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Lietuva nesidžiaugia paktu su Vokietija
Lietuvių spauda su- 
sirupinus Klaipėdos 
likimu ir Lenkais

šb mėnesio pabaigoje prasidė
siančiose derybose su Lenki
ja. lietuviai nesitiki gauti iš 
Vokietijos nė jokios paramos

RYGA, Latvija, vas. 12. [Chi-

Kinuose komunistai 
skerdžia buržujus
KANJONAS, Kinai, vas. 12. 

—: Kvantungo provincijoje ko
munistai vėl pradėjo teroro 
žygius ir masėmis žudo bur
žujus, tai yra turtingesnės kla
sės žmones. Išžudyta daug 
stambesnių ūkininkų ir preki
ninkų, kai kur visos šeimynos 
išskerstos.

rago 7\iilv News koresp. Geor
ge įlydė]. — Lietuviai, kuriuo
se buvo pasireiškę optimizmo 
tuojau, kai Berlyne buvo pasi
rašyta su Vokietija arbitražo 
sutartis, dabar staiga stipriai 
.susirūpino. Išskiriant valdžios 
organą “Lietuvą”, visi kiti laik
raščiai i derybas Berlyne žiuri 
kaip į nevykusį dalyką ir sa
ko, kad sutartis, dėl nebuvimo 
Seimo, negali būt ratifikuota.

Laikraščiai sako, kad kai 
Lokarno pakte Vokietija, su 
Anglijos pritarimu, atsisakė 
savo rytų sienas garantuoti, 
Lenkija dėl to labai susirupi- 
nus. Bet tatai verčią susirū
pinti ir Lietuvą dėl Klaipėdos 
krašto. Pasak laikraščių, Klai
pėdos klausimas, 1m? abejo, esąs 
dar ateities klausimas. / 1

Lietuvos laikraščiai pastebi, 
kad Gustavas Stresemannas, 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, darant su tart j, buvęs 
labai atsargus ir nedavęs nė jo
kių politinių ar ekonominių 
prižadėjimų, ir dėl to mano, 
kad busimoj Lietuvos-I^enkijos 
taikos konferencijoje tikėtis 
Ix't kurios Vokiečių paramos 
lietuviai negali.

Ta Lietuvos-Lenkijos kon
ferencija Lūs laikoma neitra- 
liame krašte, veikiausiai Kopen-Į 
Hagoje, apie vasario mėnesio 
pabaigą.

Katastrofing’as sprogi
mas kasyklose

Sovietijoje
MASKVA, vas. 12. — Done- 

co baseine vienose kasyklose 
įvyko dinamito sprogimas. De
šimt darbininkų buvo užmušti, 
artuoni sužeisti.

Vokietija nuteisė fran- 
cuzų šnipą kalėti

BERLYNAS, vasario 12. — 
Aukščiausias teismas Leipcige 
pasmerkė penkeriems metams 
kalėjimo vieną Emile Kramerj, 
kuris buvo sugautas kaip fran- 
cuzų šnipas. Jį išdavė vienas 
pasigėręs Kramero sėbras.

Prašo atpiginti laikraš
čių siuntimą paštu
WASHINGTONAS, vas; 12. 

— Laikraščių ir žurnalų leidė
jų atstovai prašo atstovų buto 
komisiją pašto reikalams, kad 
sumažintų laikraščių ir žurna
lų siuntos paštu kainas.

SUĖMĖ $500,000 DEGTINĖS
VARYKLĄ

DETROIT, ftjich., vas. 12.— 
Federaliniai prohibicijos agen
tai suėmė čia šauniai įtaisytą 
degtinės varyklą, kuri įkainuo
jama $500,000.

GALESBl’RG, III., vas. 12.— 
Galesburg Coulter Disc kompa
nijos įmonėj gaisras padarė 
$25,(MM) žalos.

Lenkija reikalauja, 
kad Lietuva pildytų 
Genevos prižadus

Pilsudskis sakąs, kad jo visas 
kantrumas išsibaigęs dei Lie
tuvos derybų vilkinimo

VARŠAVA, vas. 12. — Ki
virčai tarp Lietuvos ir l^enkijos 
dėl teritorinių teisių, kurie 
pastarajame 'Pautų Sąjungos 
susirinkime rodės ėjo pine lik
vidavimo, dabar gresia kilti iš J 
naujo.

Lenkija pasiuntė per Latvių 
vyriausybę notą Lietuvai, striu
kai drūtai reikalaudama atsa
ko, ar Lietuvos ministeris pir
mininkas Voldemaras manąs 
pildyti duoti} Genevoje prižadė
jimą pradėti derybas Lenkijos- 
Lietuvos ginčams išlyginti, ar 
ne. - - A ,.

Lenkijos premjeras Pilsuds
kis, kaip girdėt, pasakęs, kad 
visas jo kantrumas su Lietuva 
beveik jau išsibaigęs.

Sako, kad maršalo Pilsudskio 
šalininkai maną, kad jei Lietu
va reikalą vilkinsianti toliau/ 
ne Lenkija busianti kalta, jei 
ji busianti priversta pavartoti 
karo priemonių.

Voldemaras žada ne
trukus pradėti de

rybas su Lenkais
RYGA, Latvija, vas. 12. — 

Gauti iš Kauno pranešimai sa
ko, kad pradėti urnai derybas 
su Lenkija sutrukdęs dalykų 
vystymasis Lietuvoje, bet mi
nisteris pirmininkas Voldema
ras pareiškęs, kad jis norįs per- 
tlaktacijas pradėti taip greitai, 
kaip jis galėsiąs.

Reikalą sutrukdžius ypač mi- 
nisterio pirmininko kelionė į 
Berlyną tartis dėl .Lietuvos-, 
Vokietijos prekybos sutarties.

Reikalauja suvaržyt 
imigraciją iš Meksi-

x kos
VVASHINGTONAS, vas. 12. 

— Kongresmanas Black (dem., 
Tex.) reikalauja, kad imigra
cija iš Meksikos butų suvaržy
ta taip pat, kaip kad imigraci
ja iš Europos.

Ninkoperič pakviestas 
sudaryti valdžią

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 12. — Naujam ministerių 
kabinetui sudaryti karalius A- 
leksandras pakvietė Ninkope- 
ričą, skupčinos (parlamento) 
pirmininką.

Edisonas 81 metų senas

Garsus Amerikos išradėjas, 
Thomas A. Edison’as vakar, va
sario 11, šventė savo 81 metų 
gimimo dienos sukaktuves.

(Pacific ana z.itantic Photo I

Christian Rakovski, žymus 
Rusijos bolševikų darbuotojas, 
laikęs aukštas vietas, vienas iš 
opozicijos vadų, kurį Stalinas 
pašalino iš komunistų partijos 
ir ištrėmė į Sibirą “poseleni- 
jon”.

Vyskupas Morą, vyriau 
sias Meksikos maišti
ninkų galva, esąs su

imtas
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

12. — Pranešimai iš Puebla sa
ko, kad ten pasklidę girdai, jo- 
gei slaptoji policija suėmus 
Puebla Mieste vyskupą Migue- 
lį dela Morą, kurį vyriausybė 
jau senai gaudė, bet kuris vi
sados sugebėjo ištrukti iš jos 
rankų.

Vyskupą dela Morą vyriau
sybė laiko kiap vyriausjjį kur
stytoją maištų prieš valdžią.

25 žmonės žuvo per 
audras Norvegijoje

OSLO, Norvegija, vas. 12. • 
Per smarkias audras, kurios 
pastaromis dienomis siautė 
Norvegijoje ir išdalies Švedijo
je, paskiausiais apskaičiavi
mais žuvo dvidešimt penki as
mens.

400 žvejų ledo nunešti 
i Baltijos jūres

LENINGRADAS, vas. 12. - 
Per smarkią audrą, kuri penk
tadienio naktį siautė Suomių 
įlankoje, atitrukusios milžiniš
kos ledo lyties buvo nunešti į 
Baltijos jūres apie 400 žvejų.

DUKTERS PASIAUKOJIMAS

19 metų mergina sutinka tekė
ti už bet vieno, kas turės 
6,000 dolerių

MILVVAUKEE, Wis., vas. 12. 
— Viena mergina, Bernice AL 
l>ert, 19 metų amžiaus, norėda
ma aprūpinti savo senus tė
vus, skelbiasi sutinkanti par
siduoti bet kuriam vyrui už 
$6,000. Jos tėvai labai netur
tingi ir dirbti dėl senatvės ne
bepajėgią. Ji pati neuždirbanti 
tiek, kad galėtų ir save ir tė
vus išlaikyti, dėl to nusitarus 
tekėti už bet kurio vyro, — se
no ar jauno, gražaus ar negra
žaus, — kurs sumokėsiąs jos 
tėvams šešis tūkstančius dole
rių.

J. Valstybių žmonės 
nepritaria karo lai

vyno didinimui
l Kongresas ir prezidentas už

versti protestais prieš skyri
mą 800 milionų dolerių nau
jiems karo laivams statyti

VVASHINGTONAS, vas. 12.— 
Tuo tarpu kai atstovų buto 
laivyno komisija baigia ruošti 
galutinį savo raportą, kon
gresas ir atskiri kongreso na
riai gauna daugybę protestų 
prieš laivyno didinimo progra
mą ir skyrimų KOO milionų do
lerių karo laivų statybai.

Pasak laivyno komisijos pir
mininko Bullero, protestai einą 
tokiu gausumu, kokio kongre
sas vargiai kada yra sulaukęs 
bet kuriuo klausimu. Protes
tai gaunami iš įvairiausių 
draugijų ir organizacijų ir at
skirų asmenų, daugiausiai mo
terų, ir jie eina iš visų Jung
tinių Valstybių. Protestai siun
čiami netik kongresui ir jo na
riams, bet taip pat ir prezi
dentui C<K)lidge’ui.

Ministerio ir depu
tato muštynės Ru
munijos kabinete

.f*T t v
BUCHARESTAS, Rumunija, 

vas. 12. — Rumunijos parla
mente vakar įvyko muštynės 
tarp ūkininkų partijos vado ir 
vieno kabineto nario.

Ūkininkų partijos vadas, p. 
Maniu, savo kalboj pavadino 
švietimo ministerį, Dr. Lupu, 
rinkimų balsų vagim, ir dėl to 
kilo muštynės. Ginkluoti šar- 
gybininkai juos perskyrė, bet 
posėdis buvo nutrauktas. Vėliau 
keletas ūkininkų partijos depu
tatų buvo pašalinti nuo penkių 
iki 30 posėdžių. Tatai paskel
bus, parlamente vėl kilo dide
lis trukšmas.

Nikaraguos sukilėlių 
vadas bėgąs j Hon- 

durasą
VVASHINGTONAS, vas. 12.

Laivyno dej>artamenta.s ga
vo pranešimą iš Nikaraguos, 
kad sukilėlių vadas, gen. San- 
dino, nebegalėdamas ilgiau 
priešintis, juo kad amunicijos 
visai pristigęs, stengiųsis pa
bėgti į Nikaraguą.

MEKSIKOS MIESTAS, vas, 
12. — Visoj pietinėj ir centra- 
linėse Meksikos dalyse* buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas. Daugely vietų namų sie
nos susproginėjo. Šiaip dides
nės žalos rodos niekur nepada
ryta.

=====

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

Iš dalies debesiuota; nedide
le temperatūros atmaina; stip
rokas, daugiausiai vakarų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 364 F.

i šiandie saulė teka 7:50, lei
džiasi 5:19. Mėnuo teka 12:20 
ryto.

(Pacific and Atlantic Photo]

Leonas Trockis, buvęs karo 
komisaro ir Lenino “dešinioji” 
ranka, kuris bėtgi Stalino liko 
ne tik išmestas iš komunistų 
partijos, bet ir ištremtas į Tur
kestano Ch<nijos pasienį už 
opoziciją • Stalinui ir kitiems 
Stalino diktatūros šalininkams.

Trockis atvykęs trėmi
mo vieton kaip koks 
Amerikos milionierius

f
MASKVA, vas. 12. — Oficia- 

linė sovietų žinių agentūra 
Tass sako, kad kai Trockis 
atvykęs į savo trėmimo Vietą, 
tai vietos gyventojai manę, kad 
pas juos atsikraustęs koks A- 
merikes milionierius. Su savo 
šeimyna Trockis keliavęs į 
Frunzę [kurį Azijos ar Euro
pos miestą ar miestelį bolše
vikai perkrikštijo Frunzes var
du, dievai žino j, savo trėmimo 
vieta, taip ištaigingai, kaip 
koks didelis ponas, ir be septy
nių dešimčių stukių bagažo jis 
vežęsis dar medžiojamą šunį 
ir gerą medžiojamos amunici
jos sandėlį.

Aliejaus refinerijos 
ekspliozijoj žuvo 
*12 darbininkų

EVERETtTmmŠ., vas. 12.— 
Paskutinėmis patikrintomis ži
niomis, ekspliozijoje ir gaisre, 
kurie praeitą penktadienį su
naikino čia Beacon Oil kompa
nijos refinerijos dalį, žuvo viso 
dvylika darbininkų. Jų apdegę 
kūnai buvo surasti griuvėsiuo
se.

SŪNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ, KU
RIS NUŠOVĖ MOTINĄ

HOUSTON, Tex., prekinin
kas T. D. Martin, susibaręs su 
savo žmona, nušovė ją. Marti
no sūnūs, gindamas motiną, nu
šovė tėvą.

GYVENO 120 METŲ

SANTA CRiUZ mieste, Cal., 
mirė moteriškė Narcissa Arais, 
sulaukusi 120 metų amžiaus.

MASKVA TURI 2,142,000 GY
VENTOJŲ

MASKVA, vas. 12. —v šių 
metų sausio 1 dieną Maskvos 
miestas turėjo 2,142,000 gyven
tojų, arba 112,400 daugiau nei 
metai atgal. Per 1927 metus 
Maskvoj buvo «53,OOO gimimų ir 
28,000 mirimų.

Pasigenda dar 34 ka
syklų darbininkų

Iš degančių Hollinger kasyklų 
išimta jau 12 žuvusių kūnų

TIMMINS, Ontario, vas. 12.
Iš Hollinger kasykilų, kur 

praeitą penktadienį kilo gais
ras, uždarydamas kasyklų ur
vuose daugiau kaip penkiasde
šimt darbininkų, iki vakar bu
vo išgelbėti penkiolika vyrų ir 
išimti keli žuvusiųjų kūnai. Vi
so iki šiol žinomų žuvusių yra 
dvylika. Trijų dešimčių ketu
rių darbininkų dar pasigenda
ma ir jų likimas nežinomas.

Smarkios audros 
Anglijoj ir kitur

LONDONAS, vas. 12. —Pen
ktadienio nakti ir šeštadienį 
Anglijoje siautė smarkiausios 
audros, kurios padarė daug ža
los sausumoje ir jūrėse. La
manše du laivai buvo sudau
žyti, nors žmonės pavyko iš
gelbėti. Sausumoje buvo suar
dyta namų ir daug stogų nu
nešta. Septyni asmens, kiek ži
nia, buvo užmušti, daug sužeis
tų.

Audrų buvo paliestos taip
jau Olandija ir Vokietija.

Sovietai bus atsto
vaujami T. S. saugu

mo konferencijoje
GENEVA, Šveicarija, vas. 

12. Sovietų valdžia pranešė 
'Pautų Sąjungos sekretariatui, 
kad T. Sąjungos sauguįno ir 
arbitražo komisijos konferenci- 
jon sovietija atsiusianti savo 
reprezentantą kaip observuoto
je

Tos komisijos posėdžiai pra
sidės Genevoje. vasario 20 die
ną. /

Aukojo $500,000 Sal- 
vation Armijai

NEW YORKAS, vas. 12. — 
Milionierius John Markia, ka
syklų savininkas, padovanojo 
Salvation armijai $500,(MM). Pi
nigai bus suvartoti pastatyti 
moderniems namams, kur apie 
300 400 jaunų biznio ir darbo 
moterų ir merginų galėlų turėti 
patogius ir nebrangius kamba
rius.

Pastaruoju laiku Markle yra 
dovanojęs įvairioms labdary
bės įstaigoms arti 5 milionų do
lerių.

Geras žodis už laikraš
tininkus Pan-Amerikos 

kongrese
HAVANA, Kubu, vas. 12.— 

Bolivijos delegacija Pan-Ame
rikos kongrese pasiūlė rezoliu
ciją aprūpinti laikraštininkų li
kimą. Rezoliucijos autoriai siū
lo, kad kongrese atstovauja
mos valstybės žurnalizmą pri
pažintų kaip visuomenes funk
ciją, ištiestų įstatymus pasenu
sius ir paliegusius laikraštinin
kus pensijoms aprūpinti, įstei
gti taupomąsias kasas dienraš
čių ir bendrai periodinės spau
dos protinio ir fizinio darbo 
darbininkams ir visų klasių 
korespondentams.

Rezoliucija atiduota kongre
so intelektualinio bendradar

biavimo komisijai.

Apsigynimo karas 
pateisinamas, sako

T. S. ekspertai
GENEVA, Šveicarija, vas/12.

Tautų Sąjungos ekspertų 
komisija savo pateiktame ra
porte dėl priemonių saugumui 
apdrausti, pareiškia nuomonę, 
kad agresingi karai turi būti 
laikčfrni neteisėti ir užginti, bet 
karas teisėtam apsigynimui ei
nant Tautų Sąjungos konvenci
ja arba vedamas Tautų Sąjun
gos nutarimu, yra pateisina
mas.

Vokietijos kariuomenė
je nebusią vietos nė 

jokiai politikai
BERLYNAS, vas. 12. Gen. 

Groener, naujasis Vokietijos ap
saugos ministeris, pareiškė, 
kad kol jis busiąs karo minis- 
teriu, kariuomenėje nebusią 
vietos nė jokiai politikai. Bet 
koks bandymas nešti politiką į 
kariuomenės eiles busiąs griež
tai genamas laukan. Politika ir 
kariuomenė esą nesuderinama 
kombinacija.

Politinė žmogžudybė
Vilniuje

Rado užmuštą ir supiaustytą 
komunistų partijos kandida- 

‘ tą į seimą

BERLINAS, vas. 12. — Iš 
Vilniaus praneša, kad ten raą- 
ta nužudytas vienas komunis
tas, vardu Izral švarc, komu
nistų partijos kandidatas į 
Lietuvos [?] seimą. .Jo kūnas 
rastas supiaustytas nuplau
ta nosis, nuplautos lupos ir 
ausys. Nė laikr<alelis, nė pini
gai jo drabužių kišenėje nelies
ti, iš ko sjiėjama, kad žmog
žudybė buvo papildyta politi
niais motyvais.

“LEAP YEAR” POROMS VE
DYBŲ LEIDIMAI DYKAI

BEORI A, 111., miesto kler
kas Gauss paskelbė, kad kiek
vienai “leap year” porai vedy
bų “laisnės” bus duodamos dy
kai.

BUTLEGERIS PASMERKTAS 
KALĖTI KOL GYVAS

CARLINVILLE, III., vas. 12. 
Carl Schopman, butlegeris, kal
tinamas dėl nušovimo savo 
partnerio, Johno Kristoffo, va
kar buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos.

i n

“Naujienų” Kon-
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų0 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos0 ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.IL .
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OBUOLIŲ KOŠĖ

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, vas. 13, 1928

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė'

KIAUŠINIAI, GRYBAI
IR DARŽOVĖS

šaukštas sukapotų svogu-

sukapotų žaliųjų

sviesto
arba 6 džiovinti

1 šaukštas
pipirų

1 šaukštus
1 blokinė

grybai
1 puodukas virtų 

perkošk
6 kiaušiniai
Pakepintos baltos 

(toast).

tomatų,

duonos

1 šaukštukas tarkuoto svo
gūno

2 puoduku pieno
1 puoduką saldžios Smeto

nos
puoduko grybų

2 žali svogūnai (peppers)
2 pimentoa
Druskos, pipirų.
Jeigu vartosi šviežius gry

bus, tai nuvirinus pakepink 
juos svieste.

Užpilk vandens ant

Nupjauk, nulupk ir supjau
styk rugščiy obuolių. Sudėk 
puodan, užpilk truputį saJto 
vandens, tiek, kad obuolius be
veik uždengtų. Virk išlengvo 
ir ant mažos ugnies. Pridėk 
■/k puoduko cukraus ant kvor-

minutų. Nuimk nuo ugnies, pri
dėk citrinų sunkos. Paduok 
šaltų arba karštų su blyneliais 
arba 
ra

šviežia kiauliena, 
vaikams ant duonos.

KEPTOS DARŽOVĖS

Ge-

ir pipisvogunus
pridėk supjausty- 
ir tomates, gerai 

Išplak kiaušinius ir 
pirmojo mišinio.

, gerai išmaišyk,

pipirų, 
minutų. 
Supjau- 
viŠtieną

puodukai virtų, maišytų 
ku-

rus svieste, 
tus grybus 
įkaitink.
supilk prie
Duok pavirti
idant neprisviltų. Paduok kar
štą ant pakepintos duonos.

KIAUŠINIAI IR DEŠROS

1 sv. šviežių, virtų dešrų 
(likusių nuo praeitos dienos)

3 kiaušiniai
2 šaukštai taukų
Nuvirk dešras, atšaldyk ir 

riekutėm supjaustyk. Pakepink 
ant skaurados taukuose. Prieš 
paduosiant stalan, išplak kiau
šinius. užpilk ant dešrų, pa
kepink truputį, pamaišyk ir 
paduok stalan karštus su vir
tom bulvėm.

2 
p 
9

višta
šaukštai sviesto
šaukštai miltų 
kiaušinių tryniai

3225—Labai smagi sporto suknia, 
l inka iš bile materijos ir bite pro

gai. Elegantiškas modelis iš Pary
žiaus. Sukirptos mieros 16 ir 18 
melų, taipgi 36, 38, 40 ir 12 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
X* csntų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais karta 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 .........——
Mieros ......................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valst.)

.......... ■ ........."....L. . ...... ĮĮĮJ’L, J l—L-1 LT—!!?■"

RADIO PROGRAM | READE»BJIEN0S
--------------------------------------------------------

CHICAGO STATIONS TODAY

Nuvalyk, išimk sėklas, 
styk pimento. Išvirk 
ir supjaustyk j šmotukus. Iš
tirpyk sviestą. Padaryk baltą 
dažalų iš sviesto, pieno, Sme
tonos, svogūnų ir miltų. Su
dėk vištienų ir išplaktus try
nius. Ant galo sudek žalius svo
gūnus ir grybus. Virk dar 5 
minutes. Paduok ant tam tik
rų bandučių, virtų ryžių arba 
pakepintos duonos. Paduok 
vių ir žalių žirnių.

bul-

KIAULIENA VADINAMA 
I’ORK TENDERLO1N

G Pork Tenderloin
Druskos, pipirų
1 kiaušinis, išplaktas
Baltos duonos trupinių
Tomatų vienų blokinę.
Apiberk druska, įmirkyk j 

kiaušini ir duonos trupinius, 
pakepink ant taukų pakol ge
rai porus.

Užpilk tema lūs, uždėk tru
putį sviesto ir kepk pečiuje 
kokia valanda. Paduok su vir
tom bulvėm.

3220

daržovių kartu su sunka 
rioj daržoves virė

3 šaukštai sviesto
1 šaukštukas druskos
J/i šaukštuko pipirų
2 puoduku 

trupinių
1 šaukštas
Padėk eilę

baltos duonos

cukraus.
duonos trupinių 

į gerai išsviestuotų indą, dėk 
eilę daržovių, sunkos, pipirų, 
druskos ir cukraus, paskui vėl 
eilę duonos trupinių ir trupu
tį svieste, pakol viską nesudė- 
si. Viršutinė eilė turi būt duo
nos trupiniai. Kepk nekaršta
me pečiuje 45 minutes.

SALDŽIOS BULVĖS
PINEAPPLE

1R

(» vidutiniai virtos, saldžios 
bulvės

6 riekutės pineapple iš hlė-

puoduko sun
kos

rusvaus cuk-
raus

Vt
Supjaustyk bulves riekutėm. 

Sudėk tokian išsviestuotan in
dą n kuriame galėsi sudėti tik 
keturias eiles. Pašildyk pine
apple sunką, rusvajų cukrų ir 
sviestų. Virk 3 minutes ir už
pilk ant sudėtų bulvių ir pine
apple. Kepk nekarštame pečiu
je 30 minutų.

puoduko sviesto

VESTUVĖMS BALTAS 
KĖKSAS DEL 200 

YPATŲ

4
8 

rio

puoduku sviesto 
puodukus cukraus 
šaukštukai baking* paude-

šaukštukai vanilijos 
puodukai gerųjų miltų 
kiaušinių baltymų 

šaukštukas karčiųjų 
ekstrakto

puoduku vandens.
Ištrink cukrų su sviestu. 

Dėk miltus ir skys tymus ir 
miltus pamainant. Išplak kiau-

1 šinių baltymus, pridėk baking 
pauderį ir paskui dėk prie pir-

l mojo mišinio, dėk prieskonius.
i Supilk į paplokštų, didelį Klė
tį. Kepk nekarštame pečiuje 2 
valandas.

8
30

1

5

mig-

VESTUVĖMS TAMSUS 
KĖKSAS DEL 200 

YPATŲ

3220—(ievai atrodanti ir jauni
nanti .sukrutė. Gražiai išrūdys iš 
lengvo šilko su aksomo kaspinais. 
Sukirptos mieros 16, 18 melų, taip
gi 36, 38, 10 ir 12 colių per kru
tinę.

36 mierai reikia 3 1/8 yardų 101 
colių materijos ir ’/£> .vardo aksomo, 
arba šilko pagrąžinimui.

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 k rasos ženkleliais karta su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

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

siųsti man pavyzdį No ............ —.
Mieros ................ .... per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

puodukai cukraus 
puodukų gerųjų miltų 
šaukštukai cinamonų

2 šaukštai mace
5

maltų gvaz-
dikų

3 pakeliai mažųjų razinkų
1 sv. Grandžių ir citrinų ska

relių
Sunkos iš 2 citrinų 

puodukai cukraus 
kiaušinių 
šaukštukai nutmeg 

šaukštukai all-spice 
pakeliai razinkų 
s v. citron 
sv. ligų

7i puoduko grupe juice.
Ištrink cukrų ir sviestų, 

plak kiaušinius pakol jie 
tirštus kaip dėl biskvitų, 
dek prie pirmojo mošinio. 
skui
vaisius, 
sausus 
pridek

50
o

2

Ii, tik 
“ūse

bus 
Su- 
Pa- 

dėk smulkiai sukapotus
Persijok keletą sykių 

pridėčkus, prie kurių 
grapi' juice ir citrinų 
Mišinio nereikia plak- 
kaip Amerikonai sako 

tlie ♦iokling nietliod”.

MONDAY
580—KYW-KFKX—526m.

9 a. m.—Food talks and orchestra 
170—Time signals; \veather; niar-

kets (service repeated ai 11, 12, 
1:30 and 3).
1— Musical program
2— Health talk; N. L C. report 
5:15—News reports; markei ųuota-

tions
G—Bedtime story; vvcather report 
(>:30-K—Roxy program
8— Riverside htxur from Chicago 
8:30—Hise and shine
9— Neo Rtissiun ųuartet 
9:30—Book lalk; carnival 
10:30—Weather; time; orchestra

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program
12—Organ reųuest concert; fann 

talk
1— Best hour program
5— Organ recital
6— Musical program; talks
7— 10—Popular program; songs; or

chestra
620k—WLTS—184 m.

9 a. m.—Classlcal piano program
2— Afternoon jubilee

670—VVMAQ—WQJ—448m.
6:30 a. m.—Esercise; family wor- 

ship
9— Public schools program
9:45—Overture hour; trio; Drama 

league ' .
11— Home economics; music
12— Melodies; fann talks; chib 

hincheon
1:15—Musical potpourri; Oddz-n-

Endz
2:30—Artists recital; French lesson 
3:45—Pianist: Y. \V. C. A. pro

gram; organ
5— Topsy Turvy time
6— Organ recital; dinner concert; 

time
7— Musical program; musical ca- 

lendar
8— 10—Columbiu chain program
10— Musical potpourri—Pratt, Sher- 

man and Rudolph
11— 1—Dance; orchestra; popular 

songs
720k—WGN-WLIB—416m.

9 a. m.—News digest
10— Home managvment; shut-in 

program
11— Morning musical
12— (’hildren’s story period; con

cert
2:30—Beeitai; vvonien’s chib
3— Tea music; pianist
5— Beading; League of \Vomen 

Votors
6— Markets; Ptinch and Judy; con

cert
7— Ensemble; ąuintet; ąlmanac 
7:30—New York program; Gypsie.s 
8:30—Family Purly from New

York
9:30—Violinist; feuture; malė quar- 

tel
11—lloodlums; dance program 

770k—WBBM-WJBT—389 m.
1—Dance program; pianist; organ
5— Organ
6— Orchestra; smigs; ensemble
7— Dance program; organ concert
8— Orchestra; artist recital
9— 12 Dance program; studio revue 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Programa
8—AVHAD (1110), Milwaukec—Bas- 

ket-ball, Marųuette vs. Lasvrence 
8—\VJZ (660), Ncw York—Biver- 

side hour
8—WOR (710), Newark—(A)lumbia 

network—Musical albtim
8—vįos (830), Jefferson City — 

Teachers’ college
8—XVNYO (570), New York—Grand 

Army of Bepublic program
8—WS()E (1110), Milvvaukee — 

Dance music
8—WSM (890), Nashville—Orchest

ra

8:30—KPRC (1020), llouslon—Con
cert

8:30—WEAF (610), New York — 
Party

8:80—WJZ (660), New York—Hise 
and Shine

8:30—WLW (700), Cincinnati — 
Featuro

9—KM A (760), Shenandoah— Ma
rimba

9—KOA (920), Denver —Orchestra 
9—KTU S (780), Hot Spring— Or- 
9—WIIBl (880), Kansas City—Tro- 

Ki’am
<)_WLW (700), Cincinnati — Or

chestra
9—W0S (830), Jefferson City — 

(Jiristian college
9—\VOB (710), Nesvark—Columbia 

Network -(’aplivators’ orchestra
9—WSOE (1110), Milwaukee —Or

gan ‘
9:15—KOA (920), Denver—Opera, 
“Piratee os Penzance.”

THURSDAY, February 16, 1928
245.8 M — WEVD—New York City 

1220 KC
1:00—Jennie Muhlschlegel, popular 

soprano and pianist
1:20—Boland VVeber, reading
1:40—Kilty Creed, iyric soprano
2:00—Rolf Weil, baritone
2:20—Hilda Row'land, coloeaturo 

soprano
2:40—,Myra Norton, piano
3:00—Jennie VVailich, Iyric soprano
3:20—Professor .Pauline Taylor, 

(French Literature)
3:40—Florence Bowler, contratto
•1:00—Adolf Otterstein, violinist and 

iceturer
1:20—Mina Schakman, dramatic so

prano
■1:10—Rusa Kovar, contralto
5:00—Hints from Suzanne
9:00—Debs Slring Ųuartette
9:15—Negro Literature and music, 

James Welaon Johnson
9:30—Mary Arno, dramatic soprano
9:15—Kesslers Second AvenueTbe- 

atre Grdups
10:15—Debs String Ųuartet
10:30—Merial Nckla, soprano
10:15—Debs String Ųuartet
11:00—Mėlio Club Orchestra

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negulėjo jumis išgydyti, alsiiankykit pas mane. Mano pilnas iėeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:39 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown 
Auksinės crown ..............................................................
Baltos crowns ................................................................
Auksiniai fillings ...........*.............................................
Sidabriniai fillings ........................................................ j

Be skausmo ištraukimas ..............................................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik

518.75
4.25 
4.00

1.00 
1.00

nieko 
įmokėti. Šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

Kepk nekarštame pečiuje G va
landas.

Galima kepti atskirose ma
žesnėse Klėtyse, arba vienoj di
delėj Klėty.

A-C SETAS
S15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TU BUS.

Atsineškit šį skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuoiĮ.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St. .
Harrison 8233

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviama vi Bado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4694 So. Paeita* Chicago, IH
.......... ...........

lietuvis Kontraktorius
Suvedant ivlesaa h 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas iiaiu 
pas į senas; duodami 
ant lengvo iiinokiJI- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Cinai 2591

f Juokudemija”
Kas yra

‘ ‘ Juokųdėmi ja ’ ’ ?

Kur pamatyt
/ 

9

‘ ‘ J uokųdėmi ją ’’ ?
9

Kada?
/

Skaitykit
y

“Naujienas”
ir tėmykit

I
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NIoksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą menesyje.

Redaktorius Inž. J. I.AZOAUSKIS, 1710 \V. 12th PI., Cicero, III.

Kliūtis
Kada krūtinėj kila audra, 
Ir gyvenimo bangos banguoja 
Smarkiaus jos skrenda, nardo 

tada
Ir sukeldamos skundas rokoja. 
los teka, kaip vandens burbulai, 
Nesustodamos tolyn nusiirta, 
Vis naujas prieš akis matai, 
Vis baisesnį nepergalimą. vyrą.

—J. Lazdauskis.

lio šviesioje skaisčioje dienoje 
pusė žemės ritulio paviršiaus 
yra nušviestas, abelnai imant, 
mažiausiai 5,000 pėdų — žva
kės jėgos. (Žvakės pajėga yra 
matuojama sekančiai: Vieno co
lio storio žvakė jeigu apšvie
čia keturkampę pėdą, vieną pė
dą nuo žvakės tolumo, tą vadi
name viena pėda žvakės pajė
gos). Daugiausiai šviesos netoli 
10,000 pėdu — žvakių arba pa
lyginant nušviesti vieną ketur-

nutę dėka netikusiai šviesai. 
Apie du žmonės užsimuša ne
laimėse kas valandą tokiose jau 
aplinkybėse. Apdraudos kom
panijos apskaičiuoja, kad neti
kęs arba nepakankamas ap
švietimas yra pi'adžia 20 nuoš. 
pramoninių nelaimių. Abelnai 
100.000 žmonių yni nuolatos 
be darbo delei priežasties ken
čiančių nuo sužeidimo daugiau
siai delei netikusio apšvietimo. 
Tokis būrys galėtų iškasti 100

M. Luckiesh.

' Ateities Šviesa
šiandieninis žmogus turi gy

venimo ir darlx» vietą nepaly
ginant daug geriaus apšviestą, 
negu jo protėviai. Mes esame 
ant slenksčio dar geresnio iš
tobulinimo dirbtinės šviesos.

šviesa yra taip reikalinga 
mutiniui ir tat ankštai surišta
su žmogaus veikimais, kad ne- 
kurie svarbus patirimai yra ga
limi panaudoti ekonomijoje dir
btinės šviesos.

Kur dabar butų civilizaci
ja be dirbtinės šviesos? Pamąs
tyk apie įvairius šiandieninius 
veikimus, kurie tiktai ir re
miasi daugiausiai ir daugumas 
ant jos. Per neapskaitliuojamus 
šimtmečius ją netikusiai gami
no degindami žalią medžiagą. 
Ateinant elektrybės amžiui, apie 
pusę šimtmečio atgal, milžiniš
kas žingsnis buvo padarytas 
šviesos gaminimui. Dabar mes 
turime lal>ai parankią šviesą, 
palyginant nebrangiai lėšuojan- 
čia. Tas daro labai didele įtek
mę ant civilizacijos ekonomiš
kai.

Paprastas darbininkas šian
die dirba apie 10 minučių kas
dien apmokėjimui už apšvieti
mą savo namų su elektra. Pu
sė šimtmečio atgal jis butų tu
rėjęs dirbti dvi ir pusę valan
dos, kad pagaminus tokią pat 
apštį šviesos deginant dujas. Ir 
jeigu jis butų turėjęs pasiga
minti šviesą tokios pat apšties 
deginant žvakes, jam butų rei
kėję dirbti 24 valandas kasdien, 
kad apmokėjus už tą. Kiek eko
nomija šviesos persikeitė? Pusė 
šimtmečio atgal paprasta žva
kutė buvo taip brangi, kad tik
tai turtingieji galėjo su ja tin
kamai apsišviesti. Delei to dide
lio nupiginimo dirbtinės šviesos 
yra šiandieninio mokslo nuopel
nas.

Kada dirbtinės šviesos prekė 
tampa nupiginta, tada mes ga
lime jos daugiaus sunaudoti. 
Mokslas yra ištyręs, kad paran
kiai ir tinkamai matyti reika
linga didesnė apšlis šviesos, ne
gu mes dabar vartojame.

Kada žmogus užsižiebė ba
laną, tada jis prašalino tamsą 
tiktai ant labai mažo ploto že
mės, bet jis padarė žingsnį iš
rišimui užduoties, kad padarius 
lygias dienos šviesos sąlygas, ir 
jeigu galima pagerint gamtiš
ką šviesą. Tamsa — truputis 
šviesos —- daugiaus šviesos — 
užtektinai šviesos — tokie yra 
akmenys ant šviesos tobulini
mo tako, ir civilizacija ką pa
siekė pirmąjį. Regėjimas tobu
linąs ]M> įtekme gamtiškos švie-
sos lauke. Lauke dienos šviesos 
apštis, kokybė, ir paskleidimas 
atstovauja tinkamą tikslą, kada 
rimtas regėjimo darbas yra lie- 
čiąmas.

JtvilR’toi-oj us i dienos Šviesos 
apštį, persitikriname, kad dar 
mes tebesame amžiuje tiktai 
biskutį dirbtinės šviesos. Birže-

kampę pėdą su 10,000 žvakių kartų dauginu anglies, negu tas 
teoretiškai suvienijant Į vieną reikalinga geram apšvietimui 
šviesos šaltinį. Tegul du bilio- visiems pramonės darbinin- 
nai žmonių ant žemės pavir- kams šioje šalyje. Jeigu eko- 
šiauš pasiskaido vienokio tolu-1 nomiškai nuostolis yra 1,000 
mo proporcija. Kiekvienas žmo- ‘dolerių ant kiekvieno asmens
gus užims apie 500 keturkam
pių pėdų. Jeigu šiandie 1,000 
voltų tungsteno-filamento lein-
pus butų vartojamos reflekto
riuose, pakabintuose tinkamam 
aukštume nuo žemės, kiekvie-
nam 5OO pėdų keturkampiui 
reikalinga butų daugiau, negu 
vienas milionas lempų. Kitaip 
sakant, kiekvienas žmogus turė
tų padirbti 25,000 lempų kas
dien, kad susilyginus su saulės 
šviesa, Taip jau tie patys žmo
nės turėtų iškasti kasyklose an
glį ir atlikti visas pareigas ele
ktros gaminimo stotyje, kad 
suteikus pajėgą toms lempoms 
operuoti. Aišku, tad apšviesti 
žemę, nors mažą jos dalelę 
ekonomiškai kalbant, negali
ma. x

Saulės žvakių pajėga yra 
neišmatuojamai didelė. Jeigu 
visi žmonės butų sukviesti į 
vieną buri ir kiekvienam asme
niui duota vieną bilioną lempų 
su vienu bilionu žvakių pajė
gos, tai visą tą šviesą galima 
butų palyginti prie saulės švie
sos apšties. Jeigu dabartinis 
šivesos išdirbinio būdas butų 
paskubintas greičiaus išdirbti 
l.ilicną sykių, lai dar butų rei
kalinga dirbti šimtą milionų 
metų, kad padarius užtektinai 
lempų tai didelei žvakių pajė
gai, kad susilyginus su saulės 
šviesa.

Pažvelgkime į keletą ekonomi
škai x galimų dalykėlių dabarti
niu laiku. Jeigu gera šviesa iki 
20 pėdų žvakių (kiekviena pė
da apšviesta su 20 žvakių) bu
tų pastatytos prie darbo musų 
pramonėje ir kitose darbo vieto
se, lai tas apsimokėtų mažiau
siai 500 nuošimčių dividendų. 
Kitaip, rimtai kalbant, kad ma
žiausiai 10 nuošimčių pasididin
tų darbo našumas palyginant 
su lėšomis padengti už šviesą. 
* Ganėtina ir tinkama dirbti
nė šviesa lyginasi nuo vieno iki 
trijų nuošimčių algoms išmo
kėtų lėšų.

Apart to čionais galima pa
stebėti kitą vertę panašiai kaip 
sumažinimą sugadinimo darbo 
ir geresnę apsaugą nuo nelai
mių. 1

Visi musų remiamės ant sa
vo regėjimo, kad apsisaugojus 
nuo nelaimingų prietikių. Nelai
mės visados slepiasi šešėliuose 
ir menkai nušviestose vietose. 
Šioje šalyje apie keturi žmonės 
yra nelaimėse sužeisti kas mi-

j>er metus, tai mes 
stolio 100 milionų 
Iri jų bedarbės.

turime nuo- 
dolerių de

Iš pranešimų 30 miestų, ku
riuose atsitiko 3223 mirtinos 
nelaimėk ant kelio per 1923
metus, pranešta buvo, kad 580 
buvo nelaimingų užmušimų dė
lei netikusio apšvietimo. Kas
met ant gatvės nelaimių nuo
stoliai siekia iki vieno bilijo
no dolerių. Iš to viso mažiau
siai apie 100 milijonų dolerių 
Įgalima rokuoti dėlei netiku
sio apšvietimo. Tas yra du sy
kiu tiek, negu gatvių apšvie
timo išlaidos.

Taip pat tapo ištirta, kad 
mažiaus kriminalių prasižen
gimų tėra kada gatvės gerai 
apšviestos. Devynios dešimtys 
nuošimčių piktadarybių įvyk
sta tamsoje ir tas tapo pa
tarle: kad “gatvėje lempa yra 
taip gera kaip policistas”.

Apsaugodami regėjimą mes 
apturime didelius šaltinius pel
no su gera šviesa. Musų veik
lumas daugiausiai . priklauso 
nuo regėjimo. Mes tiktai pa
žvelgkime kokis didelis skait
lius žmonių nešioja akinius. 

Daugiausia, negu pusė suau
gusių žmonių turi netikusį re
gėjimą. Ar tas neišrodo pro
tingai, kad akis turi išsivy
styti taip gerai, kaip ir kiti 
organai — jeigu vartojami pri
derančiai? Tas reiškia vartoti 
užtektiną ir tinkamą apštį 
šviesos. Nupiginimas regėjimo 
tur būt lėšuoja apie keliolika 
šimtų milijonų dolerių kasmet. 
Apart to visko gera šviesa da
ro labai įspūdingą įtekmę iš 
psikinio atžvilgio. Nepakanka
mai šviesos apsunkina mus 
darbo vietoje; ir netikusi švie
sa — blizgėjimas ir netiku
siai pakabintas šviesos šalti
nis, netikę reflektoriai, nešva
rios lempos, ir t.t. padaugina 
šviesos šiurkštumą ir abelnai 
nepatogią išžiūrą; taip pat 
padaro apsunkinantį įspūdį. 
Ekonominius nuostolius dėlei 
tokio psikinio įspūdžio sunku 
yra apskaitliuoti, bet vis tiek 
jie yra suprantami ir svar
bus.

Išimant tiktai keletą mul
kių, visi iš musų pasiduoda
me musų aplinkybėms, šviesi, 
saulėta diena, duoda pavasa
rinį įspūdį musų veikimams ir 
džiaugsmą musų balsui ir min
tims. Mes dirbame geriaus. 
Keli iš musų atjaučia tokią

įtekmę, bet taip pat mes re
tai teatjauČiame tą, kad orą 
kvėpuojame. Darbštumas, abel
nai imant, nepatogioje dieno
je palyginant su saulėta die
na gali būti netoli 75 nuošim
čių. Suprantama, vyrai ir mo
terys pageidauja įvairumų. 
Mums nusibosta saulėta diena 
ir pageidaujame retkarčiais 
perkaltos —. lijančios dienos, 
■bet mes mėgstame saulėtas 
dienas, apart to, jeigu mes 
turime gerai apšviestus na
mus, ofisą, dirbtuves ir gat
ves. čionais bus pakankamai 
įvairumo, apart to, čionais ran
dasi dar paakstinanti įtekmė 
šviesos. Tas yra aišku nuosai
kiam tyrinėtojui gerai apšvie
stoje vietoje. Nekuriose labo
ratorijose tapo ištirta, kad 8 
nuošimčius daugiaus darbo — 
kur tiktai palytėjimu — bu
vo attekamas kada šviesa už
gavo akis per tamsius aki
nius, negu kada kambarys bu
vo visai tamsus. Tas supran
tama, buvo matuojama paak- 
stfnimo įtekme šviesos arba 
priešingai ^apsunkinimo įtekme 
tamsos, nes regėjimas nedaly
vavo šiame darbe.

Iš tų keliolikos pavyzdžių 
aiškiai pasirodo, kad pakeiti
mas ganėtinos ir tinkamos švie
sos, ant netikusios ir neuž- 
tektinai šviesos, kuri užsiliko 
iš vakarykščio šimtmečio, tu
ri galingą ekonomišką galę sie
kiančią bilijonus dolerių kas
met. Nesunku yra apskaitliuo
ti nuopelnus ir uždarbį iš ko 
net butą galima apmokėti ka
rų skolas kasmet, kad mums 
nei vienas skatikas nelėšuotų. 
Gei-as apšvietimas padaro mus 
geresniais darbininkais su ma
žesniu nuovargiu. Jis turi hy- 
gienišką vertę. Jis sumažina 
sugadinimus darbo. Jis pake
lia musų sielą. 'Jis apsaugoja 
mus. Jis palaiko musų regė
jimą. Jis gali daug pagelbėti 
palaikyti musų gyvenimo sto
vį ir darbą, kad pasaulio pre
kyba lenktiniuoja ir tampa 
nuolat aštresne. Iš visų pusių 
žiūrint į musų gyvenimą — 
nes didžiuma musų veikimų ir 
patyrimų remiasi ant regėji
mo jausmo slenksčio, kuris

taip pat remiasi ant šviesos 
ganėtinas ir tinkamas ap

švietimas gali mums geriaus 
patarnauti.

Iš Scientific American 
Vertė — J. L.

FORDUKU IŠNEŠĖ SVEIKĄ 
KAILI Iš ROJAUS. •

Dievas išvijo Adomą su Ieva 
iš rojaus, o tavorščiai bolševi
kai patys bėga iš Maskvos ro
jaus. Mat rojus nelygus: vie
nus reikia iš jo išvyt, o kiti ir 
patys išbėga.

Mes kalbame apie rusišką ro
jų, kur nuvažiuoja susidariusi 
grupe (komuna) į Rusiją, apsi
gyvena komunoje, na, taip sa
kant, ir platinasi, ir veisiasi su
lig rusiško zakono įsakymais. 
Gyvena, procavoja, laiko mitin
gus su revolveriais, mušasi, 
šaudosi, vagia ir tt. Visus sa
vo pinigėlius atiduoda komu
nos valdininkams. Visa ką jie 
atsiveža iš Amerikos, tai jau 
iš komunos daugiau neatsiima, 
bet ir komuną palikę bėga.

P-no Kupreišio pasAkojimu, 
vienas komunaras gyvenęs var
gingai. Susirgusi jo žmona. 
Prašęs jis komunos valdybą, 
kad duotų pieno, o komisarai 
davę jam kulipką kaktori. Kiti 
komunarai pakėlę protestą, bet 
ir jiems pažadėję po kulipką. 
Matydami, kad su komisarais 
nebus rodos, susėdo fordukan 
ir išdūmė kur kojos neša, palik
dami po velniais ir komuną ir 
visa savo turtą.

Viena karšta Maskvos davat
ka, amerikietė, atvykusi į so-i 
vietų Rusiją, kaip ji tikėjosi,

nors senatvėje priglausianti sa
vo galvelę šventoj Lenino že
melėj. Apsistojo komunoje. Pa
gyveno keletą dienų ir atsikan
do komunos pyrago. Ji atsive
žusi labai daug drabužių ir ki
tokių parėdų. Nepatiko jai ko
munos rojus. Užsimanė ji ke
liauti toliau. Ret pasirodė, kad 
komunos valdyba konfiskuoja 
jos visą turtą. Ji pakėlė pro
testą ir griežtai pareikalavo 
atiduoti kas jai priklauso. Ant 
rytojaus komunarai rado ją 
šuliny sulankstytą...

Vadinasi, ar žmogus važiuosi 
į rojaus komuną, ar tave tiesiai 
pasiųs tavorščiai komisarai į 
Sibirą, tai vienas ir tas pats 
bus paibelis. Bet, tamsunėliai 
bolševikai, suvilti komunistų 
agitatorių, iš kalno sudarytose 
pinklėse siunčiami į sovietus iš 
kur jau sunku yra ištrukti. Pa
tekę amerikiečiai komunon jau 
negali pranešti savo drau
gams Amerikoje, kad jie apsi
saugotų apgavikų ir nevažiuo
tų, nes jų laiškus konfiskuoja. 
Už tokį atkaklų ir teisingą pasa
kymą, į Sibirą gali pasiųsti, iš 
kur jau negrįši ir tylėsi. Mato
te, tada viskas bus “tvarkoje”...

—Komisaras.

nes, tildą jie būna paliuosuoti 
nuo bausmės.“

Kada Jungtinės Valstybes at
siskyrė nuo Anvlijos, tada jos 
nepanaikino Anglijos įstatų, 
tiktai tas, kurios pasirodė kon
gresui priešingomis. Jas teises 
kongresas panaikino, bet augš- 
čiau minėtų teisių dar ne vie
nas kongresas neatmetė t. y. 
jos telyėra galioje.

I
MERGINOMS PROGA

Žiopliai vaikinai šypsos su
laukę šiuos (1928) “leap year“ 
metus, nes nereikės galvoti, 
kad suradus merginą ir paskui 
rausti ir galvą sukti. Paskui vėl, 
kaip jai pasakyti ar ji sutiks 
tekėti už žioplio-vaikino? šį
met žiopliai-vaikinai bus pąliuo- 
suoti nuo visų tų nepatogu
mų, nes šįmet merginos iesko- 
sis kalbins žioplius vaikinus 
apsivesti.

Pagal teises išleistas 1288 
metais Škotijoje skamba se
kamai: “Kiekviena mergina 
‘leap year’ metais turi teisę 
pasirinkti bile kokį jai patin
kamą vaikiną,ir priversti jį pa
imti ją už savo žmoną. Nesu
tinkantis vaikinas merginos pa
sipiršimą priimti gali būt nu
baustas vieną svarą sterlingų 
(šios šalies pinigais poakius 
dolerius), išimant tuos vaiki
nus, kurie turi savo sužiedoti-

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų* vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną i?) geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
vcikįmą sti kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių/ Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Nauja Lietuviška 
Valgykla

Pranešame Bridgeporto ir apielin- 
kės lietuviams, kad mes atpirkome 
valgyklą ilgą laiką buvusią svetim
taučių rankose ir nuo dabar gami
name skanius lietuviškus valgius. 

! Sanatoriškas įrengimas. Greitas ir 
I mandagus patarnavimas. Mes patys 
turim platų patyrimą tame biznyj.

Skaniausi Valgiai Bridgeporto 
Apielinkėj”

3457 So. Halsted Street
1G. BARTKUS ir WM. PAUKŠTYS 

, Savininkai.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

Tai Ne Iskihninge® Iv Puikus Pajautimas P BRIGGS !
-v\

KUOMET bosas PASIŽADA UŽSUKTI 
FA5 JUS J NAMUS VAŽIUODAMAS į 
COUNTRY KLIUB^

IR JIS PAMATE ( KAD JO CIGARNYCIA 
YRA TUŠČIA KOL LAUKE TELEFONONAMUS PRAŠO PAVARTOTI JUSy' 

TELEFONĄ

13 PASKIAU GIRIA CIGARH^ SKONĖKI OCH VYRELI, AR TAI Nl IŠKILMINGAS 

IR PUIKUS PAJAUTIMAS

TAI YUA PUIKUS 
C’.GARCTA^ GD. KOKIOS 
n y-nes jie yra ?

PADANGŲ
IMPORTUOTI \ OLD GCLO > 

PONAS SLAKER |R 
NEI VlCJJO 
JIMO 15 YElIMOy

IR jyS PADUOOAT JAM SAVO 
CIGARETĘ ABEJODAMAS, NES ŽINOT 

KAD J|5 RUKO I

Old Gold
Tai švelnesnis 4r geresnis cigaretas

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi
unuaniah * 3 Produktai P. Man) U. lit. I1W
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“DVI SIELOS MANO KRUTINĖJĘ....”

“Dvi sielos gyvena, ak, mano krutinėję ir viena
nori nuo antrosios skirtis!” pasakė vokiečių poetas.

Taip pat galėtų pasakyti apie save ir Lietuvos 
krikščionys demokratai.

Jau daugiaus, kaip pusė metų, kai jie yra atsistoję 
opozicijon prieš tautininkų valdžią. Prieš Genevos kon
ferenciją jie buvo net tiek įsidrąsinę, kad mėgino įvy
kinti ginkluotą perversmą (Petruičio pučas!) ir suda
rė koaliciją su valstiečiais liaudininkais ir ūkininkų 
partija tikslu atsteigti krašte konstitucinę tvarką. y

Krikščionių sutartis su “bedieviškomis” partijo
mis dar ir šiandie nėra nutraukta, nes vienam Ameri
kos klerikalų laikraščiui jo korespondentas 
rašo:

“Kunigas Krupavičius dabar yra
(? “N.” Red.) opozicijos: Krik. Dem.,

iš Lietuvos

nato rezoliucijos, “neišmintingas, nepatriotiškas ir pa
vojingas musų laisvoms įstaigoms.”

Valdžios šalininkai senate šitai rezoliucijai prieši
nosi, numanydami, kad ji yra atkreipta prieš preziden
tą Coolidge, kurį jo artimieji draugai dar vis nori 
“draftuoti” į kandidatus, nežiūrint atkartotinų p. 
Coolidge’o pareiškimų, kad jisai daugiaus nebekandida- 
tuosiąs.

Bendrai imant, drausti bet kuriam žmogui būti 
prezidentu daugiaus kaip aštuonis metus, nęra prasmės. 
Jeigu žmogus yra gabus ir daugumos piliečių mylimas, 
tai kodėl jisai negalėtų prezidentauti kad ir visą savo 
amžių, bet tik jisai toje vietoje butų balsuotojų valia, o 
ne savo užsispyrimu? Partijų vadai, sakysime, Europo
je neretai pasilieka vadais iki numiršta; o kai kurie 
(pav. Leninas) yra laikomi vadais ir po jų mirties.

Tečiaus Amerikos sąlygose noras apriboti vieno 
asmens prezidentavimą dviem terminais turi rimto pa
grindo. Prezidentas šioje šalyje yra daug galingesnis, 
negu partijų vadai Europoje, ministeriai pirmininkai ir’ 
net karaliai. Jo galybė susideda daugiausia iš jo teisės 
dalinti valdiškas vietas. Tų vietų yra dešimtys tukstan- 
čių, ’ir asmuo, kuris jas skirsto, pasiima visą valstybės 
mašineriją į savo rankas, taip kad jisai pasidaro beveik 
nepriklausomas nuo partijos, kuri jį pravedė į prezi
dentus, ir nuo balsuotojų. Ambitingas ir apsukrus žmo
gus, turėdamas šitokią galią savo rankose, per ilgesnį 
laiką gali pasidaryti tikru krašto diktatorium. Ameri
kos žmonės lengvai duodasi apmonyti ir papirkti, bet 
diktatorių jie nemėgsta.

(Pacific and Atlantic Photo]

Mane Roder, žymiausioji Ar
gentinos krutamu jų paveikslų 
žvaigždė.

vairius
vadas visos
U k. Sąjun

gos, Ūkininkų partijos, Liaudininkų partijos, kurie 
sudarė partijų ‘Lokarno’ ir veiks išvien susitarda
mi visais svarbesniais klausimais.

“Darbo Federacija su Ambrozaičiu priešakyje 
prie jų neprisidėjo. Bet tur būt metiniame Darbo 
Federacijos suvažiavime dabartiniai vadai bus pra
šalinti. Visoje organizacijoje prie to rengiamasi.

“Social-demokratai prieš partijų “lokarną’ pri
sižadėjo nekovoti, bet oficialiai į jį neįsirašo.

“Vieni tautininkai yra prieš visus, bet jų ran
kose valdžios vadelės ir finansai.”
Antra vertus, Lietuvos spauda prąneša ve ką:

“Katalikų Veikimo Centro atstovai prof. Bu?
čys ir Juozas Tumas įteikė p. Smetonai medalį už%emgs drebėjim4 vienoj ar ki. 
konkordato sudarymą. Sako, tokia pat dovana toj vietoj sukeldavo žmonėse 
įteikta prof. Voldemarui ir kitiems ministeriams. Ir'nerimą. Visi dar gerai atsime- 
popiežius žadąs apdovanoti medaliais p. Smetoną, na žemės drebėjimą Japonijoj, 
Voldemarą ir dar du asmeniu, konkordato sudary- kur žu\° desėtkai tūkstančių

Žemės Drebėjimas
Ar galima nuo žemės drebėji

mo apsisaugoti? — Kova su 
epidemijomis. — Žemės dre- 
beijnio pasėkos. — Messinos 
miesto sunaikinimas. —Kiek 
nuo žemės drebėjimo žuvo 
žmonių? — Trobesiai, kurie 
gali prieš žemės drebėjimą 
atsilaikyti. — Seismologijos 
stotys.—San Francisco mies
to vandentiekiai.

mo žuvo 13,000,000 žmonių. Di
delė dauguma 
nuo potvynių, 
vančių namų, 
lydi beveik 
drebėjimą.

tų žmonių žuvo 
ugnies ir griu- 
Tie reiškiniai 

kiekvieną žemės

Prieš keletą metų žinios apie

gyventojų. Tąsyk buvo rašo
ma ir kalbama, jog nuo tokiųmc dalyvavusiu.”

Taigi, vienoje pusėje “partijų Locarno” kovai prieš■ katastrofų nėra galimybės ap- 
smetonininkų valdžią, o antroje pusėje medaliai Val-!sisaugotl- llk nedidelis būre

lis mokslininkų tvirtino, jog 
laikui bėgant bus surasti tin
kami budai, kaip apsisaugoti 
nuo žemės drebėjimo nelaimių.

Dabartiniu laiku pavojus nuo 
žemės drebėjimo yra daug di
desnis, negu jis buvo praeityj. 
Priežastis to yra gan aiški. 
Viena, žmonių skaičius visur 
yra žymiai padidėjęs, o antra, 
statomi trobesiai yra didesni. 
Senovės žmonės, kurie gyveno 
palapinėse, nuo žemės drebėji
mo per daug nenukentėdavo. 
Kas 
tais, 
niai 
niai 
mes
dienų miestą, tai 
suprantama, pasidaro milžiniš-

Miestas tampa paverstas 
žūva

kita su moderniškais mies- 
kur randasi dideli muri

namai, tramvajai, požemi- 
keliai ir t.t. Kuomet že- 
drebėjįmas paliečia musų 

nuostoliai,

Petruko Gyvenimas
(Apysakaitė)

džios nariams už konkordato sudarymą! Ir abiejose ši
tose akcijose dalyvauja to paties klerikalizmo vadai.

“Zwei Seelen wohnen, ach, ir meiner Brust....”
Tečiaus jau senai tenai gyvena tos dvi sielos, kurių'Jie sakė, kad visai dar nesenai

ki.
griuvėsiais, o priegtam 
tūkstančiai žmonių.

kiekviena traukia į priešingų pusę, bet nieku budu ne
gali persiskirti. Tame yra pati klerikalizmo esme, kad 
jisai turi dvi priešingas viena antrai sielas, du priešin
gu vienas antram veidu, ir visuomet stengiasi sėdėti ant 
dviejų kėdžių. Kai kada, žinoma, pasitaiko, kad jisai 
atsisėda...  tarpe kėdžių — kaip, pav. Meksikoje!

KITI LAIKAI

Užvakar garsusis išradėjas Thomas Edison šventė 
savo 81 metų sukaktuves ir apspitusiems jį dėl šios pro
gos laikraščių atstovams davė keletą įdomių atsakymų 
į jų pastatytus klausimus. Vienas klausimas buvo toks: 
ar jisai manąs, kad šių dienų Amerikos žmones slenką 
vis toliau nuo religijos?

Edisonas į tai atsakė: “Jie vis labiaus tolinasi nuo 
prietarų ir nesąmonės” ir prie to jisai pridūrė, kad ačiū 
didėjančiam mokslui ir žinojimui, “11,344 bažnyčios 
Jungtinėse Valstijose nepranešė jokio priaugimo 1927 
metais.”

Tai yra, be abejonės, grynai “bedieviški’’ pastebėji
mai. Kitąsyk žmogus, viešai ištaręs tokius žodžius, bu
tų iššaukęs didžiausią pasipiktinimo ir prakeiksmų 
audrą. Bet šiandie tais Edisono pareiškimais niekas ir 
nesistebi. Jį visi gerbia, kaipo žymiausią pasaulyje 
mokslo darbininką ir žmonijos geradarį.

Šiaip ar taip, mes visgi gyvename dvidešimtame 
šimtmetyje.

žmonės fatališkai žiurėjo j į- 
vairias epidemijas. šiandien 
gi kiekvienas apšviestas žmo
gus žino, jog su epidemijomis 
mokslas gali gan sėkmingai ko
voti.

Vienok su ligomis, šiaip ai
tai p, yra daug lengviau kovoti, 
negu su žemės drebėjimu. Nuo 
ligų dar galima apsisaugoti, 
bet kuriuo budu apsisaugosi 
nuo žemės drebėjimo? Jeigu, 
sakysime, kurioj nors vietoj 
įvyko žemės drebėjimas, tai 
pilnai galima tikėtis, jog ir at
eityj tas rustus gamtos reiški
nys gali pasikartoti. Ir papras-

nėra prasmės atstatyti žemės 
drebėjimo sugriautus miestus 
iv kaimus, nes juk visvien atei
tyj jie bus griuvėsiais pavers-

Planavimas miestų be jokio 
atsižvelgimo į žemės drebėjimo 
pavojų yra, sako Charles F. 
Talman, didžiausias paradok
sas. Imkime, pavyzdžiui, pie
tų Italijos miestus, kurie ne 
kartą yra nuo žemės drebėji
mo jiukenteję. Miestas Messi- 
na tapo sunaikintas tris kartus. 
Po kiekvienos katastrofos jis 
tapo atstatytas. Tačiau jis bu
vo atstatomas be jokio plano: 
žmonės visai nepagalvojo apie 
tai, kad pastatyti tokius na
mus, kurie galėtų prieš žemės 
drebėjimą atlaikyti. 1908 m. 
nuo žemės drebėjimo žuvo 
65% Messinos gyventojų. Prof. 
Omori, garsus japonų moksli
ninkas, kuris aplankė katastro
fos vietą, pareiškė, jog 98% 
aukų žuvo dėl netikusios tro
besių konstrukcijos. Kai kurie 
Italijos miestai nukentėjo dar 
daugiau, negu Messina. 1915 
m. žemės drebėjimas ištiko 
Avezzano miestą. Katastrofoj 
žuvo 96% visų gyventojų.

* a
Musų laikais įvairiose pasau-

SENATAS PRIEŠ TREČIĄ TERMINĄ

Jungtinių Valstijų senatas, dauguma 56 balsų prieš 
26, priėmė rezoliuciją, kuri sako, kad joks asmuo ne
privalo būti daugiau kaip du terminu prezidento vie
toje. Tokio nusistatymo laikėsi-Jurgis Washington, ku
ris atsisakė statyti savo kandidatūrų į prezidentu^ tre
čiam terminui, ir visi vėlesnieji šio krašto galvos. Pra-

Tai 'skamba labai pesimistiš
kai. Atrodo, jog beveik jokios 
vilties nėra. Iš tiesų juk že
mės drebėjimo nesustabdysi.
Bet jeigu to nėra galima pa- lio dalyse pradėta statyti tro- 
daryti, tai dar nereiškia, kad besiai, kurie gali 
nebūtų galima nuo žemės dre
bėjimo pasėkų apsisaugoti. 
Faktas yra tas, jog pastaruoju 
laiku žmonės vis labiau ir la
biau pradeda suprasti, jog yra 
galimybių ir su žemės drebėji
mu kovoti. Tiesa, iki šiol toj 
srityj nedaug kas praktiško 
buvo padaryta. Tačiau nėra 
mažiausio abejojimo, kad atei
tyj tokios baisios katastrofos, 
kokia 1923 m. įvyko Japonijoj, 
bus neįmanomos.

Mokslininkas Mallct apskai
čiuoja, jog per pastaruosius 40

įlenkimas su šituo įsisenėjusiu papročiu butų, anot se- šimtmečius nuo žemės drebėjl-

atsilaikyti 
prieš žemės drebėjimą. Keikia 
tiesiog stebėtis, sako C. F. Tal
man, kad tos rųšies trobesiai 
nebuvo statomi seniau. Tiesa, 
pradžia buvo padaryta Japoni
joj, bet menkutė pradžia.

Be to, tinkamų trobesių 
tymas dar nėja viskas, 
butų galima apsisaugoti
žemės drebėjimo, reikalinga 
daugiau žinoti apie tos katas
trofos priežastis. Seismologi
jos mokslas kaip tik ir studi
juoja žemės drebėjimo prie
žastis ir .reiškiniui Pagrindus 
tam mokslui padėjo Ilobert

sta- 
Kad 
nuo

Mallct, kuris 1857 m. tyrinėjo 
Neapolio žemės drėbė j imą.

Mallet ir jo mokiniai įvedė 
nauja metodą,\ kuris duoda ga
limybės tinkamai pažymėti že
mės drebėjimo intensyvumą į- 
vairiose vietose. Vėliau John 
Milne, anglas, kuris per ilgus 
metus gyveno Japonijoj, pra
dėjo sistematiškai tyrinėti į- 
vairias vietas, kur tankiausia 
pasitaiko žemės drebėjimas. 
Milne’o darbai labai suįdomino 
vietos mokslininkus, ir šiandien 
kai kurie žymiausi pasaulio 
seismologai yra japonai.

Daugelis šalių pradėjo sekti 
japonus. Atsirado pusėtinai 
didelis skaičius seismologijos 
laboratorijų, kurios tyrinėja 
kaip žemės drebėjimo reiški
nius, taip ir jo priežastis. Iki 
šiol seismologams pasisekė su
rinkti gan svarbių informacijų.

Iki 1925 m. Jungtinių Vals
tijų seismologijos laboratorija 
buvo Oro Biuro globoj. Dabar 
ji prisidėjo prie geodezijos sky
riaus. Tačiau nežiūrint į tai, 
Oro Biuras seka žemės drebė
jimo reiškinius ir raportuoja 
apie juos geodezijos skyriui. 
Be to, Jungtinėse Valstijose ne
mažai seismologijos stočių už
laiko privatinės įstaigos (uni
versitetai ir mokslo įstaigos). 
Jėzuitai turi įsteigę seismoloJ 
gijos stočių sąryšį, kurio cent
ras randasi St. Louis mieste.

Jungtinių Valstijų Seismolo
gijos Draugija leidžia savo biu
letenį, kurio tikslas yra nuro
dyti budus, kaip apsisaugoti 
nuo žemės drebėjimo pasėkų. 
Prie tos draugijos taipgi yra 
prisidėjusios inžinierių ir ar
chitektų organizacijos.

Apsisaugojimas nuo žemės 
drebėjimo pasėkų yra gan keb
li problema. Pradedant nuo 
1865 m. San Francisco žemės 
drebėjimo iki 1925 m. Jungti
nėse Valstijose išviso buvo 22 
žemės drebėjimai, kurie kiek
vieną kartą sugadino miestų 
vandentiekių sistemų. Vanden 
tiekių atstatymas dideliuose 
miestuose paprastai atsieina 
milionus dolerių.

Po 1906 m. katastrofos San 
Francisco miestas įvedė naują 
vandentiekio sistemą, kuri at
siėjo apie šešis milionus dole
rių. 10,000,000 galonų vandens 
rezervuaras randasi ant kalno. 
Tas vanduo gali 'būti panaudo
tas bile minutę. Priegtam mies
tas turi dvi vandens stotis, ku
rios gali atlaikyti žemes dre
bėjimą. Toks apsisaugojimas 
miestui yra labai svarbus daly
kas. Ir štai kodėl: laike žemės 
drebėjimo paprastai kyla gais
ras, kurio nėra galimybės su
laikyti, kadangi miesto vanden
tiekiai yra sugadinti. Tokiu 
budu jis padaro milžiniškų nuo
stolių. Nuo tos nelaimės San 
Francisco miestas yra apsau
gotas. Nėra Abejojimo, kad 
ateityj bus^prauėta statyti ir 
tam tikri trobesiai, kurie ge
riausia gali prieš žemės drebė
jimą atsilaikyti. Tąsyk žmonės 
bus apsaugoti nuo tokių katas
trofų, kokios įvyko praeityj.

—K. A.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Stebėtinai, kokią daugybę vi
sokių keistų dalykų pasitaiko 
plačiame pasaulyje Petrukui 
dar ir šeši nesukako, o nesykį 
teko išgirsti apie baltą duoną 
su razinkomis. .šitokią duoną 
tik mieste moka iškepti, mies- 
tas-gi randasi kur tai toli, tur 
būti miške, į kur sodiečiai tan
kiai važiuoja. Kaip jis atrodo
— tas Petrukui nežinoma, bet 
ten randasi šitos kepurės su 
blizgančiais kazyrkais, žibalas 
ir armonikos, mažiukės 
ir didesnės, paprastos ir su var
peliais, kaip pils Zujų Pilypą.

Petrukas kol 'kas dar bekel- 
nių (bėginėja, pasišokėdamas, 
nosis pas jį kaip guzikiukas ir 
visuomet drėgna, akys, lyg du 
mėlynų karoliukų; plaukai li
niniai, ilgi, visuomet jam ant 
alkių užsmunka ir kliudo žiū
rėti į viršų — štai koks Petru
kas.

—Na, nusmuktkelni, — daž
nai sako tėvas, užsimesdamas 
Petruką sau ant peties, — su
sivelėk pilvą, broli, ir žiūrėk 
man: greitai miestan važiuo
sim !

—Važiujam, — sutinka Pet
rukas, — o kam?

•—Žinoma, kam: gyventi.
Duoną myli graužti?

—Myliu.
—Ta-tai ir yra... O duonos 

tai nėra, štai tu ir galvok da
barties...

Petrukas neturi jokių žaislų, 
bet užtai pas jį randasi pail
gas, žalio stiklo, skrituliukas, 
katrą jis užanty nešiojasi. Pa
vasarį, mėšlą veždamas, tėvas 
rado šitą skrituluką ir pado
vanojo jį Petrukui. Darže, už 
klojimo, auga sena dreviuota 
pušis. Ant jos plačių šakų ga
lima atsigulti, arba pasvirti 
ant rankų ir suptis. Petrukas 
dabar nuolat šičia atbėgdavo, 
užsikardavo ant šitos pušies 
kiek galima aukščiau ir pris
paudęs žaliąjį stikliuką sau 
prie akių, stebėjo tą vietą, kur 
turėjo būti stebuklingai — 
slaptingas miestas. Laukai ir 
miškas, dangus ir saulė — vis
kas per skrituliuką atrodė vie
nodai, skaisčiai-žalia, be galo 
ir krašto, lygiai taip pat, kaip 
rojaus sodnai, — apie kuriuos 
Petrukui jau daug kas buvo 
žinoma iš mamaitės pasakoji
mų.

Miesto tarp šitų sodnų nesi
mato, bet jau lengva jį sau įsi
vaizduoti: jis turi būti baisiai 
didelis, didumo, beveik iki dan
gaus, visas žalias ir paą jį, 
reikia manyti, yra šitokia bur
na, iš kurios ibe paliovos lieja
si žibalas ir išrieda dideli ke
palai baltos duonos su akimis 
iš stambių razinkų.

Veikiausiai, kad mieste gy
vena pats Ponas Dievas. Jis 
gali iš ten atsiųsti įvairių, įvai
riausių dalykų.

Iš kur, 'kaip ne iš miesto, 
buvo atvažiavęs nesenai ir a- 
nas senis su pilka' barzda ir 
plaiskanuota, lyg bulvė, raudo
na nosimi.

Kuomet šitas senis atidarė 
savo krūmelį, Petrukui net dva
sią užėmė, o akys ant kaktos 
išvirto, taip — taip daug* bu- 
vo tame kromelyje visokių ne-: 
regėtų daiktų. Čia krūvomis 
gulėjo kaspinai, veidrodėliai, 
abrozėliai, gaidukai, švilpinės
— visiką ir per dieną neišskai- 
tysi.

Dar buvo paveikslėliai, o ant 
}>avcikslelių karaliai, visokios 
pasipuošusios ponios ir šven
tieji. Bet vienas paveikslas, 
pats didžiausias, kurį senis 
pardavė bobelei Onai už ska
rulių pūdą, priveikė Petruką 
visai, čia jis savo akimis pa
matė viską, apie ką taip mė
go pasakoti senas diedas Kor
nelijus. Ant šito paveikslo sė
dėjo didelis, visas juodas ir 
baisus kipšas su šakėmis ran
kose; ant kelių pas jį pat Ju-t 
došius su mašna. čia pat ma
žiukai kipšiukai spirgino ug
nyje griešninkus, priraišioję

vienus už kojų, kitus kur pa
kliuvo. Aukščiau — angelas 
svėrė ant svarstyklių žmogaus 
dūšią; dar aukščiau — sėdėjo 
šventieji rojuje, o aplink šven
tuosius stovėjo angelai baltuo
se marškiniuose ir putė į dide
les dūdas.

Kuomet išvažiavo šitas se
nis, Petrukas stipriai susimąs
tė. Diena dar galima buvo gy
venti, bet vakarais tamsumoje, 
pasidarė pavojinga: taip ir 
žiūrėk išlįs iš kur-nors kipšiu
kas, ir bematant nutvers už 
kojų.

Paveikslų, su Judošiumi, Pet
rukas sapnavo daug nakčių iš 
eilės ir vis kitoniškai: tai jis, 
Petrukas, padeda baltiesiems 
angelams pusti dūdas, tai kip
šai staiga nutvėrę jį, grūda sy
kiu su griešninkais į ugnį.

Nubudęs jis prisispyręs klau
sinėjo akląjį Kornelijų: tuoj 
viską norėjo žinoti: kaip bus 
ten ant paskutiniojo teismo su 
juomi, su mamaite, su tėveliu. 
Jis užsilipęs seniui ant kelių, 
su baime žiurėjo į jo barzdą ir 
klausinėjo:

—Seneli, ar mane į ugnį 
įmes?

—Na-a jau ir į ugnį... — 
švepliojo senis. Kur jau ten 
tokį tave... Pas tave, vaike, 
dūšia švari, — angelėlio. Ta
vo dalykas nepergudriausias; 
negriešyk, štai ir rojuje...

—Mane ant svarstyklių pa
dės, — užsimąstęs spėliojo 
Petrukas. — Seneli, o kaip tai 
negriešyti ?

S^nis irgi susimąstydavo. 
Patylėjęs, atsiduksčdavo ir kal
bėjo.

—Negriešyti, tas tau butų 
visai nesunku: gerbk savo tė
velius, štai ir viskas čia. Dide
lis dalykas, vaikei, tėveliai, oi 
didelis! Atmink šitą.

—O aš nembku gerbti...
Petrukas nutildavo, galvojo, 

kaip čia išsisukus; nieko nesu
prantant, pagerbti tėvelius. 
Kartais jis pradėdavo galvoti 
apie savo sielą ir ji visuomet 
jam atrodė baltu lekenčiu kar- 
veli«. Senai tas buvo, bet tik
rai tokį pat karvelį Petrukas 
kur-tai matė. Kas gal žinoti, 
sapne tas viskas buvo ar iš 
tikrųjų; anas karvelis sparnus 
išskietęs, kabėjo ties auksiniais 
vartais, o greta stoyėjo du vy
ru auksinėse sermėgose: gal 
būti, kaip tiktai šičia ir buvo 
rojus. Bet kai vienas iš tų 
vyrų paėmė Petrukui už pa
smakrio, kitas įpylė jam iš 
šaukštelio į burną ką-tai tokio 
rukštaus, Petrukas nusigando 
ir smarkiai subliovė.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

“GYVENIMO” turinys va
sario mėnesio sekamas: (1) 
Kaip galima pailginti žmo
gaus amžių. (2) Darvvinas. 
(3) Viktoro Hugo pranašu; 
vintas. (4) Keturi milionai 
vergų Afrikoje. (5) Sūnys. 
(6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
Jsigykit ši “GYVENIMO” 
numerį — jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................. $1
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LAIPSNIS IV

Balsy 15,000

Dovanoms $500:

1. Gulbransen pianas
2. Frizey parlor setas
3. Antros klesos laiva

kortė j Lietuvą ir atgal

LAIPSNIS V
Balsy 8,000
Dovanoms $250
L Jaųuard parlor setas
2. Atwaler Kent Radio
3. Bemard upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

LAIPSNIS VI 
Balsy 3,800 
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin 

“Crushion”
4. Brunswick phono- 

grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas

LAIPSNIS VII
Balsy 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyrišku špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pi n moterims

LAIPSNIS VII
Balsy 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškai! žiedas
5. Vyriška špilka
(i. Rankovių sagutės
7. Bar pi n moterims

NON

GKADUS

GRADUS

NON

LAIPSNIS III

Balsy 28,000:

Dovanoms $1,000:

1. Rezidencijos lotas

2. Kimball pianas

3. Brunswick panatrope

DK.
A. MONTVIDAS,

1579 Mihvaukee Av.,

Chicago, III.

Turi balsų
8500

ALBINAS 
Rl DINSKAS, 

3404 S. Union Av., 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

5790

LAIPSNIS' II

Balsy 40,000

Dovanoms $1,600:

Hupmobile Six

automobilius

LAIPSNIS I

Balsy 43,000

Dovanoms $1,800:

Studebaker

“The Commandcr”

automobilius

Sumanus Apsukrumas
“Stiprume, kas gali viršinti ta

ve” — klausė Spėkos Brahama. 
Spėka atsakė: “Sumanus apsukru
mas gali viršinti mane”. — Hugo. 
Kiekvienam darbui reikia fizinės 
ir dvasinės spėkos, tečiaus nema
žiau yra reikalinga spėraus suma- 
nio apsukrumo. Mes pažįstam gal 
ne vieną profesionalą daktarą, 
advokatą ir tt., kuris turi nema
žiau mokslo, negu kiti jo profesi
jos draugai, bet sėkmingumas pro
fesijos darbe jam nieko nežada ir 
neduoda, kuomet kiti, gal su ma
žesne praktika, bet sėkmingumas 
jiems kasdie beldžiasi į duris.

Tas pats yra su įvairiais biznie
riais — vieni sunkiai dirbdami su
sitaupo keletą skatiku, eina į biz
ni, bet pabizniavęs tūlą laiką, su
tinka nepasisekimą. Dingsta jo įdė
ti skatikai — jaučiasi su viltu gy
venime. Kitas ant kapo nepasise
kusio biznio atidaro naujį, bet tos 
pačios šakos — daro puikų gyve

nimą. Taip pat yra ir su visokių 
firmų pardavėjais. Vieni jų savo 
darbe eina aukštyn, daro puikų 
pragyvenimą, biznio departamento 
vedėjai jį gerbia ir lieka vyresniu 
kitiems, kuomet kitas, su kilčiau- 

’siais norais, per visą savo gyveni
mą dirbdamas tokiose pat sąlygo
se, nedaro jokio progreso, liekasi 
paprastu pardavėju su maža alga 
ir maža pagarba iš biznio vedėjų' 
pusės linkui jo kaipo pardavėjo. 
Visi tie, kurie neturi arba neturė
jo tinkamo apsukrumo, tinkamo 
savo profesijoj, savo bile- kuriame 
darbe — neturės tinkamo pasise
kimo. Tokiems žmonėms ir žyden- 
čios progreso sąlygos virsta segre- 
so sąlygomis. Sumanus apsukriu 
mas yra neišvengtinu butinumu, 
kad turėti pasišekimą dirbamame 
darbe.

Kaštuose yra pasakojama, Įtad 
garsusis Caesaris, išlipęs iš savo 
laivo ant Britanijos žemes kranto, 
suklupęs, o kad jo kareiviai neda
rytų blogo būrimo, kad jų vadas 
suklupo, Caesaris dar ant žemės 
gulėdamas griebęs saują smilčių ir

iškėlęs ranką pilną smilčių laikė, 
kad pamatytų visi jo kareiviai, 
idant jo suklupimo priežastis išsi
aiškintų sau, kai|>o Caesario tiks
liu puolimu ant žemės pasisemti 
smilčių saują kaipo ženklą jo bu
siančio laimėjimo. Caesaris suma
niai apsukrutus protas momenta
liai mokėjo pasukti savo žmonių 
mintį iš blogo į gerąją būrimo pu
sę. Tas parodo, kad sumanus ap
sukrumas yra reikalingas kaip di
džiuose, taip ir mažuose darbuose.

Paprastai mes vadinam apsuk
riu tą pardavėją, kuris parduoda 
žmogui tą daiktą, kurs žmogui yra 
būtinai reikalingas, 'o pats pirkė
jas nežinojo, kad jam nupirktas 
reikmuo yra tikrai reikalingas, ko
lei apsukrus pardavėjas nebuvo jį 
įtikinęs. Genijaliu pardavėju vadi
nam tą, kuris parduoda žmogui to
kias prekes, kurios nėra ir niekuo
met nebus jam reikalingos.

Musų kontestantams šiame kon- 
teste užtenka būti sumaniai apsuk
riems; nereikia jiems būti genija- 
liais pardavėjais, kad įkalbėti užsi
rašyti “Naujienas”, nes “Naujie
nos” kiekvienam lietuviui yra rei
kalingos, taipgi reikalingos knygų 
kortos, o biznieriams pasigarsini- 
mai. Reiškia tas viskas, ką parduo
da musų apsukrus kontestantai, 
yra būtinai reikalinga kiekvienam 
kultūriškam lietuviui. Tiktai ne vi
si tą žino, kas jiems yra būtinai 
reikalinga. Pertat sumaniai apsuk
rus kontestantas yra tas, kuris 
moka žmogų Įtikinti, kad “Naujie
nos” yra būtinai jam reikalingos.

Prie apsukrių kontestantų kate
gorijos praeitą savaitę yra priskai- 
tomi sekami kontestantai: K. G.

Urnežis, A. Rudinskas, V. Saba
liauskas, P. Vaitekūnas, F. Prusis, 
A. Ambrazevičia, P. Klikna iš 
Chicagos. Taipgi didelis kreditas 
iš praeitos Savaitės priklauso J. 
Mitchell iš Waukegan, J. Overaitis 
iš Detroit, P. D. Andrekus iš Pent- 
water, P. A. Deltuva iš Rockford, 
p-lė S. Kolas iš Indiana Harbor, J. 
Yankus iš Philadelphia, J. Siugz- 
dinis iš W. Frankfort ir P. Savic
kas iš Pittsburgh. Kiti visi laike 
praeitos savaitės padarė kur kas 
mažesnius laimėjimus, negu čia pa
minėtų penkiolikos kontestantų. Iš 
jų stambiausi laimėjimą turėjo 
kontestantas Vincas Sabaliauskas.

Keturis dešimts šešių kontestan
tų veidai arba vardai matosi šia
me “Naujienų” puslapyje ir skai
čius jų nuolatos dauginsis. Kai ku
rie iš jų dar stovi gana silpnai, bet 
kas gali žinoti kaip ilgai jie bus 
“Non Gradus” kontestantai — tiiė- 
na iš dienos jie progresuos. Kai 
kurie iš jų greitu laiku kils į aukš
tesnius laipsnius, o kai kurie žings
niuos lėčiau. Jų tikslus darbas, su
manus apsukrumas kaipo veiklių 
darbuotojų turės rasti pasisekimą. 
Dar pustrečio mėnesio iki kontesto 
užbaigai, o jau skaitlingas būrys 
sumaniai apsukrių kontestantų, 
tarsi diciplinuoti kareiviai, sėkmin
gai maršuoja pirmyn. Kasdie jų 
eilės eis skaitlingyn, jų darbo na
šumas vis daugiau ir daugiau ap- 
riebs platesnius rubežius.

Musų kontestantų sėkmingo dar
bo rezultatas yra tikroji išdava jų 
sumaniai apsukraus veikinK

Julius Mickevičius,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

K. G. URNEŽIS, 
2515 W. Marųuette 
Road, Chicago, III.

Turi balsu 
7173

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Turi balsų 

3246

VINCAS 
SABALIAUSKAS, 

2315 S. Leavitt St., 
Chicago, III.
Turi balsų 

2719

y. 
PETRAS 

VAITEKŪNAS, 
3408 S. Auburn Av., 

Chicago, III.
Turi balsu 

2451

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
VVaukegan, III. 

Turi balsų 
1890

JUOZAS 
O V ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
1626

504 S. Binkley Av.,

W. Frankfort, 111.

Turi balsų 
1320

<1634 So. 48th Ct., 
Cicero, III. 
Turi balsų 

1365

(

JURGIS
SUGZDINIS,

FRANK PRUSIS',

3247 Beach Avė.,

Chicago, 111.

Turi balsų

1228 S. NAUDŽIUS, 
1220 Hamilton Av., 
Grand Radins, Mich.

Turi balsų 
1220

JOHN MARTIN,
4604—7th AVe., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1214

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Davvrence, Mass.
Turi balsų 

1189

P. I). ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1160

MISS SOPHIE 
KOLAS

3715 Parrish Avė.
Indiana Harbor, 

Ind. 
Turi halsu 

SOS

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsu 

116

THAMAS LUCAS,
115 W. Main St.,

Westville, III.
Turi balsų

1150

SIMONAS 
CHEVINSKAS,

832 W. 33rd St
Chicago, 111.

Turi balsų
1134 ALEKSANDRA 

AMBRAZEV1ČIA 
3210 S. Halsted St. 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

1129

DAUBARAS,

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

Turi balsų
1113

A
PRANAS KLIKNA,
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III.
Turi balsų

1109

MRS. ANNA 
KASPER, 

6818—25th Avė. 
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 
1102

MRS. ANNA 
DEK SKUS, 

12(Į3 Milwaukee Av., 
Racine, Wis.
Turi balsų

JUOBAS YANKUS ♦

535 N. Randolph

Street

Philadelphia, Pa.

Turi balsų

1101

JOE SHIMKUS,
4236 S. 'laiman Av., 

Chicago, 111.
Turi balsų 

766

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 
‘ 684

JONAS 
NAUJOKAS, 

6435 Belfast Avė.
Detroit, Mich. 

534

6500 Evans Avė., 
Chicago, III.

Turi balsų
1120

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

489

X
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P. A. DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, 111.
Turi balsų 

1118

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

461

MRS. ANNA 
BAKIENĖ 

P. O. Box 572 
Benton, III. 
Turi balsų 

453

J. P.
RAUL1NA1TIS

26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

AUBUST
PETREI KIS

11 <8 Midland Avė.
Rockdale-Jolict, III.

Turi balsų
450

1101

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellwood, III. 

Turi balsu 
446

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, III. 
Turi balsų 

439

STANLEY 
SIIERPITIS 

315 So. 51 h St. 
St. Charles, 111. 

Turi balsu 
123

A
MRS. ANNA
MATULIENĖ

4853 Homcrlee Avė.
Kast Chicago, Ind. 

Turi baisu 
423

.1. N. ZIčKUS’
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III.
Turi halsų

118

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, UI. 
Turi balsu 

407

Turi balsų
450

rt St 
III.

Turi
403

PRANAS
M1KALAITIS

3483 W. PI.
Chicago, III.
Turi balsų

401

W. II. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, III.

401
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vasario 16 dienos
Iškilmės

įvyksta Lietuviu Auditorijoj 
ketverge vakare. Sutrauk* 

žy minusios spėkos

Chicagos lietuviai skubiai 
ruošiasi prie dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikšėiojimo ateinančiam ket
verge.

Šis dešini (metinis apvaikščio- 
jimas pasižymės savo iškilmin
gumu ir nepaprasta programa. 
Niekuomet viešuose parengi
muose nepasisekė sutraukti 
tiek spėkų, kaip šiame. Už tai 
ir dalyvaujančių skaičius, tiki
masi, sumuš visus rekordus .

Politiniu atžvilgiu šios iškil
mės bus taipogi reikšmingos. 
Iš vienos pusės pagerbsim pa
čią Lietuvą ir jos kovotojus už 
nepriklausomybę, iš kitos pu
sės pareikšim žodi, kad tik 
žmonių valdoma, o ne dikta
toriška šalis gali atsiekti savo 
troškimus .M Chicagietis.

So. Englewood
(Truputį pavėluota žinia)

Vasario 2 d. Vakarinės žvaig
ždės Pašalpos Kliubas laikė mė
nesinį susirinkimą. Atidarė jį 
pirm. J. Barzda. Kadangi susi- 
rinkiman neatsilankė kasieriaus 
padėjėjas ir finansų sekreto
rius. tai toms pareigoms eiti 
buvo paskirtu du draugu iš su- 
surinkusiųjų tarpo.

Skaitytas protokolas pereito 
susirinkimo. Priimtas vienu 
balsu. Toliau ėjo priėmimas 
kluban naujų narių. Norinčių 
įstoti kluban buvo 7. Jaunieji 
priimta be įstojimo mokesties, 
senesnieji turėjo sumokėti ją. 
Dabartiniu laiku klubas turi 
vajų naujiems nariams įrašyti. 
Nauji nariai priimami tam tik
romis sąlygomis, atsižvelgiant 
i jų metus.

Kai nauji nariai tapo priim
ti, iškilo .klausimas, ar tie na
riai turės lygų balsą senųjų na
rių balsui. Vieni įrodinėjo, 
kad reikia duoti naujiems bal
sas, ba būdami klube be balso 
l>er šešius mėnesius, jie pri
pras taip jau nieko neveikti, 
kaip senieji. Kiti gi įrodinėjo, 
kad naujai priimti nariai turi 
būti laikomi tam tikros discip
linos.

Pagalios vienas narys paaiš
kino. kad šiandien visur kovo
jama su diktatoriška disciplina, 
kaip didžiausiu darbininkų 
priešu, kuris draudžia žodžio 
laisvę taip spaudoje, kaip susi
rinkimuose, ir todėl turime 
vengti disciplinos. Jam pabai
gus kalbėti, duota įnešimas už
daryti diskusijas. Nubalsuota 
duoti naujai įstojusiems na
riams lygias teises 12 balsų 
prieš 4.

Baliaus komisijos raportas 
parodė, kad iš baliaus liko gra
žaus pelno. Daugiau tokių pa
rengimų reikėtų suruošti.

Duota įnešimas persikelti 
naujon vieton. Buvo nurodyta, 
kad turėsime daugiau progos 
gauti jaunuomenės. Išsivystys 
didesnis klubo veikimas. Klu
bas šustiprėsiąs taip nariais, 
kaip finansais. Bet ir tas įne
šimas musų kai kuriems nepa
tiko. Jie įrodinėjo, kad mums 
ir dabartinėje vietoje gerai, 
kad ant šilto pi rago nėra ko 
pulti.

Apkalbėjus klausimą ir pir
mininkui pareiškus, kad jau ei
name prie balsavimo, visi nuri
mo. Balsavimas parodė, kad 
didžiuma pritaria persikelti ki
ton vieton. Išrinkta komitetas 
tam darbui atlikti.—Ilganosis.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

NAUJIENOS, Chicago, ID.
— 1 ■ n ..... . ■■ ............ * * ......... i* ~  ----------------- --------------- ,,._X ■ „

Pavasario svajonės
Oras taip švelnus, šiltas, kad 

primena pavasarį, ir drauge su 
juo prisimena praeities laikai, 
praleistos musų gimtinėje Lie
tuvoje dienos tarp vaišingų ir 
geraširdžių savųjų, giminių ir 
pažįstamų. Prisimena šalis, 
kur taip gražiai čiulba paukš
teliai. kur puošniai žaliuoja pie
vos ir miškai, — šalis, kurios 
mes ir mirdami negalėsime už-1 
miršti.

Tat ir gimsta svajonės pa-* 
matyti dar nors karta, nors 
trumpam laikui pabuvoti ten,
toli už jurų-marių, Lietuvoje.

Manau, jog skaitlingas Ame
rikos lietuvių būrys Lūs tiek 
laimingi, kad jų troškimai šie
met išsipildys. Kad galės jie 
gėrėtis Lietuvos pievomis ir 
miškais, sodnais ir sodneliais 
ir darželių puikiais rūbais ir 
kvėpuoti tyru Lietuvos oru.

Tiems laimingiems “Naujie
nos” rengia ekskursiją laivu 
L1TUANIA tiesiog į Klaipė
dą gegužės 29 dieną šių metų. 
Bet visi, kurie norėtų ir galė
tų važiuoti Lietuvon su musų 
“kskursija, turėtų jau pradėti 
»upintis išanksto, kaip pridera, 
kad ta laimė nebūtų nieku su
drumsta, kad neatsitiktų ko
kių nesmagumų delei skubaus 
rengimosi kelionėn. Ypač lie, 
kurie būdami Lietuvos piliečiai 
(neturintieji anjlijų Amerikos 
popierų), norėtų atlankyti Lie
tuvą ir grįžti atgal į Ameri
ką, turi žinoti, kad reikia gau
ti iš Amerikos valdžios leidi
mas, vadinamas PEBMITTJ. 
Tatai ima daug laiko.

Todėl ateikite j musų ofisą 
mes nurodysime, kas reikia 
dui-yti ii* kaip sutvarkyti jūsų 
reikalai, kad išvengus nesma
gumų važiuojant Lietuvon ir 
grjštant atgal iš Lietuvos.

Ir ne Amerikos piliečiai ga- 
i važiuoti į Lietuvą ir sugrį

žti Amerikon, jei tik jie tinka
mai prisirengs.

Musų ofisas atidarytas nuo 
8 vai. i*yto iki 8 vai. vakaro.

“N.” Laivakorčių Skyrius.

Klaidos pataisymas
šeštadienio “Naujienose”, ži

nioje, užvardintoje “Iš parapi
jos susirinkimo”, buvo pasa
kyta, jog pralotas atsiprašė su
sirinkimą delei to, kad neišda
vęs spausdintos atskaitos, paro
dančios finansinį parapijos sto
vį. Tokia atskaita buvo išduo
ta. Ir kalbamoje žinioje turėjo 
būti pasakyta, kad savaitinių 
konvertelių atskaitos truko.

— Buvęs susirinkime.

Birutiečių domei
P-nas Šimkus buvo susirgęs 

ir todėl kurį laiką negalėjo dar
buotis Birutei. Dabar jis pasvei
kęs ir jau kviečia visus biru- 
tiečius ir birutietes susirinkti 
“Fausto” repeticijai, kuri įvyks 
šiandie, 8 vai. vakare, Ray- 
nond Chapel salėje. Repetici

jai vadovaus pats p. Šimkus.

>kelbimai Naujienose 
Juoda naudą deltc, 
kad pačios Naujienos 

• ra naudin?na

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Ką veikia musų 
jaunuoliai

Naujoje S. L. A. 311 kuopoj

Vasario 5 d. atsibuvo antras
iš eilės susirinkimas pp. Pet
rauskų bute, adresu 331 I Eme
rald Avė.

Kalbamas susirinkimas susi
dėjo iš gražaus būrelio čia gi
musių jaunuolių. Kaip 3 vai. 
po pietų šios kuopos pirminin
kas, p. J. Kaulas, pakvietė su
sirinkusius prie didelio stalo, 
kur visi susėdo kaip vienos šei
mos nariai; tuomet jis pareiš
kė, kad susirinkimas atidary
tas ir tuojaus, iššaukęs valdy
bos narius, leidosi prie kitų 
lienotvarkės reikalų.

Kuopos užrašų sekretorė, p- 
’ė E. Petrauskaitė, perskaitė 
nutarimus iš steigiamojo susi
rinkimo, kurie liko vienu bal
su priimti. Finansų sekreto
rius, p. A. Bunis, pranešė su
sirinkimui, jog pusė įstojimo 
mokesnių, dėka kuopos dakta- 
ru i-kvotėju i, p. Kovarskui, pa
liko kuopos ižde, nes l)r. Ko
va rskas pasiždaėjo ir atliko 
medikalę egzaminaciją kuopos 
steigėjų narių veltui, kas da
vė progos nuo pirmų di/nų kuo
pos iždui įsisteigti.

Iždininkas, p. C. Lawrence, 
pranešė, kąd jis su finansų sek
retoriumi, dviem parašais, var
de S. L. A. 344 kuopos ati
darė taupomąją sąskaitą po No. 
25000, kurioj turi jau apie $15, 
tai graži jaunuomenės prad
žia.

Vice-pirmininkas, p. B. Ar
tis, atvyko kiek vėliau, nes bu
vo labai užimtas asmeniniais 
reik ainis.

Daktaras-kvotėjas Kovarskas, 
kuris yra dar jaunas vyras ir 
labai simpatiškas žmogus, reiš
kia labai daug šiai naujai kuo
pai, kaip ir savo profesijoj. Pa
prašytas pirmininko pareikšti 
nuomonę kuopos reikale, l)r. 
Kovarskas pasakė, kad jo nuo
monė dabar visai pasikeitusi, 
nes pirmiaus jis manęs, jog 
čia bus šiaip tik būrelis jau
nuolių. šiame tečiaus susirin
kime jis pamatęs tokį gražų 
ir inteligentišką jaunuolių bū
rį, vienkart patyręs iš pasikal
bėjimų su kitais apie Lietuvių 
Susivienijimo Amerikoje, kaipo 
milžinišką organizaciją. Todėl 
jis ir pareiškė, kad mes visi 
šios kuopos nariai privalome 
trumpu laiku pritraukti į šią 
kuopą skaitlingos, inteligentiš
kos jaunuomenės. 'Tuomet mes 
pasirodysime viešame veikime, 
būtent sporte, kultūroje ir 1.1, 
lokiam D-ro Kovarsko pareiš
kimui visi nariai karštai pri
tarė.

Maršlaka, p. J. I^ake, jautė
si visai patenkintas, nes jo ure- 
dystė buvo ramiausia.

šie nauji nariai liko priim
ti į kuopą: p-lė P. Walenches, 
studentė, labai simpatiška mer
gina; ji pažadėjo kitam kuo
pos susirinkimui atsivesti net 
kelias savo drauges prirašyti 
prie kuopos; p. W. Stevėns, 
bankięrius, jaunas ir energin
gas vaikinas, kuris pasižadėjo 
prirašyti prie šios kuopos sa
vo draugus.

šešto Apskričio pirmininkas, 

p. J. Stungis, per kurio pasi
darbavimą ši kuopa tapo suor
ganizuota, buvo pakviestas pir- 
mihinko pakalbėt apie S. L. A. 
reikalus. Jis papasakojo, kad 
čia gimęs jaunimas turi pui
kios progos stoti Susivieniji
mai! taip apdraudos, pašalpos, 
kultūros, kaip ir sporto reika
lais, nes naujoji jaunoji mu
sų kartą prisideda prie vis
ko gatavo, — įstoja milionį- 
nėn organizaci jon, kuri apima 
visas Suvienytas Valstijas, ir 
beveik kiekviename mieste ran
dasi S. L. A. kuopos. Prieto 
yra įsteigti apskričiai, kurie 
jungia atatinkamų apygardų 
kuopos praplėtimui ir tobulini
mui organizacijos dirbo. Taip
gi jis ragino, kad ši\ jaunuolių 
kuopa imtų aktyvų Valyvumą 
3-čiame Auksiniam Konkurse.

Tuojaus liko apkalbėta ir nu
tarta, kad šios kuopos visi na

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šių* 
<tieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tempkit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą. ,

Pinigus gavo:
9789 Stanislovai Paulauskie

nei
13164—Jurgiui Landųnavičiui 
23138—Eleonorai Truska tiskie- 

nei
1 1CZ8---- Mateušui St-atielnikui
23151—Petronėlei J u revičaitei 
14193—Antanui Matučiui 
14178—Onai Jurkevičienei 
1 I2(M>—Uršulei Cpkierici

1—Izidoriui Maiziui
14168—Juozapui Pašilskiui 
14176—Onai Tautkaitei 
14230- - Kazimierui Petreliui 
23158—Monikai Jasutienei 
14203- Vuncentui Pociui 
14239 Kazimierui Gudui
13202 -Levusei Baltuškienei 
14237—Jadvygai Džiugienei 
14251 —Petronėlei Mikailioiūe-

nei
14257,—Onai Šimkienei 

64—.Ievai Bukšnienei 
23170 Juozui Račkauskui 

5—Marcijonai F. Doucienei 
82—Onai Lukoševičienei 

23165—Onai Vaitulenienei 
23173— Zuzanai Petrnkaitienei 
11263 —Pra nu i Poci u i 
14253—Juozui, Jurgio, Balnio* 

niui •
13203 —Pel ronelei Buslovienei 
14243 Povilui Samoškai

70—Marijonai Slaboševiečie- 
nei

23168—Onai Bakienei
74—Onai Margaitienei 

23167.—Zofijai Strazdas 
23185—Dionizui Lukoševičiui 
14259 -Elžbietai Jurevičienei 
14252—Antanui Karpinui

65—Agnieškai Gulbinienei 
14288—Božei Kagan
23191—Marijonai Grebliauskie- 

nei
14279—Elžbietai Nakrošienei 
14315—Pranui Marcinskui 
14284—Jonui Pušinskui
14273 Juozui Vitkui 

riai, tai yra įsteigėjai, įstotų 
j 3-čią Auksinį Konkursą, ku
ris tęsis iki liepos mėnesio.

Augant kuopai nariais, bū
tinai reikalinga turėt pastovią 
vietą susirinkimams laikyti. Po 
trumpo apkalbėjimo liko nu
tarta, kad atsikreipti į McKin- 
ley Parko viršininkus kur gal 
bus galima gauti pastovi ir pa
togi vieta. '

šioje kuojoje jaunuoliai ve
da visą tvarką anglų kalba, 
taip kad visiems yra lengva iš
sireikšti — ir tiems, kurie mo
ka, ir tiems kurie nemoka lie
tuvių kalbos, nes čia jie visi 
jaučiasi tarpe savų ir visi 
draugai. Todėl jaunuoliai, no
rintieji įstoti bei persikelti iš 
kitų kuopų į šią, gali kreip
eis į kuopos pirmininką, p. J. 
Kaulo, (>516 So. Bockwell S t., 
irba į sekretorę, p-lę E. Pet- 
’auskaitę, 3314 Emerald Avė.

— G.

23186 Pranui Boguconskiui 
23195—Anelei Skukauskienei 
11297—Zigmui Bieliūnui
13215—Marijonai Čėpukenienei 
14298—Jonui Bitinui 
14302- Juozui FMtinui

14274—Aleksandrai Andriulie
nei

14296—Veronikai Katilienei 
13213—Kazimierui Mačiunskiui 
23876-—Tadui Sveikotskiui 
23j97 - Emilijai Tamkevičiutei 
56326—J ugasei 1 .ukaševičienei 
13226- Kazimierai Knlvečaitei 
14343—Liepai Mikui 
14367— Uršulei Tamošiūnaitei 
14379—Pranui Petkui1 
1 1377—'Tamošiui Jankeliūnui 
14330—Marcelinui Šukiui 
22681—Antanui širvinskui 
14342 Ančiai Alesiunienei 
14353—Elžbietai Malakauskai- 

tei
13224—Agotai K. Vilkienei 
14345—Agotai Vaičiūnienei 
14364—Jonui Cereškai 
14360 -Petrui Marei jonui 
23905—Onai Stancelaitei 
23910—Elžbietai I .apinskienei 
23911- Veronikai Gaubienei 
23920—-Felicijai Monkienei 
23921—Anei kai Daniunienei 
56332—Marijonai K. Žiedūlytei 
5633.'t—Stasei Petraičiu te i 
56343—Onai Salėkienei 
56345 Anelei Kazickienei 
23923—Onai Gabrėnienei 
14138—Kotrinai šebelskienei 
14147 — Cicilijai žebelskienei 
14215—Elžbietai Šiaučiūnienei 
14160—Juozui Skesteniui 
14218—Barborai Vitkienei 
14208—Onai Končienei 
14266 Antanui Uliui 
14248—Marcijonai Leitienei 
14249—Jonui Leitai 
14250—Uršulei Leitytei 
23180—Vincentui Jeneliunui 
14269—Bronisei Urbeliutei

Thrum Thesaurus.

14255—Jonui Žilevičiui
24802 Vincui Jusui
14242—Domicėlei šimkaitei 
23198—Antoninai. Samoškaitei 
13217—Konstantui Levuškai 
14801—Onai Atkočiunienei
14299 -Anastazijai Skrebienei 
23193—Antaninai šepkienei

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namuK įdedant porėtus, atatom murintu# ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
3233 Eaatwood . Phone ,rv,nK 5475

$70

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams, ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos*” kviečia j šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų’; la
bui ir sau už įdėtą, darbų kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kon- 
testą ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
j “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

v BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Norįu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimCjimui dovanų, prašau priimti mane į kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavardė .............................................................. ........

Gatvė ............................................................ *......................................

Miestas ...............................     Valstija ______ ___________

Telefonas ..........................................

Pirmadienis, vas. 13, 1928
24427—Marijonai Mauricienci
24806—Juzefai Meškauskienei 
14254—Antanui šepikui
23891—Kaziunei Binkevičiutei
23892—Aleksandrui Vinskiui
14338 Barborai Gelumbickie- 

nei
14339—Pranui Bieliauskui
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Marųuette Park 
Padangės

Cicero PRANEŠIMAI Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai

Marų ue t te Park

Iš S LA. 260-tos kuopos 
susirinkimo

Vasario 5 d. įvyko SLA 260 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Pirm. Jurgis Gribas atidarė su
sirinkimą. Protokolų rašt., Pra
nas Druktenis, perskaitė pro
tokolą iš pereito susirinkimo. 
Protokolas vienu balsu priim
tas. Skaityta laiškas šerno Fon
do Komiteto. Laiške dėkojama 
už pinigus, kuriuos kuopa ir 
kuopos nariai ir narės aukavo 
paminklo pastatymui. Ligonių 
lankytojų raportai išklausyti ir 
priimti. Iš SLA 6-to apskričio 
suvAžiavimo delegatai išdavė 
raportą, kuris buvo priimtas. 
Susirinkimas nutarė surengti 
buneo party. Tam tikslui iš
rinkta komisija, kurion įeina 
šie nariai ir nares: Sofija O»au- 

dietz, Magd. Kulbeckas, J. Gir
skis, K. .1. Mačiukas, Pr. Mi- 
kolaitis. Vietą ir dieną rengė
jai praneš spaudoje vėliau.

Kuopos pirm. Jurgis Gribas 
įstoja į auksinį konkursą ir 
šiame susirinkime prirašė 4 
kandidatus į SLA. — 3 į su- 
uagusių ir vieną į jaunuolių 
skyrių.

Mat Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra didžiulė lietuvių 
pašalpos ir apdraudos organi
zacija Amerikoje. Kitos tokios 
organizacijos mes. lietuviai, ne
turime. Prie jos reikia kiekvie
nam lietuviui glaustis. Dabarti
niu laiku nėra nei vieno žmo
gaus, kuris butų apsaugotas 
nuo pavojaus. Dabar mieste nė
ra saugu išeiti gatvėn taip se
niems, kaip jauniems. Kadan
gi gyvename tokiu neužtikrin
tu laiku, tai būtinai turime ap
sidrausti prisirašydami prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje.

Nepamirškime nei savo vai
kelių. Arauda yra reikalinga 
ne keno kito gerovei, kaip to, 
kuris yra apsidraudęs.

Kitų lietuviškų organizacijų 
skaičius, kaip matome, mažėja. 
Bet galima užtikrinti, kad visų 
musų, dabar gyvų ir sveikų, 
jau nebebus, o Susivienijimas 
dar gyvuos.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų apie musų organiza
ciją ir aplikacijų blankų, gali 
gauti jų pas 260-tos kuopos 
sekretorių adresu: Frank’s 
Barber S h op, 2354 West 68th 
Street, arti Western avė. »

Sekantis šios kuopos susi
rinkimas bus kovo 4 d., 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svetai
nėje, 2136 W. 59th St.. prie 
Artesian avė. Įsitemykite vietų 
ir dieną, šios kuopos susirin
kimai atsibuna kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį yo pir
mos. —Pranas Druktenis, 
. SLA. 260 kp. koresp.

Pereitą šeštadienį, 11 d., va
sario, buvo surengta pp. Ba
landoms (party) bankietas. 
Reikia duoti kreditą Marųuette 
Parko lietuviams, kad jie jau 
eina iš papročio “surprise par- 
ty” rengimo.

P-nai lUlandai jau seni gy
ventojai Maix|uette Parke ir la
bai draugiški žmonės, todėl 
kaimynai nutarė jiems sureng
ti bankietą. Berods bankieto 
rengimo priežastis buvo p-nios 

i Balandienės gimimo diena. P-ai 
Balandai turi sūnų Joną ir 
dukterį Aldoną. Jiedu abu lan
ko “high scliool.”

Vaišino svečius labai puikiai. 
Visi linksmi skirstėmės sekma
dienio rytą. —Kapitonas.

Repeticijos
—

Būna visokių visokiausių re
peticijų. Kartais jos įdomios, 
kartais nuobodžios, o kartais 
net i piktumt} veda.

Bet ve, aš noriu kalbėti apie 
rei>eticijas, kurios mane tikrai 
suįdomavo. Tai art. rež. Pilkos 
repeticijos veikalo “Tuščios Pa
stangos”. Atsilankiau tenai kai
po svečias ir štai ką mačiau.

Art. Pilka su dideliu aktorių 
sąstatu prie darbo. Kaip jau 
žinoma, art. Pilka vaidina šia
me veikale didelę ir labai ne- 

• dėkingą rolę, taipgi režisieriau- 
' ja. Man rodos, kad Pilka turi 
geriausias scenos jėgas iš vie
tinių mėgėjų. Tik pamąstykit: 
p.p. N. Gugienė, M. Dundulie
nė P. Milerienė, M. Balsienė ir 
A. Zavistaitė; p. p. Pilka, J. Bal 

j sis, B. Juknevičius, Ad. iMice- 
! vičius, Br. Liutkevičius, Dr. 
Kliauga, J. Puišis, Stasiūnas, 
Benai t is.

Gražu iš tikrųjų žiūrėti, kaip 
yra rengiamasi prie šio didelio 
veikalo “Tuščios Pastangos”.

Čia sodiečių nuoširdumas, 
vaišingumas, piršlybos, Joninių 
šventė,.... Ir visa tai ryškiai 
prisimena mums Lietuvą.

Tai vėl -miestečiai, dailinin
kas, studentė, jos gražus, išsva
jotas romansas nuo pat ma
žens.... Vėliau apsivedimas, su
žadėtinio veidmainystė. Tėvo 
prakeikimas ir išsižadėjimas

Trečiadienyje, vasario 15 d., 
SLA. 191 kuopa rengia paskai
tą. Prelegentas bus Dr. Berta- 
šius. Kalbės jis sveikatos klau
simais. Kiekvienam yra brangi 
sveikata. Kiekvienam svarbu ją 
išlaikyti. Tat visi, kas tik galite, 
atsilankykite pasiklausyti. Įžan
ga veltui. Paskata rengiama 
Uuosybės svetainėje.
10 metų Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktuvės
17 dieną vasario, t. y. penk

tadienyje, Liuosybės svetainė
je Vilniaus vadavimo komite
tas rengia prakalbas paminėji
mui 10 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių. Bus 
geri kalbėtojai. Tai>s išpildytas 
muzikalia programas.

Atsilankykite, išgirsite prane
šimus apie vėliausius įvykius 
Lietuvos politiniame gyvenime. 
Bukite .visi, kurie jaučiatės c- 
santys lietuviai. Tai yra musų 
visų pareiga.

16 dieną vasario — dešim
ties metų Lietuvos nepriklauso- 
myluis sukaktuves, - dešimties 
metų Laetuvps jubilčjus. Susi
rinkime vis! tam įvykiui pami
nėti ir pareiškime: Šalin Lietu- 
Vos engėjai ir demokratijos 
niekintojai! Lai gyvuoja laisva 
ir demokratiškai tvarkoma 
Lietuva ir lygios teisės visiems 
piliečiams! šalin fašistų dikta
tūra ir jos palaikytojai lenkų 
pakalikai!

Lietuva ir visi lietuviai rei
kalauja grąžinti sostinę Vilnių. 
Visi sakėme ir sakysim, kad be 
Vilniaus nenurimsim. Visi bu
kime 17 d. vasario Liuosybės 
svetainėje ir patvirtinkime tuos 
savo reikalavimus.

Įžanga dykai.
Kviečia rengimo komitetas, 

V. V. atstovai, Drg. Lietuvos 
Kareivių.
SLA. 191 k p. susirinkimas

Tas susirinkimas įvyko 7 
dieną vasario Liuosybe§ sve
tainėje. Susirinko gana apsčiai, 
lai buvo pirmas susirinkimas 
naujai valdybai tvarkant kuo
pos reikalus.

Priduota 12 aplikacijų suau
gusių ir 3 jaunuolių. Reiškia, 
organizatoriai dirba.

Kuopos vakaras bus 19 d. 
vasario. Vaidins veikalą “Lai
mės ieškotojas.” —Tas pats.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės metinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, 13 dienų vasa
rio, 1928, 5 valandą vakare, Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiamieji direktoriai ir drau
gysčių atstovai, pribukite visi lai
ku. — Nutarimų Rašt.

Lietuvių Amerikos Republikonų 
Kliubo 9. wardas turės mOnesinj su
sirinkimų 13 d. vasario, kaip 3:30 
vai. vakaro, Strumilos svet., 158 E. 
107 St., Boseland, III. Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes bus svar
bių svarstymų.

M. Kristopaitis, rašt.

Kurie pildavote aplikacijas dėl 
įstojimo į Chicagos Lietuvių Drau
giją Savitarpinės Pašalpos būtinai 
atsilankykit s pas draugijos d-rą A. 
Montvidą, 1579 Milwnuke avė., no 
vėliau kaip vasario 13 d.

X. Saikus, .rašt.

Roseland. Vasario 14 d. 8 vai. 
vakare “Aušros” knygyno kamba
rius 10900 S. Michigan Avė. įvyks 
Draugijų Sąryšio delegatų mėnesinis 
susirinkimas. šiame susirinkime 
bus įvairių rauortų ir pranešimų. 
Taipgi bus svarstoma nauji reikalai. 
Visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, vasario 14 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Lea- 
vitt S*, ir North Avė., 7:30 vai. vale. 
DruiiRai inulonCkile Hiisirinkli laiku.

X. Saikus raštin.

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY 
BįĮ”. Gaunama “Naujieno 
se”, 1739 S. Halsted St.

A •#» A

IZIDORIUS JOVAISZ

A. VID1KAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir rnergi n o m s, 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą.
Valandos nuo ► 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viržui Unlveraal 
State Bank ....

Moteryi ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8‘vak.

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicato. III

Telcphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dantistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIl-rrilVIM DENT1STAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem A ve.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:»O P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Kez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 ph piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir žventad. 10—12 dieną.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

IMAMOS'

.$30   moke&it y>o $f> por G m£n. 
$60 — moke.sit po $1O per 6 men. 
$90 — moke.sit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 
Dr. C. W. De Roque 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

Essex pabučiavo 
Dodge v - _

Pereitą sekmadienį, apie ant
rą valandą po pietų, Mihvau- 
kee gatvėj netoli nuo Division 
vieno Nortbsidės piliečio “tė
vo” Essex būdamas labai ge
rame upe smogė iš užpakalio 
Dodge’ui.

Nieko nesužeidė, bet “tėvas” 
gavo “raidą” su Cadillac, ku
rio šoferiai nešioja žvaigždes. 
Labai gaila, kad žmonės neturi 
nė tiek senso, kiek mažas vai
kas. Važiuoja tokiame ui>e, 
kuomet daug geriau butų bu
vę miegot. Tokie atsitikimai 
pas mus lietuvius ne naujieny- 
bė. Man rodos, butų laikas 
duoti daugiau dariu) savo ma
kaulėms. — Reporteris.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

savo sunaus.
Vėl visokių ponų, o ypač įk>- 

nios Gintautienės (didelės len
kų aristokratės), troškimas 
įvykinti tą taip jiems pagei
daujamą Hymanso projektą, 
visas jų spekuliacijas, žodžiu, 
tai yra vaizdas musų dabarti
nės Lietuvos, kurią Petras Vai
čiūnas matė, pergyveno ir at
vaizdavo veikale “Tuščios Pa
stangos”.

Smagu man buvo matyti šio 
veikalo dalyvių nuoširdų darbą 
ir art. Pilkos kompetentiškumą 
režisieruoti. Jis viską -mato, vis
ką girdi ir visuomet gatavas su 
patarimais.

Art. Pilka, parinkdamas sce
nai šį veikalą, tikrai užsidėjo 
sunkią naštą ant pečių. Tai yra 
darbas, kuri tik jaunas, ener
gingas ir žinantis savo darbą 
žmogus gali tinkamai atlikti. O 
tuo žmogumi ir yra art. Pilka.

Musų gi pareiga yra tą gra
žų darbą paremti. Vasario 26 
dieną didysis Goodman teatras 
turi būt pilnas Chicagos lietu
vių. Neabejoju, kad taip ir bus, 
nes jau mums žinomi yra art. 
Pilkos vaidinimai. Jis visuomet 
teikia mums malonumo. Visi, 
taip sakant in corpore, į Good
man teatrą. —Bab.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

I A t. A I

ANTANAS D1ZENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 dieną, 10:30 valan
dų, lyto, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Panevė- 

; žio apskr. Sidabravos parapi- 
B jos, Amerikoj išgyveno 15 me

tų. Paliko dideliame nuliūdi
me motei} Marijonų jjo tėvais

■ Pudžiuvaitė, sūnų Petrų ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę ir 
S seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4015 S. Artesian Avė.

Laidotuves įvyks .seredoj, va
sario 15 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo

I P. Š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal- 

, dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Antano Dižono gi
minės, draugai ir pažįstami

■ , esat nuoširdžiai kviečiami dą-
■ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
B jam paskutinj patarnavimą ir 
J atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simus ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius E Lideikis, Tel. Yards 

| 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 dieną, 11:15 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukės 66 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Šiaulių apąsr., Raudėnų 
miestelio, paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną po tė
vais Plesnevičiute, penkias 
dukteris: Barborą Kuifipikionę, 
Mary J. Williams, Anna J. 
Wember, Emily. B. Moynihan, 
Francis C. Pocius, broli Povi
lų, seserį Agotą1 Žalenę, o Lie
tuvoj tris seseris. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6816 S. Ca- 
lumet Avė., Phone Triangle 
3016.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 14 dieną, 9:30 vai. ry
te iš namų į šv. Marijos para- 
ios bažnyčią, 35 Ir Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Jovai
šų giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai-------

Ofisas
4729 South Auhla^id Avenve, 2 labos 

ChicagO, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, /yriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Graboriai

Phone Boulcvard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet aatl 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO/ ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj aa
2314 W 23rd PI.

Chilago, L1L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Booseveli 2515 - 2516

♦

lei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 17^2
Praktikuoja 20 metų

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių ,

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St.,-3 augštas 

Kambariai 14, 15, T6, 17 ir 18 
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro 
Nedelioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedelioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenae 
. Tel. Lafayette 4146.

Valandos 
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

Advokatai____
^JOSEPH J. GRISH 

(Juozus J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800 

Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22n<i St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAK1S .
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. • 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tol. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

I

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace StreetPhone Boulcvard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS •
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Office Boulcvard 7042 *
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos
CHICAGO, ILL._________

DR. M. T. ŠTRIKOL •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Reti., 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedelioj 10-12 d.

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRUHGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.
Nedelioj nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111z
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1316

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adums St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7--9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Res. Telephone Piaza 3200 i

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001,, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

i 3
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedžlio ir

PėtnyČioa.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, IR Pirmadienis, vas. 13, 1928

Miscelianeous * For Rent Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Vaidilos renkasi 
prie ąžuolo

Kriviy-KriVaičių sueigoje 
tarta, kad visi Vaidilos, jų 
mynos ir svečiai susirinktų 
ąžuolo išgirsti, ką musų 
tčviai veikė pirm 600 
Mes visi girdėjome, kad 
senovėje lietuvių tauta 
galinga. Kodėl ji buvo
ga? 'Podel, kad jie buvo Vai
dilos ir

nu- 
sei- 
prie 
p ro

mely, 
žiloje 
buvo 

galin-

įjojo kryžeivių, 
musų Va idiliška 

taip greitai te- 
ąžuolinai šako- 

. kryžeivių gau- 
visas pasaulis

spėka pavargo, 
nai. kur musų 
jos, paliko tik 
jos, nuo kurių 
bando apsiginti, kaip nuo ko
kios ligos! Jėzuitizmo gaujos 
sunaikino musų jėgas. Bet nė
ra reikalo mums nusiminti, nes 
saulė, šildydama savo spindu
liais, gaivina viską, kas gam
toje yra. Taip ir Vaidilos, po 
sunkių vargų, pabus ir sunai
kins tą, kas musų ąžuoliną ban
dys naikinti. Todėl Krivių-Kri- 
vaieių sueigoje nutaria va idi
liškas spėkas budinti artinan
tis pavasariui. Kovo 3 d., šių 
metų, saulei nusileidus, visi 
Vaidilos renkasi, išgirsti ką 
musų Krivė iš patirtų |>er am
žius gudrybių turės pasakyti 
apie musų senovės protėvius ir 
jaunas vaidiliutes, kurios prie 
aukuro kūreno amžinąją ugnį.

— Kriviu-Krivaitis.

Laimėjo mandagu 
mo prizą

Baltutis, turįs real 
adresu 3327 So. 
laimėjo “Tribūne" 
prizą $50. “Tribu- 

jį

P-nas P. 
estate ofisą 
Halsted st., 
mandagumo
ne’os“ reporteris pripažino 
mandagiausiu žmogum Bridge- 
porte, o “Tribūne” suteikė p. 
Baltučiui prizą.

[cinSSIFIEII APS
Educational

Mokyklos

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MENESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam phim- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMR- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

RUBIN EROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4156 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—8760 

Chicago

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Ivvedam elektros, 
d ratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted SL, Chicago.
Phone Victory 7452

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

EXSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. laibai pigi kai
na, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Help Wanted—Male
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai Kerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tora Corporation. Salesmanai 
E erai kalbėti lietuviškai, kad im

amai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 

i šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 
' jaii atsišaukia. Atsineškit su savim 
i ir ši skelbimą. Faget Bulck Co., 
1 Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond &
Mortgage Organization I

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKIf Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

dėl 
va- 

Mo- 
turi 
tin-

ANT išrendavojimo 
tyla gasolino stotis su 40 karų ga
ražu. Labai geras kampas. Del pla
tesnių žinių kreipkitės pas: 

CHARLES B. BOHDEN 
(Chas. Bagdziunas-Borden) 

718 WesL3.r>th Street.
Prie Halsted * .

PARDAVIMUI <lu šlorai, gro- 
sernė ir saldainių krautuvė. Atsi
šaukite, 2900 W. 40th St.

REIKIA berniukų muzikantų 10-
16 metų amžiaus. Visi instrumentai

10
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Majliaon St.

Musical Instruments
_______ Muzikos> Inatrumentai_______

Bubnai, Banjos, 
. Smuikos 

25c. i savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. j 
savaitę.
% Mumford Music
*• Studios,

1
----------------- y

Ine.,
18 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie 6810

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosernę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia. Saukit I’ullman 4228. 10839 
S. .Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis nesutikimas 
partnerių, 10742 Michigan Avė. 
Phone I’ullman 6762.

PARDAVIMUI pirmoH klesos soft 
drink parloris ant bizniavos gatvės 
kartu su pagyvenimu, priešais dirbtu
vių. Box 1045, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Exchange--Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai_____

$500 JMOKfcTI — $50 
J MENES J

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalovv, *4 bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimati, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 69J5

M r. Reimer.

PARDAVIMUI 4 apt., namas, 
$18,000, 17 kambarių, 4 vanos. 2 ka
rų mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., 1 blokas iki ežero, 
$4000 cash. Savininkas Kenvvood 
8558.

FORECbOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
derniškas, naujas, 4622 S. Homan 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room 1608,
77 W. VVashington St. 

Phone State 6688.

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 

IING AMATO. MES IŠMOKIN
KIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianus pigiai. Mun reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Įsi floor.

PIRMOS klcsos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. Wabash. šaukit Calu- 
met 1968.

Radio
Sutaupykit Pinigų

Atsineškit šį skelbimą — gausi 
10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADfiKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PROGA, kurie norite geros far
mos ir pigiai pirkti arba turite ką 
nors ant išmainymo, kreipkitės 
tuojau pas A. Grigas, 3111 South! 
Halsted st. Tel. Vict. 4898.. » I

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing. Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo- 

' kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

Patarimas Publikai!

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

Visi sako ir žino, kad su pirki- 
Į mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 
! kalais, notariališku raštu padarytum, 
j pinigų ir laivakorčių siuntimu —■ 
l. VISADOS yra patartina kriep-

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla- P*s -pi A -r>T * KT p 
tų, 6—6 kambarių, karštu vandeniu O. Ju. F AI51A1N <& GU 
šildomas, 2 boileriai, 
žas, didžiausis bargenas 
Turit jį pamatyt. Del informacijų

nask‘'7:icS"roj: 809 W. 35th St, Chicago 
r_____ __ _____"j ’ Boulvard 0611-0774

šaukit Cicero 2133—R, savininkas, JŲ RAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
1811 — 51 Avė., Cicero, III. Agen- KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Boulvard 0611-0774

tų nereikia.DIDELĖ automobilių industrija] 
reikalaują vieno arba dviejų vyrų j ou u 
auto mechanišką, elektros ir battery Ka(lio nuo atsakančių radio pardavi-

Kad turėtų mechaniko ^ga- ng}ojų, kuris duos jums dolerį už 
i .. ’ 7"''7’”7? . 77 dolerį ir pinigų verte už viską ką
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit Įjk pirkaite. Mes nelaikome viduti- 
i^qo o vaf(A ir aįfes3‘ woaJienoS’ nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
1<39 So. Halsted St. Box 1039. jums setą ir mes patarnausime jums 

1 ------------------------------------------------- bile kur Jungtinėse Valstijose. Už
' PATYRĘS radio taisytojas. Ne- ekspresą išlaidas užmokėsite už niu- 

' ‘ ■ nemokėk. Pigiai, i *4 <larb4 virš $10 vertės. Viskas
bile kur. MacC.vley(iKarantu^amą.iTpKnMTuvA

 , Viena iŠ musų garantuotų radio se-

| naujų modelių.
Mums reikia lietuvių ..................
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei-

I kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

1 biznį. j
i bumus su norais progresavimo. Pro- , • • 1 i • • 1 • • A < • • • a

Tr ...................................PAlinĘS radKam reikalingi pinigai ' bus pasekmių —
Pirm jieSkant paskolos ant namo,I mikita nndknltatl nnu mos- anų- LdgeWftter 6161.20% PIGIAU. Malevojimas, P®’ ateikite pasikalbėti pas mus; gau 

pietavimas, dekoravimas, pigiai, iš- teisingą patarimą ir patamavi
mokėjimais.

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausj ir vasari. 
°leitseriavimas, popieravimas; cal- 
*.im, malevojimas. Matyk mus šian-1 
to, 

Brunswick 5023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto- ■ 
mis kainomis iš priežasties lėto se-• 
zono.

Oakland 6777.

mą.
Justin Mackievvich

2342 So. Leavitt SU 
Tel. Canal 1678

tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų

STERL1NG SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

DABAR LAIKAS ISTOT
J NAUJIENŲ SPULK4

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų 

i Kiekvienas, kuris rūpinasi i j • I — i • _ •ia1w'Site?<S;1ic.-g^ ateičia, turėtų prisira
pigi kaina, greitas dailus darbas, švtl prie Naujienų SpulkoS 
juntoer^n111137111138’ Foster* i Atdara dienomis ir vaka
------- ------------------------------  ! rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja-. 
nias.

Tel. Kedzie 7166GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

■AmerikOS Lietuvių ■ taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
Mokvklll nokit su mumis, mes atliekame vi-

. ' šokius pataisymus, įskaitant plum-
J. P. Olekas. Mokytojas ' bingą ir apšildymą. v2-’“

3106 So. Halsted St., Chicago, III. I įmokėti, kitus į du 
------ mais. Užganėdinimas garantuotas.

_________________________________ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

--------------------- Bershire 1321
MR. PARIS

PASKOLINSIM nuo $50 iki $306 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

» jimai's. Paskolas suteikiam į 24 vai. KARPENTERIS — generalis kon- įe jokio komišino. 
traktorius, statome ir pertaisome na- ęj ACPCiGD
mus. Frank Keliam Co. 855 W. VoUrUUL/,
54th St. Boulevard 0536. 2231 West Division St
_ _______________________ ________  i Tel. Armitage 1199.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498. 1

ATYDA BUDAVOTOJAMS 
Ar jus manote apie tsatymą arba

Be Komiso ir Išlaidų 
Mę^-FaRholiname jums $100, $200 
ąrba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGAS darbininkas kuris 
sutiktų atsipirkti “Naujienų” išne
šiojimą Route — Town of Lake — 
prieinama kaina, gerai apsimokąs 
darbas.

Kitas darbininkas reikalingas Ro- 
selande, taipgi prie nešiojimo “Nau
jienų” — reikalinga piniginė kauci
ja uždėti ““Naujienoms”. Kreipkitės 
į “Naujienas” 1739 So. Halsted St.

HELBERG Bros, turi pinigų paš
i • i •’ > ■’ .l.?1 V1?..! kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo.'
įmokėti, kitus i du metus išmokėji- Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, muk i Dearborn 402(h

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
,10% piR-iau.

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Furniture & Fixtures
R akandai-Į t aisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

Sewing Machine
Siuvąmos Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvami} mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

Turiu .šešis namus. Didžiau-; 
sis <$150,000, mažiausis $8,000, | 
noriu mainyti ant farmos. At
sišaukite

J. Walichka
2517 W. Marquette Road

Tel. Bepublic 3769

OEKAH 1NVESTMENTA8 
Pardavimui naujas niūrima namas 

tt| arti Halsted ir 7Hth. parduosiu 
arba mainysiu bile 1 k 4 kaipo dai| 
Jojimo. W ALTE R J. PAUL. 6001 
IVestern Avė., Tel. Bepublic 4170.

» f la
piniai.
inmo- 
South

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
j Lile vana, karštu vandeniu šildomas, 
Į 2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė blolco nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo- 

__ į siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
I Avė., arba Phone Hemlock 4373.

PARDAVIMUI 5 kamb. mūrinis1____________ __________ __________
bungalow, sun parloras, knygynas, Į _ „TTT ...
paneled valgomas kambarys, bijotas,; ® . KAMBARIŲ namas, netoli 73
tilo grindys maudynėj, įmūryta vana, ] Oaktoy £veg ^a-
pedestal lavatory, sandėlis balti- < vmmkas Mr. S. Be8ke, /210 bouth
niams, virtuvės kabinet, prosinimui ( laremont Avė., Tel. Repubhc 9234. 
lenta, miegojimui porčiai, su stik
lais ir sieteliais, su grindimis viškai, 
pleisteriuotas skiepas, karštu van*

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
™.Bvu vm.- Kal°w, didelis lotas, taiktai $8700, 

deniu šildomas. Pigiai už cash, arba Savininkas Beverly 7330.
išmokėjimais, 6740 I.aflin 
Republic 3818.

Tel.
DIDELIS bargenas, turiu parduoti 

. tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu-
namas North Sidėje, bas namas 11 apt. garu šildomas, 

prieš Douglas parką. 
1217-21 So. California Avė.

Phone Mr. Neel, Haymarket 3000

FLATINIS i
už $5000 nupirksite, gerai pastatytas 
3 apt. 5-6-6 kamb. ugnavietės, lietaus 
lašų vana, 2 kari} garažas, lotas 35x 
168, “L” transportacija, lengvais iš
mokėjimais., Tel. Ravensvvood 7256.

4 Pagyvenimų 
Už $9,500 

MŪRINIS namas ant bizniavos 
gatvės, arti prie Halsted St., su ga
ražu. Bus parduotas su $1500 įmo- 
kėjiniu, o likusius remtomis 
kėsit.

išino-

6959 So. Halsted St.

Vertė $9,500, 
Už $8,200

NAUJAS bungalow, geroj vietoj, 
turi būt greitai parduotas arba iš- 
mainylas ant dviejų ar 3 pagyve
nimų namo. Prieinamom išlygom.

6959 S. Halsted St.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
gi. Savininkas. Pensacola 8164.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Rungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negux verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pa
gelbėti, išmokindami jus Auto- 
Electric Mechanikos pamokos ant 
kostumerių karų duos jums gale 
greičiaus ir geriaus išmokti to amato 
ir greitu laiku gauti gerą darbą su 
geru mokestini. Darbą surandame 
$20.00 ir $40.00 mokame besimo
kinant. Irgi mokiname važiuoti. In
strukcijos $15.00 ir daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
Naujoj vietoj 

2040-42 Washington Blvd.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Malė-1 
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

Geras Darbas 
Su Gera Alga
Dirbant vakarais arba 

nedėliomis
Mums reikia 3 lietuvių vyrų, 

bitingų ir norinčių dirbti, kuriem yra 
reikalingi ekstra pinigai, šis 
bas visai netrukdys dabartinio 
užsiėmimo.

Patyrimas nereikalingas

am-

dar- 
jusų

Automobiles
LIETUVIŲ ATYDAI

Vasario mėnesio išvalymas. 100 
garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit veikit greit.

Montrosc Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

Miscelianeous

KAM M0K6TI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 tona už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

\ Restaurantų, Kan
džių, Bekernių, Mu
gu specialumas. Ge

ras patarnavimai, žemoi 
kainos.

SOSTHĘIMS, 1912 So. State Street

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkvstės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos, j
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
184 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

Jei jus ieškote būdų kaip padi
dinti savo įplaukas, $25 arba $50 j 
savaitę, prie dabartinių jūsų įplaukų, 
tai būtinai pasimatykit su manim 
tuojau, nuo 9 ryto iki 5 po pietų, 
ba .......

PARDAVIMUI arba mainymui, 
brangios išdirbystės automobilius, ant 
biznio, loto ar namo. Klausk Domi- 
nik B, 806-8 W. 31 St. Phone Victory 
1696.

ar-

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
nestatys ir finansuos bungalow, 
2-3 Ratinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam Imus ir 2trus Mor- 

fričius ant Naujų ir Senų namų, ant 
engvų išmokėjimų.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122

Personai
Asmenų Ieško

rašykit.

M r. Bircher
Room 2101

310 S. Michigan Avė.

REIKIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos retail grosernėmis ir 
pardavinėti gerai išgarsintą Malt 
Syrup, kurio žmonės reikalauja, Nau
jienos, Box 1023.

■.......... . .......... *

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė iš priežasties ligos. Biznis iš
dirbtas, cash, visokių tautų apgy
venta apielinkė. 6747 S. Wcstern 
avė. Tel. Prospect 2469.

PARDAVIMUI’ grosernė ir bu- 
černė, cash biznis, gerai išdirbtas; 
įplaukų apie $300 savaitėj. 2100 W. 
Washburn Avė.

Auto Travel
Automobiliais Kelionš

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai | 

............ DETROIT ............. 
............ ST. LOUIS ............

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4
$4

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti įęerą algą. Ęlesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

Patentų 
su 
ir

REIKALINGAS barberis, darbas 
ant visados. 3344 S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys merginai arba 

vaikinui, su valgiu arba be valgio. 
827 W. 33rd Place, 2-ros lubos už
pakaliniame name.

PASTABA
Proga kurios neturėtu

mėt praleisti
Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai Jums atneš 
6%%.

I keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1789 So. Halsted St.

Box 1026.

Ant .Bridgeporto 
GERIAUSI PIRKINIAI 

Naujas puikiausis namas 
Bridgeporto, pastatytas ant 2 lotų, 
4 pagyvenimai po 5 kambarius, sti
rnų apšildoma, gazo pečiai, ledo 
skrynios; visi kambariai išdeko- 
ruoti, 3 pagyvenimai išredavoti po 
$70 ir $60 į mėnesį. Galima pirkti 
su mažu įmokėjimu arba priimsim 
namą arba lotus kaipo dalį įmokė- 
jiino.

NAUJAS mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma, aržuolo medis, 
namas labai gerai pastatytas. 3332 
Union avė. Viena iš geriausių vietų 
ant Bridgeporto. šita gatvė neužil
go bus bulvaras. Moteris likusi vie
na parduoda už labai numažintų 
kainą, daug mažiau negu kaštuoja 
pastatymas. Galima nupirkti su 
$4,000 įmokėjimu.

6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 3 
karų mūrinis garažas, kambariai 
naujai perdirbti, 3430 Lowe Avė. 
Galima nupirkti su $2,000 įmokėji
mu.

MŪRINIS namas ant Union Avė., 
3 pagyvenimai, 7—4—4 kambariai, 
2 karų garažas. Kaina $9,000.

MŪRINIS namas ant Lowe Avė., 
2 pagyvenimai po 6 kambarius, ga
ru apšildomas, geroj vietoj. Kaina 
$7500.

TURIME 2 gerus garažus, mainy
sime ant namo arba lotų.

KREIPKITĖS pas mus, gausite 
gerus pirkinius ir teisingą patarna
vimą. Ofisas atdaras nedėliomis ir 
vakarais iki 9 vai.

Charles B. Borden
(Chas. J. Ragdziunas) 

748 West 35th Street, prie Halsted 
Naujas ofisas. ,

ant

PARDAVIMUI pirmos klesos 6
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo

i vandeniu Šildo-
vana ir vėliau-

kambario 
apžiurėkit 

šaukit 
Hyde

užbaigimo, karštu 
mas, lietaus lašų vai.„ . 
sios mados maudynės 
fikčeriai, lotas 80x125, i 
prie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbow Electric, 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
8801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 8695.

PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, jmokėt tik $2000, rendos 
neša $107 j mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
įmokčt $1500. likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 PI. 
netoli Central Avė, kaina $3000, už 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

V. M. STULPINAS
8265 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122.

1789 So.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage, garu šildoma, lotas 27^x125 
prie Wallace St. netoli 34 St. Tik
tai $4800. Ignatius Chap & Co., 81 st 
at Wallace St.

PARDAVIMUI graži 6 kambarių 
mūrinė cottage, garu šildoma, elek
tra, namas geram stovyje, (Tali cash, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais, kai
na $5800. Emerald Avė., netoli 30 
St.

Ignatius Chap & Co., 
31st at AVallacc Street.


