant ilgų metų.

1622 S. Halsted SI. 
Chicago, III.

cigarų storas su 
parduosiu pi- 

priežastis

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
notion krautuvė, 2911 W. 38 St. 
Virginia 0639.

PARDAVIMUI saldainių ir delika- 
tessen krautuvė. 2979 Archer Avė.

BARGENAS
BuČernė, grosernė, su namu, 

metai kaip laikome. Parduosiu 
$8,50(1, verta $12,000.

7044 Archer nve.
Prospect 2559

Mainų nereikia

9 
už

PARDAVIMUI 2 baltų kėdžių 
barbernė, gera vieta. Priežastį pa
tirsit ant vietos. 4612 So. Paulina 
Street.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
Visi fikčeriai, nauji ir balti. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Lysas 3-ms 
metams. Kaina nebrangi. Pardavimo 
priežastis, patirsit ant vietos.

3704 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI barbernė, randasi 
geroje vietoje, apgyventa įvairių tau
tų, bet daugiausiai lietuvių. 1726 So. 
Halsted St., 2 fl.

Miscellaheous

NORIU pirkti bučerišką ice box. 
Kas tokį turit, malonėkit pranešti. 
Taipgi reikalauju gero partnerio j 
bučernSs biznį. Pageidaujama toks, 
kuris supranta darbų. Walter Urban, 
7359 So. Paulina St.f Hemlock 3479.

Exchange—Mainai
MAINAU ant biznio naują 

muro namą, 2 po 6 kamb., prie 
62 ir So. Albany avė. Priimsiu 
biznį su namu arba be namo, 
šauk Yards 4951, Jarusz, 3252 
So. Halsted st.

MAINYSIU mažų namų ant loto 
arba automobilio, arba parduosiu 
su mažu {mokėjimu, nes savinin
kas gyvena kitam mieste. Namas 
randasi po no. 3621 S. Wallace st. 
Savininko adresas: 301 S. 4th St., 
St. Charles,, III. Tel. St. Charles 

451

MŪRINĖ rezidencija prie pat 
bulvaro ir Halsted St., 8 kam
bariai, karštu vandeniu apšil
doma, aržuolinis medis, gara
žas, lotas 35 pėdų pločio. Kai
na tiktai $8500, įmokėti $2000.

Naujas Garažius
STATOME naują garažą ant 

35-tos prie Lo\ve avė., žemė 
60X125, bus puikiausia gara
žas šitoj aipelinkej, gera vieta 
dėl biznio; parduosime su ma
žu įmokėjimu. Del platesnių 
žinių kreipkitės pas

Chas. J. Bagdziunas

PARDAVIMUI N. W. kam
pas Archer ir Harlem Avė., 
prie gatvekarių linijos. 
Krautuvė, flatai ir šokių 
pavilionas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui. Savininkas 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $10,000, kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labai didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit su J. Poneliu. J. N. 
ZEWERT & CO, 4377 Ar
cher Avė, Phone Lafayette 
5313-9244.

‘RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvadam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

730 West 351h Street,
Į rytus nuo Halsted st. Ofi

sas atdaras’ iki 9 vai. vakare. 
Nedėlioj iki I vai.

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 fialas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 P). 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.

LOTAI $750 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau- 
giaus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai 

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St.

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI mūrinis trijų pa
gyvenimų, po 5 kambarius, su sun 
parlor, garu apšildomas namas. 
Gražioj vietoj — Jefferson Parke. 
Rargcnas didelis, nes savininkas 
nori tik $13,500. Tuoj šaukite: 
Petras Zigmunt, Phone Kildare 6672 

arba 4859 Milwaukce avė.

$150 (MOKĖT, $7 Į MENESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
yidurmiesČio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar- 
genų. Atsiųsk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905,

$5.00 ĮMOKĖTI
Kitus lengvais mėnesiniais ifimokėji- 
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, murinj arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, nertaisonie namus, {ve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namu savininkams. 
STANTON CONSTRUCflON

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu nabašninko Ru

daičio kostumeriams ir visiems 
nrieteliams, kad kurie buvo gavę 
kokį piktumą arba nebuvo užga
nėdinti, kad užmirštų visą tai, nes 
a.š išnaikinau girtuoklybės urvą ir 
dabartės gavau atsakantį žmogų, 
kuris gerai pažįsta Šiaučiaus darbą 
ir dirba greitai ir dailiai.

Visų buvusių kostumerių prašau 
sugrvzti pas mane su taisymu Če- 

I verykų ir paremti mane biedną si- 
! ratą, nes tuo padarysit mielaširdin- 
ga darbą ir aš busiu jums dėkinga 

Į už jūsų gerą širdį ir paramą.
Ona Budvietienė,

3239 So. Auburn avė.
JEFFERSON PARK. Namų staty

tojas pasiūlo naują 2 flatų, 4 kam
barių namą, antras flatas išrenduo- 
tas, rendų j metus $1020, kaina 
$8900.

Savininkas
5446 Agatite Avenue 

Palisade 4118

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$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

Sol Ellis & Sons, Ine
Jobbers In

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

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

Tel. Cicerą 130.

... .

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu pjumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. Cook County Rldg. & Impvt. 
Co„ 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Educational
Mokyklos

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

International Barber Collcge 
651—-672 W. Madison St. 

arba 109 S. VVells st.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE 
lidesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL 
1507 W. MmUm* Stmt


