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Sovietijos ūkininkai 
pasidarę palankesni 

sovietų valdžiai
Taip sako Maskvos Pravda, 

bet bolševiku organo paduo
dami faktai rodo visai ką 
kita

Maskvos Pravda, rusu komu
nistu partijos organas — kaip 
New York Times koresponden
tas \Valter Duranty pranešu 
skelbia, kad rusų ūkininkai da
bar esą daug draugiškesni so
vietų valdžiai, ne kad buvę pir
miau. Iš korespondentų paduo
damų toliau citatų iš Pravdos 
aiškiai matyt, kad tas “drau
giškumas” labai abejotinas. 
Pravda sako:

“Musų vedamos kampanijos, 
kad ūkininkai juo daugiau že
mės apsėtų javais, pasisekimas 
ar nepasisekimas nuspręs visą 
musų ekonominio atsteigimo 
progreso ir tempą ateinantiems 
dvejiems metams.

“Svarbiausia musų proble
ma yra padidinti žemės ūkio 
gamybą.

“Rudens sėjos kampanija 
mums nepavyko, nes žiemken
čiais javais sovietų Rusijoj bu
vo užsėta laukų 4 milionus hek
tarų [arti 10 milionų akrų] 
mažiau, nt kad kitais metais, o 
kai kuriose Ukrainos dalyse, 
dėl blogų klimatinių sąlygų 
derlius buvo menkas.

“Ūkininkai įtūžę ant valdžios 
dėl aštrių priemonių, pavarto
tų surenkant javus j valdžios 
sandėlius. Del to dilgelis jų, 
ypatingai turtingieji nusitarę 
sėti tik tiek, kiek jiems pa
tiems reikia, idant tuo budu 
atkeršyti valdžiai už netaktin
gus jos agentų žiaurumus, var
tojamus prieš ūkininkus ren
kant iš jų javus.

“Mums tečiau pavyko išaiš
kinti plačiosioms ūkininkų ma
sėms dalykų padėtį ir įsteigti 
genesnius su jomis santykius.

“Dauguma betgi turtingųjų 
ūkininkų vis dar agituoja ki
tus, kad jie juo mažiau laukų 
sėtų, o todėl reikia daryti visa, 
idant tokiai agitacijai butų pa
darytas galas.”

Dar neatėjo laikas nu- 
siginkluot, sako Britų 

diplomatas
VVASHINGTONAS, vas. 19

Anglijos ambasadorius Ho- 
ward savo laikytoj čia kalboj 
pasakė, kad dar neatėjęs lai
kas visiškai nusiginkluoti tąja 
viltimi, kad valstybėms nusi
ginklavus, pasauly įsiviešpa
tautų amžina taika.

lloward randa pilno pateisi
nimo Anglijai ir Jungtinėms 
Valstybėms, kad jos laiko stip
rius laivynus savo interesams 
apsaugoti.

Valdžios numylėtiniai
Keturi šnipai, užmušę farmerį, 

priimami atgal prohibicijos 
agentais

WASHINGTONA$, vas. 19 
— Federaliniam teismui Balti- 
morėje praeitą penktadienį iš
teisinus Bandolphą Brewerą, 
vieną keturių prohibicijos a- 
gentų, kurie dalyvavo užmuši
me vieno farmerio, Charles 
Gundlacho, ieškodami pas ji 
svaigiųjų gėrimų, tVJashingto- 
no prohibicijos vyriausybė pa
reiškė, kad visi tie keturi a- 
gentai busią tuojau atgal pri
imti prohibicijos tarnybon.

Vilnis nubloškė paša- 
žierius vandenin; 8 

turbūt prigėrė
SAN FBANCISCO, Cal., vas. 

19. — Tėškus milžiniška vilnis 
San Francisco įlankoje, nuo 
pasažierių keliamo laivo Peral- 
ta nubloškė vandenin keletą 
dešimčių keleivių. Dauguma jų 
buvo išgraibyti ir išgelbėti, bet 
astuonių pasigendama. Bijoma, 
kad jie nebūtų prigėrė.

Įstatymai blogiems 
Induose papročiams 

panaikinti
Moteriškė, seimo narys, pra

deda kova už moterų teises ir 
prieš mažų vaikų vedybas

MADRAS, Indija, vas. 19. — 
Madraso Įstatymų leidžiamosios 
*arybos narys, moteriškė Dr. 
Muthulakšmi Reddi, įnešė tris 
įstatymų projektus, liečiančius 
Indijos moterų ir vaikų padėtį.

Pirmu jų suteikiamos teisės 
’šsiskyrusioms moterims. Da 
bar Indijoje vyras gali turėti 
tiek pačių, kiek tik jis nori, ir 
'Tali, be jokios ceremonijos, pa
šalinti jas, jei tik duoda joms 
Mokią tokią paramą. Ponios 
Reddi įstatymo projektas duo 
la moterims teises reikalauti 
visiško išsiskyrimo, kad jos, to
kiais atvejais, galėtų tekėti už 
kito vyro.

Antru įstatymo projektu no
rima panaikinti “devadasis” 
paprotys, kuriuo dar mažos 
mergaitės pašvenčiamos tam 
tikroms dievybėms ir augina
mos dievonamy kaip prostitu
tės.

1 rečius įstatymo projektas 
— panaikinti vaikų vedybas.

Meksikos klerikalai 
puolė miestą

Bet buvo,policijos ir miesto gy
ventojų sumušti ir išgainioti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
19. Pranešimai iš Guanjua- 
to skelbia, kad toje apygardo
je vėl kilęs klerikalų maištas.

Maištininkų bandos, šaukda
mos “'Tegyvuoja karalius Kris
tus”, bandė pagrobti miestą, 
bet buvo policijos ir pačių 
miesto gyventojų sumuštos ir 
priverstos bėgti. Keliolika mai
stininkų buvo nukauta.

Karo vyriausybė tuojau ėmė- 
•i griežtų priemonių ir pasiun- 
ė keletą kariuomenės kuopų 
maištininkams gaudyti, taipjau 
du aeroplanu žvalgauti.

Hindenburg ragina
reichvstagą dirbti

Priešingas paleisti parlamentą;
Marx rezignuosiąs

BERLYNAS, vas. 19. — Pre
zidentas Ilindenburgas pasiun- 
ė reichstago (parlamento) va
lams antrą pagraudenimą, kad 
parlamentas nebeatideliodamas 
oriimtų biudžetą, ūkininkų pa- 
•amos, karo nuostolių atlygini- 
no etc. įstatymus. Prezidentas 
lareiškė, kad reichstagas palei- 
ti dabar butų nenaudinga.

Eina girdai, kad kancleris 
Marx žadąs atsistatydinti.

Rado negyvą kapitalistą
NEW YORKAS, vas. 19. — 

Seymour viešbuty rado nušautą, 
ar nusišovusį, Robertą L. Tr<y 
landą, kapitalistą.

(Atlantic and Pacific Photo]

Švedijos karalius Gustavas (centre) atidaro pirmą parlamento sesiją Valstybes Bumuose, 
Stokholme.

Francija kerta kirtį 
Amerikos filmoms
PARYŽIUS, vas. 19. —Fran

ci jos prezidentas Doumergue 
vakar pasirašė naują filmų 
cenzūros įstatymą, kuriuo tiks
las yra padėti franeuzų fil- 
noms plėtotis krašte, vietoj 
svetimšalių, ypač amerikiečių.

Einant įstatymu, svetimų 
kraštų krutamųjų paveikslų ga
mintojai turi pristatyti tam 
tikrai franiuzų filmų cenzūros 
komisijai savo filmas be jokių 
škarpymų, su originaliais para
šais ir paaiškinimais tąja kal
ba, kuria jie buvo pirmiausiai 
rašyti, ir padėjus apačioj jų 
vertimus franeuzų kalbom

'Tuo budu daugumai Ameri
kos filmų kelias Į Franciją bus 
užkirstas.

Smerkia Amerikos tro- 
ckininkus kominter- 

no posėdy
BERLYNAS, vas. 19. [F].— 

Komunistų internacionalo posė
dy Maskvoj žinomas Amerikos 
komunistas Engdahl pasakė, 
kad tarp svarbiausių Trockio 
•ėmėjų Amerikoje esą Max 
Eastman, Ludwig Lore ir Sa- 
lutzky. Tie trys asmens, sakė 
Engdahl, kitąkart buvę komu
nistai, bet dabar virtę komu
nizmo išdavikais.

Engdahl ypač aitriai puolė 
Eastmaną, sakydamas, kad tas 
žmogus už du tūkstančiu dole
rių pardavęs sufalšuotą Lenino 
Šlamšto kopiją.

Hondurase turbut bus 
vėl revoliucija

TEGUCIGALPA, I londuras, 
vas. 19. Devyni asmens, jų 
arpe trys armijos generolai, 
nasiskeibė kandidatais į Hon- 
luraso prezidentus ateinančiais 
rinkimais.

ŠNIPAMS UžMUžT ŽMOGŲ — 
NE NUSIKALTIMAS

BALTIMORE, Md., vas. 19.— 
Federalinis teismas pripažino 
nekaltą prohibicijos agentą 
Josephą Brewerą, kurs buvo 
apkaltintas dėl nušovimo far
merio Ch. Gundlacho. Farme- 
rys buvo užmuštas, kai val
džios agentai puolė jo namus, 
ieškodami svaigiųjų gėrimų.

BALTIMORE, Md., vas. 19.-- 
Gaisras sunaikino čia Carlin 
parko didžiulę Šokamąją salę, 
padaręs arti $100,000 nuosto
lių.

Dideli potvyniai 
Australijoje

SYDNEY, Australija, vas. 
19. Naujosios Pietų Vali jos 
šiaurinėse dalyse kilo dideli po
tvyniai. Keletas lųiestų telkšo 
vandeny. Susisiekimas geležin
keliu tarp Sydney ir Melbourno 
sutrukdytas.

Kiniečiai apšaudę 
Amerikos laivą

WASHINGTONAS, vas. 19. 
— Amerikos generalinis konsu
las Rankove praneša valstybės 
departamentui, kad ties Čeng 
Lingei kiniečiai iš armotų ir 
šautuvų šaudę Jungi. Valstybių 
garlaivį (’hinan. Keli Britų lai
vai taipjau buvę apšaudyti.

Bombos sprogimas už
mušė du aviatorių

Jų nukritęs aeroplanas dar vie
ną žmogų užmušė; daug kitų 
sužeidė

MACON, Ga., vas. 19. —Ae
roplane, kuriuo du aviatoriai 
buvo iškilę aukštyn 7,000 pėdų, 
sprogo negerai nustatyta bom
ba, užmušusi abudu lakiniu. Jų 
aeroplanas nukrito žemėn pa
čiame miesto centre, užmušda
mas vieną praeivį, o du ki
tu pavojingai sužeizdamas.

Kai žmonių minia subėgo ties 
nukritusiu aeroplanu, betono 
šalygatvis minios neatlaikė ir 
Įdubo. Daugiau kaip dvidešimt 
įsmenų sukrito vaistinės rusin 
:r keletas jų buvo skaudžiai su
žeisti.

Žuvusieji lakūnai, Buck Stee- 
le ir Frank Ashcraft, dalyvavo 
karnavalo programe. Jų už
davinys buvo, išlėkus aukštyn, 
dėl pramogos, sprogdinti ore 
bombas.

GORMAN, Tex., vas. 19. - 
Jo aeroplanui nukritus, užsi
mušė aviatorius kap. W. Ran- 
dolph.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja: t

Dalinai debesiuota; viduti
niškai šalta; mainąsis, dau
giausiai žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 28’ F.

šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 5:28. Mėnuo teka 6:40 
ryto.

Maskvoj įvedė kortų 
sistemą maistui

X -

Maskviečiai labai įtūžę, ilgo
mis uodegomis laukdami ei
lės ties krautuvėmis

BERLYNAS, vas. 19. —Vos- 
sische Zeitung gautas iš Mas
kvos pranešimas sako, kad svie*- 
stas, kiaušiniai, muilas ir ma
karonai gyventojams parduo
dami tik pagal kortas. Profesi
nių sąjungų (unijų) nariai gali 
gauti dvigubai daugiau, ne kad 
šiaip piliečiai.

Drabužių, ryžių ir bulvių 
miltų gali pirktis tik profesinių 
sąjungų nariai.

Pranešimai sako, kad šituo 
patvarkymu Maskvos gyvento
jai, kurie priversti ilgomis uo
degomis laukti savo eilės ties 
krautuvėmis, begalo Įtūžę.

Samoa čiabuvių gy
ventojų sukilimas 1

Neramumams gesinti Naujoji 
Zelandi ja siunčia karo laivus j

VVELLINGTON, Naujoji Ze
landija, vas. 19. — Naujosios 
Zelandijos vyriausybė siunčia, 
du karo laivu j Samoa, kame į 
pasireiškė čiabuvių gyventojųI 
neramumai.

Nauji parlamento rin-' 
kimai Japonijoje

B TOKIO, Japonija, vas. 19. — 
Rytoj Japonijoje įvyks visuo-, 
tiniai seimo rinkimai einanti 
nauju įstatymu, kuriuo milio- 
nams Japonijos žmonių, neturė
jusių balso teisės, leista daly
vauti rinkimuose.

DU JURININKAI PRAPUOLĖ 
Iš LAIVO

GRANO HAVEN, Mich., vas. 
19. — Praeitą naktį nuo pasa- 
žierinio laivo Grand Haven, iš
plaukusio iš Mihvaukee, pra
puolė du įgulos žmonės. Bijo
ma, kad jie nebūtų kaip nors 
nukritę vandenin ir žuvę.

DVI JAUNOS LAKŪNĖS ŽU
VO UGNY

COLUMBIA, B. C., vas. 19.
Jų aerąpląnuį nukritus že

mėn ir užsidegus, Žuvo ugny 
dvi jaunos lakūnės, Miss Mild- 
red Rogers ir Miss Elva Hope, 
abidvi 17 metų amžiaus.

J. V. neatsižada in
tervencijos teisės ki

tuose kraštuose
Taip pareiškė Jungtinių Vals

tybių delegacijos pirminin
kas Hughes; rezoliucija prieš 
intervenciją atmesta

HAVANA, Kuba, vas. 19. — 
Nežiūrint, kad Pan-Amerikos 
kongrese buvo pirmiau priimta 
rezoliucija intervencijos klau
simą ir visus kitus valstybių 
teisių ir priedermių klausimus 
atidėti sekamam kongresui 
kurs po penkerių metų Įvyks 
Montevideo mieste, Uruguajoje, 
Salvadoro atstovas Dr. Guerre 
ro vakarykščiame kongrese 
plenariame posėdy vėl pasiūk' 
rezoliuciją, pareiškiančią, kad 
“nė viena valstybė neturi tei
sės maišytis į kitos valstybės 
vidujinius dalykus“.

Salvadoro rezoliuciją paremi 
Argentina, Meksika ir kai k u 
rios kitos valstybės, bet paga 
liau ji buvo atmesta.

Griežčiausiai pasipriešino re
zoliucijai Jungtinių Valstybii 
delegacijos pirmininkas Char
les E. Hughes. Savo kalbo; 
Hughes pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės negali atsižadėti tei
ses ginti savo piliečius, apsau
goti juos nuo skerdynių be! 
kuriame svetimame krašte, kur 
to krašto valdžia pati negali 
jiems apsaugos suteikti. Ka5 
dėl Nikaraguos, tai, sakė Hug 
lies, ir ten Jungtinės Valstybės 
darą ne intervenciją, o tik lai 
kinę tarpininkybę savo piliečių 
gyvybei-ir interesams ginti.

Hughes užtikrino, kad Jung
tinės Valstybės neturinčios ik 
jokių agresingų tikslų, jos ne- 
geidžiančios nė jokios kitos A- 
merikos respublikos teritorijų, 
jos tik trokštančios taikos 
tvarkos, patvarumo ir pilniau- 
sio kiekvienos jų nepriklauso
mumo.

Įstatymas prieš linčo 
teismus Virginijoj

RICHMOND, Va., vas. 19. — 
Virginijos senatas priėmė įs
tatymą prieš linčiavimus.

Einant įstatymu, miestas ar
ba kauntė, kur atsitinka linčia- 
vimas, nulinčiuoto artimiau; 
siems giminėms turi sumokėti 
$2,500, o gubernatorius turi 
teisės išleisti tiek valdžios pi
nigų, kiek reikia linčo kaltinin
kams suimti ir nubausti.

Vokiečiai nubaudė šni
pą amerikieti

DUESSELDORF, Vokietija, 
vas. 19. — Amerikietis Guido 
Mcisel, chemikas, už komerci
nį šnipavimą Vokiečiuose, ta
po nubaustas vienais metais ka
lėjimo ir 5,000 markių pini
gais.

SŪNŪS KALTINAMAS DEL 
PAPIOVIMO TĖVO

GRAND RAP1DS, Mieli., vas. 
19. — Policija čia suėmė John 
Kiecalą, kaltinamą dėl savo se
no tėvo nužudymo. Jo tėvas, 
Thomas Kiecal, 74 metų, buvo 
rastas daržinėlėj papiautas. Sū
naus kišenėj policija rado di
delį lenktinį peilį, kruviną. 
Kaimynai sako, kad tarp tėvo 
ir sunaus dažnai buvę girdėt 
barnių.

..........................  1—1 ■ ■>

WASHINGT0NAS, vas. 19. 
— Paskendusį ties Province- 
tonvn, Mass., submariną S-4 
vyriausybė tikisi iškelti balan
džio 15 dieną.

Lietuvos žinios,
Lietuvos “deržimordų” 
smurto žygiai prieš Bir

žų apsk. tarybą
BIRŽAI, sausio 28. — Savo 

aiku buvo rašyta, jog Savival- 
lybių Departamentas panaiki- 
10 Biržų apskrities Tarybos 
teisėto posėdžio, įvykusio 1927 
m. kovo 26 nutarimus. Panai
kinimo priežastis buvo ta, jog 

valdybą tapo išrinktas kairių- 
ų bloko atstovas. Panaikinus 

l.ą nutarimą — buvo sukviestas 
arybos posėdis, prieš kurį bu

vo suareštuoti du tarybos na
riai iš kairiojo sparno ir tokiu 
nidu susidarė dešiniųjų dau
guma, kuri išrinko savo žmogų 

valdvba.
'Tą Savivaldybių D-to posė- 

Ižio nutarimą apskundė šiau- 
ių Apygardos Teismui Biržų 
apskrities 'Tarybos nariai K. 
iregždė, P. Gudelis ir J. Mar
kelis, ir Apygardos Teismas 
pripažino Sav. D-to nutarimą 
neteisėtu ir jį panaikino, o by- 
ą grąžino dar kartą iš naujo 
ipsvarstsdi.

Tai jau bene trečias, ar ket
virtas atsitikimas, kad Savival- 
lybių Departamentas Apygar
dos Teisine pralaimėjo bylą su 
Biržų apskrities tarybos nariais.

Savivaldybių D e partamen ta s 
nat būtinai nori, kad Biržuose 
butų dešinieji Valdyboj.

Keista kiek provokacijų, 
kiek areštų ir kitokių smurto 
’ygių padaryta, kad tik įs
tumtų kairiuosius iš valdybos. 
*as visas sekasi, iki byla pa- 
enka į teismą, bet teisme Sa- 
rivaldybių D-tas visada pralo
šia.

K. Petrauskas dainuos 
su Šaliapinu Berlyne
Kauno “L. ž.” rašo:
šiomis dienomis atvyko Ry

gon impressario L. Leonidovas, 
kuris pasirašė sutartį su Latvi- 
’os nacionalės operos direkto
rium dėl dalyvavimo operos 
choro Berlyne statomuose Ša- 
’iapino operos spektakliuose, 
šaliapino spektakliuose daly
vaus p. K. Petrauskas, žinia 
‘ikrą; sutartis jau pasirašyta.

K. Petrauskas dalyvaus “Fau
ste” ir “Borise Godunove”, viso 
') spektakliuose. Pirmas spek
taklis įvyks gegužės mėn. 12 d. 
Berlyne Valstybės teatre.

Paskutiniai “Lietuvos” 
ir “Lietuvio” numeriai

KAUNAS, sausio 30. [LŽ].— 
Kaip tenka patirti, šiandie išei
na paskutiniai numeriai “Lietu
vos” ir “Lietuvio”. Vietoj tų 
dviejų laikraščių išeis “Lietu
vos Aidas”, kurį apimsiąs p. 
Gustaitis. t

[Gbicagoj jau gauti pirmi 
“Lietuvos Aido” numeriai.]

b ....... =į
“Naujienų” Kon-

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė— ■ ■

MIEŽIŲ SRIUBA

2 kvortos buljono
1/2 puoduko smulkių mieži-

1 šaukštas druskos
Vk puoduko
2 šaukštai

ce”

geros alyvos 
kinietiško “sau-

nių kruopų
l kvorta verdančio vandens
1 šaukštukas druskos 
tą šaukštuko pipirų
1 puodukas “croutons” (pa-

Supiaustyk mėsą, “bamboo 
shoots” ir chestnuts j pailgus, 
plonus šmotukus. Ištarpyk 
krakmolą dviejuose šaukštuose 
vandens. įkaitink didelę skau- 
radą, pirm dėk ant jos druską,

šaukštuko druskos, tru
putį pipirų

2 šaukštukus sukapotų svo
gūnų

2 šaukštai taukų arba svies
to

2 šaukštukai sukapotų pet- 
ruštų

Pakepink svogūnus taukuose, 
pakol pa rus, sudėk 
kepink 
Sudėk 
paduok

1RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STAT1ONS TODAY

van- 
šalto

Nupilk kruopas karštu 
deniu, sudėk į t kvortą 
vandens su druska ir virk 2 
valandas. Kuomet vanduo nu
virs, užpilk buljono ir virk

morkvų. Perkošk ir paduok 
karštų su pakepinta balta duo
na. Paimk baltos duonos, su
piaustyk į ketvirtainius šmo
tukus ir pakepink ant sviesto. 
Prieš paduosiant stalan sudėk

dan kiaušinius, bamboo shoots, 
vvater chestnuts ir mėsų. Vis
ką kartu gerai išplak. Dėk su 
šaukštu ant karštos skaurados 
■u alyva taip kaip darai pap
ustus blynus kepant. Kaip 

/iena pusė gerai parus, ap-
versk. Kaip visus blynus iškep
si, nupilk alyvų. Užpilk ant
skaurados krakmolo su vande
niu ir kinietišką essenciją, te
gul verda, dapilk dar vandens 
arba sriubos, jeigu turi. Kaip 
pavirs, sudėk blynus atgal ant 
skaurados, tegul pasislinkia tuo 
dažalu. Paduok stalan karštus.

jos KEPTI KORNAI

bulves ir 
pakol sugers taukus, 

petruškas, išmaišyk 
stalan karšius.

KARALIšKOS SALOTOS

ir

. 1 puodukas smulkiai suka
potų kopūstų

>/2 puoduko supiaustytų pi-

•/2 puoduko supiaustytų 
mashmallowss

Vi puoduko sukapotų riešu

Dažalu, iš saldžios Smetonos, 
truputį citrinų sunkos, drus
kos ir cukraus.

Salotų lapų
Viską kartu sumaišyk ir pa

duok ant salotų lapų. Paduok 
atšaldytą ledaunėje.

MONDAY 
570k—KY W-KFKX—526m.

9 a. m.—Food talks and orchestra
10— 'l'ime signalą; vveather; mar- 

kets (serviee rejieated at 11, 12, 
1:30 and 3).

1— Musical program
2— Health talk: N. I. C. report
o:15—News reports; markei ųuota- 

tions
6— Bedtiine story; vveather report
J:30-8—Roxy prograin
8—Riveršide hour from Chicago 
8:30—Kiše and shine
9:30—Book talk; the Dixie Trail 
10:30—Weather; time; orchestra 

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

talk
I—Ręst hour program
5—Organ recital
J—Musical program; talks
7- 10—Popular program; songs; 

chestra
670k—WMAQ-WQJ—448m.

>:30— a. m.—<Exercises; family 
Avorship

.)—Public schools program
1:45—Overture hour; trio; Drama 

league
11— Home economics; music
12— Melodies; farm talks; club 

luncheon
1:15—Musical potpourri; Oldz-n- 

Endz
2:30—Artist recital; French lesson 
3:45—Pianist; Y. W. C. A. program, 

organ

farm

or-

TAPIOKA IR KAVA.1 sv. roud steko
Lašiniukų.
Sumalk mėsą, padaryk iš 

bandutes, panašias j kotletus.
Supiaustyk lašiniukus ilgom 
juostelėm ir apjuosk kiekvie
ną bandutę. Susegk su šmotu
ku medžio (tooth pick). Padėk 
ant karštos skaurados su svies
tu arba taukais ir pakepink a- 
bi puses. Paskui padėk į karš
tą pečių 10 minučių. Paduok 
truputį žalią — žiūrėk, kad 
vidurys mėsos butų truputį 
raudonas.

kenas komų 
puodukas saldžios smeto-

4 puodukai 
juodos kavos.

’/2 puoduko

virtos

nos

mus

KINIETIšKI BLYNAI

(Egg Foytnag)
12 kiaušinių
1 puodukas virtos kiaulienos 

arba vištienos
1 puodukas “bamboo shoots”
34 sv. “water chestnuts”
1 šaukštas kornų krakmolo

kiaušiniai, atskirk balty-

1 šaukštukas druskos
Sumalk korinis, kur mali mė

są. Pridėk gerai išplaktus 4 
kiaušinių trynius, druskos, bal
tų pipirų ir paprikos pagal sko
nies; paskui saldžią Smetoną ir 
gerai išplaktus baltymus. Su
pilk viską į išsviestuotą molinį 
indą. Indą sudėk i blokinę su 
vandeniu ir padek pečiuje '/% 
valandai arba pakol mišinys 
nebus sukietėjęs.

LYONNAISE BULVĖS

1/2 kvortos šaltų, virtų su
piaustytų plonom riekutėm 
bulvių.

tapiokos 
cukraus.

dėk tapiokų ir cukrų. Virk 
15 minutų. Supilk į mažus puo
dukus, padėk ant ledo. Pa
duok stalan su pasaldinta, iš
plakta saldžia Smetona.

1 puodukas sutrupintų sau
sainių (TNvieback)

6 kiaušinių baltymai 
puoduko sumaltų, saldžių 

•migdolų
1 šaukštukas cinamonų
1 šaukštukas gvazdikų
1 šaukštukas baking paudc- 

rio.

KEPTI OBUOLIAI VAISIŲ 
SUNKOJE

301/.

Nuvalyk 6 obuolius ir per
pjauk per pusę. Sudėk į moli
ni bliudą, apiberk cukrum, dėk 
•jo pusę šaukštuko sviesto ant 
kiekvieno obuolio. Apipilk sly
vų sunka (% puoduko sunkos 
ant vieno obuolio) arba su ki- 
okia sunka, jeigu turėsi. Ap- 
iengk ir kepk pakol obuoliai 
bus minkšti. Tankiai aplaistyk 
Paduok su saldžia Smetona — 
karštus arba atšaldytus.

Sumaišyk sutrupintus sau
sainius su baking pauderiu. Su
maišyk kiaušinių trynius su 
cukrum, pridek prie sausainių 
su baking pauderiu. Pridėk li
kusius dalykus, paskui ant ga
lo išplaktus kiaušinių balty
mus. Kepk dviejose bletyse. 
Perdek su aviečių konpitu- 
rais.

dė-2929—.faunai panelei kasdien 
vėli suknelė. Galime siūdinti iš 
lengvesnės arba sunkios materijos. 
Sukirptos mieros (i, 8, 10, 12 ir I I 
metų amžiaus. 8 metų panelei rei
kia 1 lz2 yardo 10‘colių materijos 
ir % yardų skirtingos materijos 
apikaklei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ai 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 
ŠB centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

3011—Jaunai panelei svečiuosna 
eiti suknelė. Galima siūdinti iš šit 
ko arba kokios kitokios lengvos i*

Sukirptos mie 
12 ir 11 metų am- 
panelei reikia 2 7/1 
materijos ir skirtim

švelnios materijos, 
ros 6, 8, 10, 
žiaus. 8 metų 
yardų 36 colių
gos lengvos materijos stugai ir ap 
siuvinėjimui stugeliu arba kasnort 
tinkamo.

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

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

ŠVELNUS SUKORĖLIAI

kiaušinių tryniai 
puodukas cukraus 
šaukštukas “anise” sėklų 
puodukas miltų

1 šaukštukas baking pauderio 
(> kiaušinių baltymai
Išplak kiaušinių trynius, dėk 

'o truputi cukrų ir vėl plak, 
kol bus tiršti. Pridėk miltus 
persijotus su baking ppuderiu, 
'askui anisų sėklų, ir ant galo 
šplaktus kiaušinių baltymus.

Kepk gilioj blūtyj, taip kad 
■iP“tų gerai pakilti apie valan- 
•i laiko. Išimk iš pečiaus, pa- 

’ėk šalton sauson vieton. Kitą 
’ieną supiaustyk į mažus, pa
plis šmotukus, padėk ant blė- 

’es pečiun ir padžiovink. Apd
erk miltuotu cukrum ir 
vk sausoj vietoj. Jie gali ilgą 
’.iką stovėti. Labai geri prie 
abatus.

NAUJ1ENOS Pattern Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... _..._
Mieros ...............................  per krutiną

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

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ..................... ..... per krutini

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

^Adresas) (Adresas)

(Miestas ir valit.) v
(Miestas ir valst.) I

^'1:00—Jue Zifnmentmn, piani&t 

1:30—Monde Tollefson, contralto 
1:15—Irving Cheyette, violin 
2:00—Helcn Bierling, soprano 
2:20—Richard E. Paiks, bass 
2:40—Debs Vocal Quartet 
3:00—Virginia Tickflng, contralto 
3:20—Paul Carver, tenor 
3:10—Roland Wcber, reading 
4:00—Conscrvatory of Musical Art, 

soloists
4:15—Genevieve Kaufman, soprano 
4:30—Muster Institute of United 

Arts, soloist
4:45—Winifred Harper Cooley, 

Problem Drama
5:00—Bernard Carp, baritone; Mi- 

cliel Ingerman, piano
3:30—Tea Time lunea

club

Women

Judy; con-

6— Organ recital; din nėr concort; 
time

7— Musical program; musical ca- 
Icndar

8— 10—Columbia chain program
10— Musical potpouri—Pratt, Sher- 

man and Rudolph
11- 1—Dance orchestra; popular 

song#
720k—WGN-WLIB—-416m,

0 a. m.—New» digest
10— Home nianagement; shut-ln 

program
11— Morning musical
12— Children’s story period; con- 

cert
2:30—Recital; womcn’s
3—Tea music; pianist
5— Readings; League of 

Voters
6— Markets; Punch and 

cert
7— ‘Ensemble; ųuintet; almanac
7:30—New York program; Gypsicr, 
8:30—Family Pnrty from New York 
9:30—Violinist; feature; malė quar- 

tel
11—Hoodhims; dance program 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evcning Programa

8— WJZ (660), New York— River- 
side hour to KYW

8—WOI (1130), Ames, Iowa—State 
College music faculty

8—W0R (710). Nevvark—Columbia 
network — Musical a'bum

8_WS()E (1110), Milvvaukee — 
Danee musje

8— WSM (890), Nash vi Re—Orchest
ra

8:30—WBAP (600), Fort Worth — 
Sunflovver Giri

8«30—WEAF (610), New York — 
Party to WGN

8:30—W.IZ (660), New York—Rise 
and Shine to KYW
8:30—WLW (700), Cincinnati — 

Feature
9— KMA (760), Shenandoah — Ma

rimba
9—KFI (610), Los Angeles — Sym- 

phonette
9—KTHS (780), Hot Springs — Or

chestra
9—WHB (880), 

Prograin
9—WLW (700),

bonds
9—WOS (830), 

Christian college
9—WOI (1130), Ames, lovva—Music 
9—WS()I£ (1110), Milvvaukee — Or

gan
9:15—KOA (920), Dcnver—Orches

tra
9:15—KPRC (1020), Houston — 

Concert
9:30—WCC() (710), St. Paul—Min- 

neapolis Syinphony.
245.8 M — WEVD — New York 

City — 1220 K C

Hansas City —

Cinėinnati — Vaga-

Jefferson City —

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKI!’ savo namą ir mokėkit iš įplauką, pakeliam 

namus, įdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Briinswick 4707 ir Tel. Irving 5475

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą
J - už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iŠ bėdos, padaroma ifi jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

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

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

SVEIKATA IR ENERGIJA
JAUNIEMS IR SENIEMS

I ■

J^eRA geresnio, tikresnio budo su- 
budavojimui kūno ir užlaikymui 

sveikatos kaip geriant šviežią pieną. 
Gydytojai pataria gerti kvortą į 
dieną. Jie Tvirtina, kad pienas yra 
sustiprinimu kūno atsilaikymui nuo 
ligų.

Jei jus norit gero pieno — pieno 
kuris visuomet yra šviežias, turtin
gas ir grynas, gerkit Bowman’s Pie
ną. Yra puikiausia ir sveikiausia 
gėrimas iŠ visų.

Per 52 Metus Vadovaujantis rūsyje

Pradėkit gerti Bowman’s Pieną šian
die. Jis jums patiks prie kiekvieno 
valgio. Patelefonuokit j musų ar
čiausią dastatymo stotį arba užsisa- 
kykit nuo vieno musų pieno išva- 
žiotojų.

! 'Kas nors vis atima gyvenimo džiaugsmu BRIGGS
GRAŽIAUSIA MERGINA KOKI/^ J^S KADA 
NORS E5ATE MAT^ ATVAŽIAVO J 
VAKACIjy RESORT^ IR jy$ NUSPREND* 
ET. BŪTINAI .SUSIPAŽINTI SU JA

PO SUSIPAŽINIMO SU JA J^S PhSTE’ 

DĖJOT, KAD TETA SOPIA VIS NUOLAT 
SU JA SYKIU IR NEPALEIDŽIA MERGINOS 
iŠ SAVO AKIŲ.,

PO SAVAITES LAIKO jyS SURADOT 
PROGĄ PERTIKRINTI MERGINĄ, 
SĖDĖJOTE VASARNAMY IR DABOJOTE 

MENULIO PATEKEJlMfy

lai

11d tl u

SALDŽIOS SMETONOS 
KEKSAS

kiaušinių

i 
»

Š1OKOLADOS, SAUSAINIŲ 
TORTAS

% puoduko cukraus
11/2 puoduko persijotų miltų 
Yi šaukštuko druskos
2 šaukštuku baking pauderio
2 kiaušiniai

1OS

1 šaukštukas vanilijos
Persijok keletą kartų sau- 

us pridėčkus sumaišius. Sudek 
kiaušinius i puoduką, pilk ant 
ų saldžios Smetonos tiek pa

kol pripildys! pilną iki viršui. 
Supilk prie miltų, paskui pri
pilk vanilijos ir viską kartu 
Torai išplak. Supilk gerai iš- 
<viestuoton blėtin, kepk nekar
štame pečiuje 15 minutes.

cukraus
tryniai
tarkuoto šioko-

TETA SOFIJA NEŽINODAMA KUR 
MERGINA RANDASI VISUR JOS APIELINKEJE 

•JEŽKO.

JI TAIPGI PERDEGA IR PER VASARNAM), 
BET NEPASTEBI JUSy TAMSOJE,BET, 
jys NETIKĖTAI SUKOSĖJOTE lR 
VISKĄ ISDAVET'

IR MERGINA IŠBRAUKIA JUMIS 15 
SAVO 5URA5O, TODĖL »KAO JyS 
NĖR UKOTE _OLO_ę>OLQ,

The Smoother and ^etter CiįareUe

<not a coug h i n a carload



I

Pirmadienis, vas. 20, 1928 NAUJIENOS. Chicago, UI.

Trijų dienp 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
[KORESPONDENCIJOS

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos, 
.ūš galit juos sustabdyt dabar su 
Creotnulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
inulsion yra naujas tnedikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greituimi: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odų ir sulaiko gemalų 
augimų.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytų plėvę ir 
sustabdo irritacijų ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustabdo 
gemalų augimų.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bęndrų 
veikimų su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “tlu.” Pi
nigus sugiųžinamc jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Crcomulsiun Con> 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truek chassis 
•‘Self-Propelling”

ši važiuojama virtuvė yra ką lik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, eleklros šviesų 
ir kerosimi pečiukus.

Kaina $3,500
ši,500 eash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. I.uneti karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.
Austin Welding Works

553 \V. Quincy St.

“Kuomet aš turiu 
kosulį ir slogas”

“Kuomet aš turiu kosulį ir slo
gas”, taip rašo mums Ponas Ant 
Vozech, iš Denver, Co. "Aš žinau, 
kad Trinerio Kartusis Vynas vėl pa
statys mane geron sveikaton”. Tik
rai nėra budo prašalinimui slogų. 
Trinerio Kartusis Vynas išvalo žar
nas, lauk ėjimas pasidaro i-ogu Ha
ris, jis sustiprina visų žmogaus si
stemą i, rvisą kūną. Visose aptie- 
kose. Rašyk pas Jis. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Del DYKAI SAMPEI.IO įdėkit 10c. 
persiuntimo lėšomis.

DYKAI SAMPELINIS KUPONAS’1

........ ...... ......... -...... —.............. ___ _ 
Gatvė .....................................................

Miestas ................ .......................... A-l
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Grant Works 
Pharmacy

4847 W. 14th St.
Mes užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra mažesnės neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malachauskas, R. Ph.

Grand Rapids, Mich.
Skaitydamas laikraščius ran

di iš visu miestų ir miestelių 
visokių žinių, bet apie musų 
Grand Rapids, berods, mažiau
sia žinių galima pamatyti. (Ne 
tiesa. Bent “Naujienose” iš 
Grand Rapids nemažai žinių 
telpa. — Red.). Išrodytų, kad 
čia žmonės nieko neveikia. Bet 
atpenč, čia ypatingai daug- vei
kiama. Aš manau, kad žinių 
apie veikimą užtektų bent 
dviem korespondencijom į sa
vaitę. (Tai kodėl neparašote? 
— Red.). O ypač apie SLA. 
60 kp., kuri yra didžiausia or
ganizacija šiame mieste, turin
ti virš 400 narių. Ypač yra di
delis jaunimo skyrius, kuris 
gyvuoja jau antrus metus ir 
rengia visokius parengimus 
pramogas. Kiek aš žinau, tai, 
rodos, nebuvo tokio šeštadienio 
vakaro, kad jaunimas nebūtų 
ką-nors turėjęs šv. Jurgio <lr- 
tės svetainėj. Ne gana, kad 
jaunimas savo tarpe veikia, 
bet neatsisako ir suaugusiųjų 
SLA. kuopai padėti. Ypač ka
da suaugusiųjų kuopa nori ką- 
nors suvaidinti, tai visuomet 
jaunimo tarpe randa didelės 
pagelbės, nes tarp jaunimo yra 
energingų ir gabių vaikinų ir 
merginų, kurie mielai dalyvau
ja Įvairiuose kuopos parengi
muose. Aš visiems patariu ra
šytis prie SLA., o jaunimui — 
prie jaunimo skyriaus. Turint 
dar didesnes spėkas, bus gali
ma dar daugiau nuveikti, o ir 
musų jaunimas bus sulaikytas 
nuo ištautėjimo.

Vasario 5 d. buvo laikomas 
susirinkimas, kuriame F. Vaiš- 
viliutė-Delininkiene paprašė su
sirinkimo apsvarstyti apie pri
sidėjimą prie pastatymo J. 
Adomaičiui-Šernui paminklo. Be 
jokių diskusijų, nutarta, prie to 
kilnaus prisidėt i. Ant
vietos aukų surinkta $7 su cen
tais. Be to nutarta gavėnios 
laiku pastatyti gerą veikalą ir 
to vakaro pelną paskirti Šerno 
paminklui. Tam darbui išrink
ta ir komisija iš 5 narių. Ga
lima tikėtis gerų pasekmių, 
nes komisijon Įeina gabus vei
kėjai ir vaidylos: F. Žukaus
kas, A. Kaunas, S. Aleksiunas, 
p-ia A. Akemačienė ir J. Luc
kas. Taigi ir Grand Rapids lie
tuviai neatsilieka nuo kitų 
miestų lietuvių, bet prisideda 
prie kitų prakilnių darbų.

— F. Delininkienė.

Piepolis. .Jiems tam vakarėly 
įteiktos, kaipo tvirtiems dva
sioji* draugams, dovanos. Per 
tą laikų, 25 metus, yra mirę 
14 narių. Dabartiniu laiku tu
ri 1(19 narius, tvirtą iždų ir 
gerą valdybų, kuri veda visus 
reikalus ir tvarko pačią drau
giją. Valdyboje yra: pirminin
kas Malitonas Balkevičius, vice 
pirm. Pranas Zuba, fin. rast. 
Bionius Piepolis, užrašų rast. 
A. Valiukas, iždininku Teofi
lius Gališauskis, iždo globėjai 
A. Lapinskas ir J. Kesininas, 
maršalka Jonas Piepolis. ši šv. 
Kazimiero Dr-tė yra katalikiš
ka, jos nariai pildo visas, kai
po katalikai, pareigas; yra daug 
rėmus aukomis ir darbais šv. 
Kazimiero parapija, pirko už 
šimtų dolerių L. L. paskolos 
bonu ir aukavus Lietuvos įvai
riems reikalams. Vėlitina šv. 
Kazimiero Draugystei ir jos na
riams gyvuoti ilgiausius me
tus, kad taip gražiai, linksmai, 
draugiškai, visiems sveikiems 
esant, kurie tik dalyvavo per
eitam vakarėly, būti laimin
giems sulaukti kito tos dr-tės 
l>o 25 metų auksinio jubilieja- 
to!

Man išsikalbėjus su kai ku
riais draugais pasirodo, kad jie 
turi gerus norus ir gal būt 
mes Racino lietuviai pagalios 
susieisime prie susitarimo nors 
parengimų tvarkime į vieny
bę.

Suėjau ir “Naujienų” kon- 
testantę p. Oną Daukšienę. Man 
ji su džiaugsmu pranešė, kad 
užrašime “Naujienų” turinti ge
ras pasekmes. Laimingos tau, 
Onute, darbuotės kultūriniam 
darbe.

— M. Kasparaitis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

[steigta 1-ma Lietu
vių Krivūlė

(Ištrauka iš protokolo)
Steigiamasis I Lietuvių Kri

vūlės (parapijos) Cliicagoj su
sirinkimas Įvyko 3125 So. Par- 
nell Avė. š. m. 12 d. 15 vai. 
Pirmininkauti pavesta pačiam 
visuomybės kūrėjui, .sekreto
riauti bičiuliui A. Brijunui.

Bič. Visliomis perskaitė ir iš
aiškino Krivūlės įstatus bei 
tvarkymųsi. Paklaustas kuo iš- 
dškinti inteligentijos nedalyva
vimų šiame susirinkime, jis 
atsakė: pritariančių visuomy- 
bei inteligentų yra ne mažai, 
liet biznio sumetimais jie sto
ja slaptaisiais nariais ir čia ne
dalyvauja. Į paklausimą, ar 
moterys visuomoje turi lygias 
teises su vyrais (klausė bičiu
lė G.), jis atsakė teigiamai.

Pasitarus, vienu balsu nu
tarta kurti krivulę, kol kas 
išrenkant vien žigovus (krivū
lės komitetą), kaip tai nurody
ta įstatuose (“Visuomybės” 
123—135 pp.). Išrinkti vienu 
balsu: Viršila b. Tautvaišas 
Stasys, iždininkas b. Bardaus- 
kas Jonas (6155 Dorchetfter 
Avė., tel. įlydė Park 8348), 
raštvedys b. Brijunas Antanas 
(2638 W. 4()th St.), žinčiaus 
pareigas laikinai eis patsai kū
rėjas. Žiginė (raštinė) bus rašt
vedžio bute; žigovų posėdžiai 
—kas sekmadienis 16 vai., vir
šilos bute.

KORNAI
Greita* palengvinimas nuo 
skausmų, Juntančių pir
itų, spaudimo autuvo.

DlSchotTs
Tina-rtads

Aptiekose ir 
autuvo 

krautuvėse 
/ visur

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant Šviesai Ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senui namui ii 
mainom naujas liani 
pas j senas; duodam
.nt lengvo i 4 moki j i 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street
Ptoone Caaai 2M1

Tel. Boulevard 0214
Plumbtng, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YIJŠKA & CO.

<604 So. Pailina Stn Chicigo, ūl.

I __________

Racine, Wis.
šv. Kazimiero Dr-tės 25 metų 

sukaktuvių sidabrinis Jubi
liejus.

Sausio 28 d., 8 vai. vakare, 
Turner Hali, viena iš seniau
sių lietuviškų draugijų, tai yra 
šv. Kazimiero pašelpinė vyrų 
ir moterų draugystė, buvo su- 
•uošius 25 metų draugystės gy
vavimo sidabrinį jubiliejų — 
šokių vakarų. Pats vakarėlis 
buvo gana draugiškas ir link
smas. Laike šokių turėta per
trauką. Atlikta programėlis. 

j Rengėjai tų iškilmių p. '1'. Ga- 
lišauskis ir’Pr. Zuba visų tvar
kų pavyzdingai vedė. T. Ga- 
lišauskis laikė trumpų prakal
bų ir dalino seniems nariams 
dovanas. Antras kalbėjo B. Pie- 
polis lietuvių ir anglų kalbo
se, kviesdamas lietuvius tapti 
šios draugijos nariais.

1903 metais 3 dienų sau
sio ši draugystė. po 
vardu Šv. Kazimiero, liko 
įsteigta. 25 metai atgal lietu
vių gyventa Racine jau nema
žai, nes ši draugija susiorga
nizavo iš 33 narių. Per tuos 
25 metus gyvavimo kartais bu
vo labai aukštai iškilus,- kar
tais nupuolus narių skaičium. 
Įvedus pertvarkymų, kad ga
lima ir moteris priimti nariais, 
dr-tė žymiai sustiprėjo. Iš tų 
33 narių yra likę tiktai 3 na
riai, būtent Juozas Piepolis, 
Feliksas Ragauskas ir Jonas

Montello,• Mass.
Vasario 3 d. A. Vanagaičių 

dzimdziškas koncertas puikiai 
navyko.

Vanagaitis daug sykių lošė 
su Dzimdziais Montello, bet tas 
buvo Katalikų parapijos sve
tainėje.

Daug gi žmonių yra nusista
tę neiti j katalikų parengimus, 
nežiūrint kas ne butų rengia
ma. šį sykį gi Vanagaičio kon
certas buvo surengtas L. T. N. 
svetainėje ir gerbiamosios pub
likos atsilankė į pustrečio šim
to.

Didžiumoj buvo tokie, kurie 
dar nebuvo girdėję Dzimdzišką 
koncertą. Atsilankiusieji visi 
buvo patenkinti.

Apart’ Vanagaičio, M. Yoza- 
vitas puikiai skambino pianą. 
Ir ne nuo. vienos Montello pia
nistės buvo girdėti: “Ak, kad 
aš galėčiau taip skambinti!”

P-lė M. Grybaitė iš Boston, 
Mass., taipgi pirmą sykį pasi
rodė viršminėtoj svetainėj. Jos 
sudainuotos dainelės buvo pub
likos karštai priimtos ir ją iš
šaukta kelis kartus.

Tarp žmonių yra kalbama, 
— kad jei Vanagaitis atva
žiuotų antru sykiu, tai “sure 
thing”, kad susirinktų klausy
tojų du syk tiek.

. — Montelietis.

SPORTAS
Detroit, Mich.

Vasario 29 d. čia yra ren
giamos ristynės. Tai bus, taip 
sakant, sezono atidarymas. Rei
kia žinoti, jog Detroite per kę- 
letų metų nebuvo kiek dides
nių ristynių. O tai todėl, kad 
sunku buvo gauti leidimas. Jei 
mažos ristynės ir įvykdavo, tąi 
jos buvo rengiamos slapta. Ta
čiau ta kliūtis dabar liko paša
linta. Ponas .A. T. tapo pripa
žintas promoteriu. Jis rengiasi 
promotuoti visų eilę ristynių, 
kur dalyvaus žymiausi ristikai.

Pirmose ristynėse dalyvaus 
K. Požėla. Kol kas jam priešas 
dar nėra nuskirtas, nors kandi
datų yra keli. Apie tai, -kas ir 
su kuo risis, bus pranešta vė
liau. — R.

Einant Įstatų 76 paragrafu 
su pastaba įstojimo mokesčio 
;mti $1, nario mokesčio me
tams $6, bet temoka kiek kas 
išgali.

Visuomos bei krivūlės čarte- 
<•; 'išimti ^4 rili l». Visuomis, ži- 
.jovai ir kviestieji asmens.

Sekantį krivuliecių susirinki
mą sukvies savo nuožiūra ži- 
govai.

žigovams pavesta rūpintis 
Įgyti namą žinynui bei numejo- 
uei, kur sistematingai bus dės
tomas visuomybės mokslas ir 
dorove, pamokinami vaikai ir 
suaugusieji.

—A. Brijunas, raštvedys.

Roseland
Antradienio vakare, vasario 

14 d., Aušros kambariuose tu
rėjo susinimkimą delegatai 
draugijų Sąryšio, palaikančio 
Aušros knygynų. Susirinkimas 
buvo skaitlingas.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ją išdavė raportą. Išrinkta ko
misija, kuri rūpinsis surasti 
dovanų išlaimėjimui. Mat, kny
gyno komitetas kas metai pa
renka dovanų ir leidžia jas 
laimėjimui, o tai duoda gra
lių įplaukų knygyno palaiky
mui. Taigi biznieriai ir pro
fesionalai yra prašomi parem
ti Aušros knygyną. Kas pir
mas su dovana?

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis kreipėsi į delegatus 
•įrašymu leisti šeštadieniais ir 
sekmadieniais Aušros kamba
riuose tbrėti mokyklą nuo 10 
iki 12 vai. prieš pietus. Mat, 
Aušros kambariuose yra mo
kinami vaikai lietuvių kalbos. 
Komunistų užsispirimu, ta mo
kykla buvo vejama laukan. 
Tuomet tėvai, kurie globoja 
šių mokyklą, kreipėsi į Lietu
vių Scenos Mylėtojų Ratelį 
prašydami, kad jis paimtų 
mokyklų savo globon, ką Ra
telis ir padare.

Delegatai šiame susirinkime 
Ratelio prašymą priėmė ir da
bar mokyklai gal jau niekas 
nedrįs kliudyti; gal ir komu
nistai susisarmatys bent kar
tą. ,

čia tenka nurodyti, kad Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Rate
lis ir vėl pasirodė kultūros ir 
žmoniškumo palaikytojas. Au
šros kambariai stovi tušti tuo 
laiku, kai mokykla turi savo 
valandas. Kambarius palaiko 
draugijos. O tų draugijų na
rių vaikams Aušros kamba
riuose nenorima leisti mokin
tis tėvų kalbos, 'lai matote 
kokia tų komunistų kultūra.

— A. Narbutas.

Ką Matė Ir Nugirdo
Reporteris

Vėl speselninkai?

Town of Lake
“Naujienose” buvo pranešta, 

kad p. Šliogerienė nesenai su
rengusi parę p. Jankauskienei, 
o po parės susirgusi. Tai netei
sybė: ji buvo susirgusi pirm 
parės, o parės laiku buvo svei
ka ir linksma.

Dar buvo pasakyta, kad ant
ram stalui neištekę valgyti. 
Tai irgi neteisybe. Prie antro 
stalo sėdėjo kai kurie svečiai, 
muzikantai ir vaikučiai. Visiems 
valgio ir gėrimo išteko. O mo
terys, kurips nenorėjo sėsti prie 
stalo svetainėje, buvo pakvies
tos į p. Šliogerienės butų, ku
ris randasi viršuje svetainės. 
Čia buvo ir pati Jankauskienė.

Tenka priminti dar ir štai 
kas: p. Jankauskienė prašė p. 
Šliogerienę surengti parę fifty- 
fifty pamatais. Pastaroji apsiė
mė. Viso sukolektuota pinigų 
$212. Viso išlaidų padaryta 
$101. Taigi liko $111. P-nia 
Jankauskienė gavo $55.50, t. y. 
tiek, kiek jai išpuolė.

Parė buvo linksma. Balevojo 
net iki sekmadienio. — Buvęs.

Naujas Lietuvos 
konsulas Chi- 

cagoje
Chicagon atvyko naujas Lie

tuvos konsulas, p. Kalvaitis. 
P-nas Žadeikis artimoje ateity
je išvažiuoja New Yorkan, kur 
jis užims generalio konsulo 
vietų.

— Reporteri, ar pažįsti 
X—ą?

— Ne. O kas jis toks yra?
— Dirbo kadaise pas Bi- 

shopų.
— Ne vienas jis dirbo.
— Ne vienas, tai ne vie

nas. Bet man rodosi, kad jis 
ir kai kurie kiti vėl sugalvo
jo skymą, panašų Bishopo 
pinklėms. Matai, dabar jie 
pardavinėja kokius ten auk
sinius bondsus ant namo. Tie 
bondsai yra įvairių sumų — 
$100, $200, $300 ir $1000.

— Kas tame ypatingo? Juk 
daug įvaikių bondsų yra par
davinėjama.

— Taip tai taip. Bet šie 
žmones pardavinėja bondsus 
duodami prižadus 7% pelno 
mėnesyje, arba 84% [metuo
se. Kitaip sakant, jei pirksi 
jų bondsą už 100 dolerių, tai 
jie žada tau 84 dolerius pa
lankų per metus. Ar tau neiš- 
rodo, kad tas jų biznis gali 
būti suktas?

— Taip, brolau, aš bučiau 
labai atsargus, jei kas man 
šitokį pasiūlymą padarytų. Jis 
atsiduoda speŠejlninkų sky- 
mu.

Tai buvo tikrai siurpraiz 
parė. Ji tapo surengta pirm 
savaitės ar poros laiko 
18-tos gatves apielinkėje. Bi- 
letai parei pardavinėta pigiai 
— 1 doleris ypatai. Jie, be 
to, pardavinėta tik vyrams. 
Tat* ir išparduota jų daugiau 
kaip 500.

Atėjo parės diena. Susirin
ko pustrečio, o gal trijų šim
tų minia. Kadangi visi tro
besiu negalėjo tilpti, tai “ma- 
nadžeriai” parodė siurpraizą 
svečiams dviem atvejais. O ką 
jie parodė? Gi juodveidę mo
terį ir juodveidį vyrą Adomo 
rūbuose.

“Manadžerių” tarpe buvusi, 
pasak dalyfvių, lietuvė mote
ris. Progresuoja siurpraiz pa
rės. — Rep.

Kvotimai pašto tar
nybai

Norintieji gauti vietą kaip 
pašto klerkai ir pašto siunti
nių išnešiotojai, turi paduoti 
aplikaciją kvotimams toms vie
loms. Aplikaciją reikia paduo
ti ne vėliau, kaip iki 7 die
nos kovo mėnesio.

Kvotimai reikės laikyti to
se vietose, kuriose reikalau
jama tokių darbininkų, arba 
kur bus nurodyta.

Išlaikiusieji kvotimus papra
kai skiriami darbui, kuris ap
mokama 65 centus valandoje. 
Tolimesnis kilimas tarnautojo 
priklauso nuo to, kaip ilgai 
jis yra išbuvęs tarnyboje. Pra
dinė klerkų algą ofisuose ir 
pirmos ir antros klasės išne
šiotojų mieste siekia $1,700 
metuose. Tarnautojai padalin
ti yra j penkis skyrius ir gau
na algas $1,700, $1,800, $1,000, 
$2,000 ir $2,100 metuose. Po 
to, kai naujas tarnautojas iš
bus vienus metus tarnyboje, 
jis taps perkeltas į aukštes
nįjį skyrių kas metas.

Kvotimams gali stoti visi 
šios šalies piliečiai vyrai 
ir rfioterys, nors pašto siun
tinių išnešiojimui imama pa
prastai vyrai. Samdant, pir
menybė suteikiama tarnavu
siam armijoje arba laivyne.

Aplikacijas kvotimams pa- 
duodantieji turi būti ne že
mesni kaip 5 pėdų 4 colių ba
si ir sverti ne mažiau kaip 
125 svarus. Jei aplikaciją pa
duoda moteriškė, tai nežiūri
ma kokio aukštumo ji yra ar
ba kiek sveria.

Pašto samdiniai, kurie susi
laukė amžiaus pasitraukimui 
iš darbo ir kurie ištarnavo ne 
mažiau, kaip 15 metų, apleid
žia tarnybą su tam tikra pen
sija, kuri susidaro iš sulaiky
mo 3 ir (4% kiekvieno mėne
sio algos, kartu su 4% pri
dedamų (compound) pakui- 
kų'

Sergantieji džiova, nuomaru 
ii- koi kui-iomis kitomiH lijro- 
mis nebus pųiimti tarnybon.

Norintieji stoti šiems kvo
timams turi kreiptis, prašyda
mi aplikacijos blankus nume
riu 2374, sekamu adresu: 
United States Civil Service 
Board of Examiners, Clerk- 
Carrier, Post Offia*. Service, 
Chicago, III., arba: Sceretary, 
Seventh Civil Service District, 
13th floor, Federal Building, 
Chicago, III.

Lietuvių bylos 
teismuose!

Summit-Argo Lumber Co., 
prieš Gebrge M. ii* .losephine. 
Chernauchas ir Chicago T. & 
T. C.o. įr kitus, bylos nume
ris 471161, Superior Crt., dėl 
mekanikiį “lien” sumoje $2,- 
296.20.

Anna Rukscinski prieš Wal- 
ter Rukscinski, bylos numeris 
B158004, Circuit Crt., divor- 
sas,

Josephine Szlikas prieš Jo- 
seph Szlikas, bylos numeris 
171272, Superior Crt., reika
lauja atskiro užlaikymo.

Alma Walulis prieš Charlie 
\Valulis, bylos numeris 471283, 
Superior Crt., divorsas.

Lillian Paleck prieš Joseph 
F. Paleck, bylos numeris 
471344, Superior Crt., divor
sas.

Jeanette E. Drajus prieš John 
Drajus, bylos numeris 171354, 
Superior Crt., divorsas.

Joseph Yuknis prieš miestą 
Chicagą, bylos numeris 471398, 
Superior Crt., ieško $25,000.

A. G. Humprey ir kiti prieš 
Dominikos Winelaukas, Frank 
Horoaputus & Martin IngellsĮ 
bylos numeris B158181, Cir
cuit Crt., uždaryti trust deed’ą 
sumoje $2400.

Peter Koclanis prieš Julius 
Giannini, bylos numeris B158- 
198, Circuit Crt., ieško $15000.

'l'heodore Bartosiewiez prieš 
Sylvia Bartosievvicz, bylos nu
meris B158212, Circuit Crt., di
vorsas. ,

W. E. Howell prieš Anthony 
C. ir Sopinę Kartanas ir E. H. 
Johnson ir kitus, bylos nume
ris 47116-1, Superior Crt, už
daryti tfust deed’ą sumoje 
$5450.

Mary Norvillas prieš John 
Ncrvillas, bylos numeris 471- 
169, Superior Crt., divorsas.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas

Viso«e aptiekoje—35c ir €5c puodukas ir 
dūdelė. Chiklrcn’s Musterolu (lengvcs- 

ėė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Garsinkitės Naujienose

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA. S5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei. kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzammavimo 
— kas jums yra..* _ _

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 Į
3514-16 Rooievelt Rd.
arti St. Louii Avė.

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone RooMvelt 8501
E di to r P. GRIGAITIS

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paltu;

Metams ........  $8.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam_______ — 1*50
Vienam mėnesiui _ . .75

Chicagoje per iineiiotojun
Viena kopija _______________ 3c
Savaitei ...............  ,......... 18c
Mėnesiui ...... .... ....——._____ 75c

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy.
Entered as Second Claas Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 8rd. 1879.

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
z paltui

Metams ------—$7.00
Pusei metų -..... .. ..........— 8.50
Trims mėnesiams —---- ----- 1*75
Dviem mėnesiams-------------1*25
Vienam mėnesiui ——----- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams -------------------------- $8.00
Pusei metų----------------------- 4.00

Naujienos eina kasdien, iiskiriant Trims mėnesiams------------------2.50
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

klausanti Tautų Sąjungai. Taip nepersenai padarė Lie
tuvos valdžia, gindama lietuvius Vilniaus krašte nuo 
lenkų persekiojimo.

Jeigu Kauno ponai dabar nori visiškai atimti bal
savimo teisę Lietuvos tautinėms mažumoms, tai kuo jie 
šitokį savo smurtą pateisins Genevoje?

Panaikinus Lietuvos tautinių mažumų pilietines 
teises, Lietuva civilizuotojo pasaulio akyse pavirstų 
barbarų šalim. Nejaugi tai galima? »

drovė, 1789 So. Halsted S L, Chicago, Pinigus reikia siųsti palto Money 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

i ■ —■ ii ■■■■■ ...........................................'ii '••■■rTa i i .i*

JĖGŲ DEMONSTRACIJA

Lietuvos nepriklausomybės dešimties metų sukak-! 
tuvių apvaikščiojimas Chicagoje pavirto lyg kokia pa* 
rodą. Del to apvaikščiojimo musų srovės nesusitaikė, ir 
atskiri jų rengimai savo didumu ir pasekmingumu pa
rodė, kiek daug-maž pritarėjų kiekviena jų turi visuo
menėje.

Visoms srovėms norėjo užbėgti už akių fašistai- 
tautininkai, surengdami “milžiniškas prakalbas” Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje vasario 15 d. Diena vėliaus 
toje pačioje svetainėje įvyko pažangiųjų demokratinių 
srovių — socialistų ir sandariečių — prakalbos su 'kon
certu; ir tą pati vakarą, toje pat miesto dalyje (Bridge- 
porte), turėjo savo parengimą šv. Jurgio parapijos sve
tainėje klerikalai. Kokie gi buvo rezultatai?

Pas fašistus atsilankė apie šimtas žmonių, įskaitant 
čia ir publiką, ir dainininkus ir muzikantus ir kalbėto
jus. Ir tarpe to šimto toli-gražu ne visi buvo smetoni- 
ninkai. Buvo keletas desėtkir bolševikų (iš vietinio 
Maskvos davatkų štabo) ir apie tiek pat šiaip įvairių 
žiopsotejų, nuėjusių pasižiūrėti, kaip atrodo garsieji 
“leitenantai”, kurie buvo įdėti į kalbėtojų sąrašą.

Ne ką didesnis buvo ir klerikalų apvaikščiojimas 
Jurginėje. Tai gana reikšmingas faktas, nes sekmadie
nį prieš tai Romos-katalikų vadai laikė Chicagoje dide
lę konferenciją savo jėgoms sumobilizuoti. Po šitokios 
“mobilizacijos” tik apie pusantro šimto žmonių tokiose 
svarbiose prakalbose — tai jau tikrai mizerna.

Tuo gi tarpu Vilniaus Vadavimo Komitetas, re
miamas socialistų ir sandariečių, sutraukė į Lietuvių 
Auditoriją tiek publikos, kad ji vos įsiteko svetainėje? 
Tūkstantis su viršum žmonių!

Dabar aišku, su kuo eina plačioji musų visuomenė.
Fašizmui žmonės nepritaria. Klerikalais, jie nepa

sitiki, kadangi klerikalai nuolatos, kaip čigonai, maino 
savo kailį. Musų visuomenė remia tuos, kurie tvirtai ir 
nuosakiai stoja už demokratiją- 

_______________
ŽINIOS APIE NAUJĄ SMETONIN1NKŲ PUČĄ
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Iš visų Chicagos lietuvių laikraščių tik “Naujienos” 
praeitą savaitę pranešė iš Berlino atėjusią žinią, kad 
Lietuvos diktatoriai rengėsi Nepriklausomybės sukak
tuvių dienoje dekretu pakeisti krašto konstituciją.

Tos žinios neturėjo nė Chicagos angliški laikraš
čiai. Bet ji, matyt, buvo pasirodžiusi angliškoje rytinių 
valstijų spaudoje, nes ją pakartojo Brooklyno “Laisvė” 
ir So. Bostono “Darbininkas”. “Laisvė”, kaip paprastai, 
įdėjo vietoje žinios agitacinį straipsnį, nenurodydama 
net iš kur ji semiasi faktus; gi “Darb.” sako, kad ta ži
nia tilpusi laikraštyje “Boston Transcript”, ir rašo taip:

“Anot to pranešimo Lietuvos konstitucija bu
sianti pakeista Smetonos dekretu. Einant nauja 
konstitucija, prezidentas renkamas ne keliems me
tams, bet iki gyvos galvos. Nuo Seimo atimama tei- i 
sė leisti įstatymus. Seimas turėsiąs tik patariamąjį 
balsą. Prezidentas galįs klausyti, arba neklausyti 
Seimo patarimų. Seimo atstovų skaičius sumažina-1 
mas iki 40. Valdžia neatsako Seimui. Rinkimuose 
tegalėsią dalyvauti tik lietuviai. Balsavimo teisė 
atimama nuo mažumų, t. y. žydų, lenkti, vokiečių ir 
kitų. Seimas posėdžiausiąs tik sykį į metus ir 4 mė
nesius daugiausia.”
Tas pat buvo paduota ir “Naujienose”.
Ar Smetona tikrai išleido tokį chamišką dekretą, 

dar nežinia. Kol apie tai nebus pranešta, platesnių ko
mentarų daryti nėra reikalo. Norime pastebėti čia tik 
vieną dalyką.

Jeigu Lietuvos fašistai tikrai ketina sufušeruoti 
valstybės konstituciją taip, kaip paduoda minėtosiųs 
telegramos iš Berlino, tai jie susilauks keblumų ir iš 
Tautų Sąjungos pusės. Šiandie iš visų valstybių, kuripse 
randasi skaitlingesnės tautinės grupės, nepriklausan
čios viešpataujančiajai tautai, reikalaujama, kad jos 
savo tautinių mažumų neskriaustų. Prie Tautų Sąjun
gos yfa tam tikras skyrius tautinių mažumų teisėms 
ginti, ir jeigu kuri valstybe elgiasi su savaisiais “kita
taučiais” neteisingai, tai pastarieji gali duoti skundą 
Tautų Sąjungai. Už tautines mažumas gali taip pat 
duoti skundą Tautų Sąjungai ir bet kuri valstybė, pri

Ką kunigas sako 
apie katalikų 

bažnyčių

Kunigo straipsnis.—Kunigų ce
libatas.—šv. Povilo pareiški
mas.—Kunigų mokslas.—Se
minarija. — Mokslo rankve
džiai.—Kunigui nereikia gal
voti.—Biblijos profesoriai. — 
lotynų kalba.—Kaip kunigas 
sperendžia apie žmonių ge
rumą?—Išpažintis.— Forma
liškumas.— Protaujančio ku
nigo padėtis.

žurnale “The Atlantic Month- 
ly” tilpo labai įdomus strai
psnis vardu “The Catholic 
Church and the Modern Mind”. 
Straipsnio autorius, kaip skel
bia žurnalo redakcija, yra žy
mus kataliku kunigas, kurio 
vardas yra plačiai žinomas ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoj. 
Tai didelės širdies ir gilios iš
minties žmogus. Kunigo par
eigas jis jau einąs tris dešimtis 
metų. Del visiems gerai su
prantamų priežasčių jis po 
straipsniu savo vardo nepadėjo, 
nes katalikų bažnyčia kritikos 
negali pakęsti. 'Trumpai su
glaudus, tas anonimiškas kuni
gas rašo daug-maž taip:

Kunigų celibatas yra didžiau
sias katalikų religijos para
doksas. Bažnyčia šeimyniniam 
gyvenimui priduoda neįmano
mai didelės svarbos. Iš kuni
gų bažnyčia reikalauja, kad jie 
butų moralybės pavyzdžiai. Ko
dėl tad patys kunigai nerodo 
žmonėms, kaip reikia pavyzdin
gą šeimyninį gyvenimą vesti? 
Celibatas greičiau yra discipli
nos, o ne dogmos reikalas. Ne
galima pasakyti, kad celibato 
įstatymas butų kilęs iš evan
gelijos arba apaštalų mokini
mo. Kristus pagydė šv. Petro 
uošvę, o tai reiškia, jog šv. 
Petras buvo vedęs žmogus. Del 
celibato reikalingumo daugiau
sia argumentų randama šv. 
Povilo pareiškimuose. O pasta
rasis argumentavo, jog nevedęs 
žmogus stengiasi tarnauti Die
vui, o vedęs—žmonai. Reiškia, 
vedęs žmogus negali pilnai at
siduoti Dievo garbei, nes jis 
yra priverstas rūpintis ir “svie
to marnastimis”. Tačiau tie 
žodžiai taikoma visiems žmo
nėms, o ne vien tik kunigams. 
Pirmaisiais krikščionybės am
žiais celibato įstatymas nebuvo 
žinomas. Pirmas bandymas 
priimti tą įstatymą Nicos mies
te 325 m. buvo nesėkmingas.

Kunigai neprisiekia prisilai
kyti celibato. Niekas jų ne
klausinėja apie tai, įšventinant. 
Vienok kiekvienas kandidatas i 
kunigus žino, kas iš jo laukia
ma. O iš jo laukiama, 
kad jis nuslopintų “griešno” 
kūno geidulius ir atsiduotų 
Dievo garbei.

Kandidatams į kunigus rei
kia mokytis 12 metų, šešis me
tus jie studijuoja lotynų kal
bą ir klasikus; po to seka dvie
jų metų filosofijos ir keturių 
metų teologijos kursai. Pasku
tiniai šeši metai praleidžiama 
dvasiškoj seminarijoj. Semina
rijos kursas atsiduoda vidur
amžiais, nieko moderniško ja
me nėra Filosofijos ir teologi
jos rankvedžiai yra parašyti lo
tyniškai. Profesoriai turi savo 
lekcijas skaityti’ lotyniškai. 
Bet vėliau .jie tas lekcijas aiš
kina suprantamesne klerikams 
kalba. Teologijos kuisai var
tojami rankvedžiai buvo kom

piliuoti prieš 700 metų, nors 
leidžiama vartoti ir moderniški 
lotymj> komentarai. Individua
lia galvojimas yra draudžia
mas. Rankvedžiuose yra su
rašytos visos problemos, argu
mentai ir įrodymai. Iš studen
tų yra reikalaujama visa tai iš
mokti atmintinai. Taip daly
kams esant originalis protavi
mas, žinoma, nėra galimas.

Biblijos profesoriai turi, taip 
sakant, “ready-made” aiškini
mus, kurių jie privalo griežtai 
prisilaikyti. Spesialė komisija 
Romoj išpainioja visus biblijos 
keblumus. Ką komisija nu
sprendžia, tai turi būti,—jokių 
abejonių negali daugiau bebū
ti. Daugiau to, prieš kiek lai
ko popiežius patvarkė, kad bib
lijos profesoriai turi baigti tam 
tikras mokyklas Biblijos ins
titutus. Kitos mokslo įstaigos, 
matyti, pasidarė “nebekošer”.

Kandidatas į kunigus visą 
laiką, taip sakant, turi savo 
protą tempti ant tam tikro kur
palio. Kiekviena jo valanda se
minarijoj yra sureguliuota. Vi
sur didžiausias formališkumas. 
O tokia mokinimo sistema ne
gali išvystyti asmenybę ir sa
varankų galvojimą. Ji grei
čiau susiaurina protavimą. 
Kandidatai eina į pasaulį skelb
ti teologiją, kurią jie priėmė be 
jokios kritikos, o tik išmoko at
mintinai.

žmonės gerbia jį, kadangi 
jie iš mažens išmoko žiūrėti j 
kunigą kaipo į Dievo atstovą. 
Jis vartoja tokią kalbą, kurios 
jie nesupranta. Jis privalo 
vartoti lotynų kalbą atlikimui 
įvairių religiškų ceremonijų: 
laike kriketo, prie ligonio, mi
šias laikant, prie numirėlio ir 
tt. Bažnytinis choras irgi yra 
mokinamas giedoti lotyniškai. 
Tai neįmanomai keista proce
dūra. •

Katalikų liturgija yra graži. 
Bet lotynų kalbos vartojimas 
yra nepakenčiamas dalykas. 
Kunigai jaučiasi, kad jie gali 
išganyti žmones. O kad užsi
tarnauti dangaus karalystę, 
reikia tik kunigo nurodymus 
pildyti. Lankyti mišias yra 
svarbus dalykas. O jei žmogus 
nesupranta, apie ką kunigas 
su Dievu kalbasi lotyniškai, tai 
tame nieko blogo.

Kunigas kas dieną 9 privalo 
melstis apie valandą laiko. Jei 
to nedaro? tai jis papildo 
“smertelną grieką”. Kunigas 
paprastai turi breviorą, kur yra 
surašytos maldos kiekvienai 
dienai. Sekti maldų reikšmę 
nėra reikalo,—4>ile tik žodžiai 
butų pakartoti. Katalikų baž
nyčia perdėm yra persisunkusi 
formališkumo principu, žmo
nės yra mokinami tarnauti Die
vui tokiu pat budu, kaip ber
niukai tarnauja prie mišių. 
Berniukai išmoksta atsakyti lo
tyniškai, nors tų atsakymų rei
kšmės jie visai z nesupranta. 
Vaikiškas žmonių tikėjimas yra 
tiesiog stebėtinas. Apie žmonių 
gerumą kunigas sprendžia ne 
iš to, kaip'jie gyvena, bet iš 
to, ar jie lanko bažnyčią ir 
eina išpažinties.

žmonės yra raginami eiti iš
pažinties kas savaitę. Išpažin
tis yra sunkiausia kunigo par
eigai Jis Dievo vardu gali at
leisti žmogui nuodėmes arba 
ne. žmogus privalo gailėtis už 
savo nuodėmės, kad gauti išri
šimą. Kunigas išsprendžia, ar 
tas gailestis yra “ščyras”,. ar 
ne. Apie gyvenimą kunigas 
paprastai turi labai menką nuo
voką, todėl jis priverstas va-
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DR. J. L. MOWINCKEL
Norvegijos radikalų vadas, 
kurs tapo paskirtas premjeru, 
kad socialistinis premjero 
Hornsrudo kabinetas pasitrau
kė.

dovautis senosios scholastikos 
dėsniais. Nuo pat jaunystės 
jo gyvenimas buvo saugoji
mas nuo “susitepimo”. Ir jis, 
celibatas, turi spręsti intimiš- 
kiausio pobūdžio vyro ir žmo-

>

J. Kupčinskas.

Žmogaus Kūno Paslaptys

nos lytiškus santykius. Jis iš-į 
tisomis valandomis privalo 
klausytis vyrų ir moterų paša-! 
kojimus apie seksualius impul
sus. Jie kunigui turi viską 
papasakoti. Menkiausio deta- 
lio užtyĮėjimas reikštų melavi
mą pačiam Dievui. Tai butų ! 
šventvagyste.

Po išpažinties atlikimo ku-, 
nigas lotyniškai duoda nuode-Į 
mių atleidimą. G riešui nkui už
duodama “pakuta”, kuri tan
kiausia susiveda prie atkalbėji
mo tam tikrų maldų.

Toks pat .formališkumas pa
sireiškia ir kitose kunigo parei
gose. Lengva suprasti, kad 
moderniškame pasaulyj, kur 
žmonės pradeda nepriklausomai 
galvoti, kunigo padėtis laips
niškai darosi vis sunkės-1 
nė ir sunkesnė. Jis pri-l 
valo Kristaus mokslą aiškiu- j 
Ii taip, kaip nustatė bažnyčios 
tėvai, kurie ir sapnuote nesap
navo apie musų amžių. Kiek
vienas jo žingsnis privalo nesi
priešinti teologų patvarky
mams; tų teologų savo daugu
moj italų, - kurie randasi Vati-i 
kane. Roma reikalauja, kad 
kunigo intelektas butų absoliu
tiškai jam pavergtas.

Norėdamas pasilaikyti savo 
vietoj, kunigas nuolankiai pasi
duoda Romos diktatūrai. Bet 
pasaulis butų nustebintas, jei
gu jis žinotų tą milžinišką 
skaičių kunigų, kurie stengiasi 
pasilikti ištikimi ekleziasticiz- 
mo formoms, kuomet jų vidų-! 
jinis balsas protestuoja prieš 
visą tą sistemą. Tai nėra ko
kie lengvatikiai. Tie žmonės 
išmoko nepriklausomai galvoti. 
Jie puikiai mato, kad katalikų1 
religija išvirto rinkiniu patvar
kymų, dogmų ir veikimo, kuris 
nieko bendra neturi su pirmų
jų krikščionių tikėjimu. Tiems 
žmonėms tenka daug kentėti? 
kadangi jie yra bejėgiai. Ne
galėdami protestuoti prieš ekle- 
ziastiškos biurokratijos blogu
mus, jie pasilieka kunigais, nes 
jie myli bažnyčią ir žmones, 
kurie tiki jais.

Tokią griežtą katalikų religi
jos kritiką girdėti iš kunigo 
yra tikrai nepaprastas daly
kas. Pasirodo, kad ir tarp ka
talikų kunigų randasi nemažai 
nenuoramų. Kunigystės jie 
nemeta gal greičiausia dėl to, 
jog jokio kito darbo jie nemo
ka dirbti. O poteriai kalbėti, 
šiaip ar taip, visgi yra leng
viau, negu dirbti, fabrike.

—K. A.

Žmogaus kūne, įvairiose vie
tose yra didesnių, ir mažesnių 
dalelių, liaukomis vadinamų. 
Tose liaukose pasigamina įvai
rus skysčiai, kurie yra butini 

linusų gyvybei ir sveikatai iš
laikyti. Prakaito • liaukos, esan
čios musų odoje, surenka, pa
gamina prakaitą, seilių liaukos 
gamina seiles, kurios prisideda 
prie kramtomo muisto virški
nimo, skilvio ir žarnų sienelių 

[liaukos gamina maistui suskal
dyti, suvirškinti reikalingas sul
tis ir t. t. Visos šios liaukos 
turi išvedamuosius kanalėlius 
(takelius), iš kurių vienus ga
lime ir akim pastebėti, o dau
guma jų yra siauri, mažučiai, 
ir tik pro mikroskopą keletą 

■ šimtų kartų padidinus, galima 
jie pamatyti. Bet žmogaus kū
ne, nors ir nedaug, dar ran
dama ir tokių liaukų, kurios 
jokių išvedamų latakėlių netu
ri.

“Kam šios be išvedamųjų la
takėlių liaukos yra reikalingos?” 

| — statė sau klausimą senes
nieji gamtininkai, ir atsakymo 
ilgai negalėjo surasti.

šių liaukų reikalingumas pra
dėjo aiškėti tik paskutiniu lai
ku. Pasirodė, kad jos ir ne-

naliną, kuris jaudina simpati
nius nervus; tie palaiko krau
jo indų įtempimą, kas leidžia 
kraujui normaliai tekėti.

Vyrų seklininkai, moterų 
kiaušelius gaminančios liaukos, 
taip pat gamina hormonus, ku
rie turi didelės įtakos žmogaus 
kūno stiprumui ir kit.

Visos šios endokrinines liau
kos jų gaminamais hormonais 
į žmogaus kūno veikimą re- 
iguoja (atsiliepia) įvairiai, ta
kiau jų veikimas yra suderin
tas. Jos viena antros veikimą 
papildo arba sulaiko, kad toji 
įtaka neiškraipytų žmogaus kū
no sudėties iki nenormalumo.

Dabar ir susipažinsime su 
tais žmogaus organizmo reiški
niais, kurie priklauso išvardin
tų liaukų veikimo.

Kūno augimas
Augalas, jei tik žemėje ir ore 

gali sau pakankamai maisto su
rasti, auga visą savo gyvenimą. 
Juo geriau tręšini žemę ir su-, 
darysim geresnes augti sąly
gas, juo augalas geriau augs ir 
bujos. Beaugdami visą amžių, 
augalai pasiekia milžiniško di
dumo. šiltuose kraštuose yra 
augalų, kurie auga tukstan-

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nąujieinų kablegnutą

turėdamos išvedamųjų latakė
lių, gamina atatinkamas sultis, 
kurios į žmogaus kūną pakliū
va ne latakėliais, o tiesiog su- 
sisunkia į kraują. Jos buvo pa
vadintos endokrininėmis liau
komis, o jų išdalinamos sultys 
— hormonais.

Endokrininės liaukos, rodos, 
neskaitlingos, nedideles žmo
gaus organizmo daleles, tačiau 
jos atkreipė j save visų moks
lininkų dėmesį.

Jomis domisi ir viso pasau
lio kultūringesnė visuomenė. 
Plačiai pasklidę gandai apie ga
limumą atsijauninti, Voronovo 
(atjauninimo budu tyrinėtojo 
ir tobulintojo) per laikraščius 
pareikšta vilties, kad žmogui 
bus galima atjauninimo keliu 
prailginti gyvenimas ligi 150 
metų, yra endokrininių liaukų 
tyrinėjimo pasėkos.

Ir ištikro, endokrinines liau
kos yra be galo svarbios taip 
gyvulio, taip ir žmogaus orga
nizmo dalys. Kai gyvuliui iš
plaunama kuri nors endokrini
nė liauka, jis greitai žūva. Tas 
pats atsitiktų ir su žmogumi. 
Jeigu žmogui šios liaukos išsi
vysto nenormaliai, tai išsikrai
po žmogaus prigimtis, atsiran
da pabėgimas, idiotizmas ir ki
tokios panašios pasėkos.

Čia paminėsiu svarbesnes en
dokrinines liaukas.

Skydinė liauka. Skydinę žmo
gaus liauką sudaro dvi sime
triškos dalys. Jos yra abipu
siai trachėjos (kvėpuojamosios 
gerklės), prie vadinamo Adomi 
obuolio.

Nenormalus šitos liaukos vei
kimas veda prie susirgimo: j:; 
išpiovirs, sutrinka maisto virš
kinimas, temperatūra nukrinta 
žemiau normalės, protas susilp
nėja ir, pagaliau, ateina mir
tis. įdėjus išplautą skydinę 
liauką kad ir kitoje žmogaus 
vietoje, visi sutrikimai vėl iš
nyksta.

Smagenų priedelis (hypofi- 
zis). Smagenų priedelis yra 
apačioje galvos smagenų ant 
sparnuotojo kaulo, .lis sudėtas 
iš trijų dalių. Priešakinė jų da
lis yra pa viršutinio epitelinio 
kūno sluoksnio kilimo, o už
pakalinė išaugusi iš smagenų. 
Šios dvi smagenų priedelio da
lys atlieka skirtingus uždavi
nius. Smagenų priedelis yra 
maža liauka, sverianti tik pu
sę gramo, bet be jo žmogus ne
gali apseiti. Jį išpjovus, grei
tai patinka mirtis.

Kitos endokrininės liaukos. 
Be šių dar yra keletas, gal būt, 
nemažiau svarbių su vidujine 
sekrecija liaukų. Čia galime pa
minėti thymus, kuris auga tik 
iki lytinio subrendimo, o pas
kui pradeda nykti. Autinkstine 
liauka išdalina j kraują adre

sais metų ir užauga ligi 150 
metrų aukštumo.

Žmogaus augime nieko pa
našu nepastebėsime, čia atėjo 
tam tikras laikas, ir augimas 
sustoja, nors ir maistas ir ki
tos gyvenimo sąlygos palieka 
tos pačios. Nevienodas yra ir 
vaikų augimas. Tarpais jie 
sparčiau auga, tarpais lėčiau.

Maitink, kartais, vaiką kuo 
geriausiai, suteik jam palan
kiausias augti sąlygas, o, žiū
rėk, kažkas atsitiko, praėjo vie
ni, praėjo antri ir treti me
tai, o kad vaikas augtų, nema
tyti.

Kitas vaikas gyvena skurd
žiai, maitinasi neinaistingu 
maistu, ir to paties dažnai pri
trūksta, bet kai pradės aug
ti, tai per keletą metų ir sa
vo draugus, pažįstamus ir tė
vus praaugs.

Aišku, kad žmogaus augimo 
mechanizmas nėra taip jau pa
prastai sutaisytas.

Žmoguje yra kaž kokios au
gimą palaikančios jėgos. Kie
no ta jėga smarkiau pasireiš
kia, to kūnas turi augti, nors 
jis ir badautų ir jo 'kūnas tie
sėtų.

(Bus daugiau)

ATeJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Av«.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Rupija ........................... 20c

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Rupija ........................... 20c

NAUJIENOSE



Pirmadienis, vas. 20, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III,
Ji. ..a. ta

gauti šitų puikų, 
pasazierių ir 4

1. Kiekvienas “Naujienų’’ kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą /niikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengta STUDEBAKER automobilių “The Commander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa- 
žierių ir | durų Sedaną. Studebaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
31st St., Chicago, UI. Kaina ...............................................................................................   $1,785.00

nau
du rų 
6012 

$1,575.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali 
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOBILE SIX automobilių, 6 cylinderių, 5 
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE 
South Kedzic Avė., Chicago, III. Kaina

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su

rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia
mos dovanos lotais ir antros klases laivakortėmis į Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne
noras imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galčs gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo-

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius — 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamų kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30 
dieną, 1928.

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantu dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kainą $975.00

’WIHRrnaB

“Naujienų” kon- 
nemažiau 15,000 
šitų puikų, nau-

®Į|;į ii

4. Kiekvienas ‘Naujienų” Kontestantas 
gavęs nemažiau 28.000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSVVICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra
fas ir Radio — be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunsvvick Pana- 
tropai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iš 
BUDRIK, 3117-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunsvvick

JOS. F.

Panatro- 
$1,000.00

5. Kiekvienas 
testantas gavęs 
balsų gali gauti
ją GULBRANSEN Registruojan
ti Pianų — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina $500.00

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas

Frizey parlor setą. Seto frėmai rankomis

gavęs nemažiau 15,000 balsų, gali gauti šitą puikų

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami

7. Kiekvienas 
testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantinj
svoris .45 Ct. Kaina

“Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto 

$265.50

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atvvater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na .............. $250.00

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bernard upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals
ted St. Kaina $250.00

$500.00iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted

Rusiško Lapio, 14 karato.vyriškų laikrodSlj, gold

$25.00Kainafield. Kaina .... $25.00

BLANKA

Gatvė

Miestas

St. ir4177 Archer Avė. Kaina

J*4

vienas

Naujienų

kontestan-

nemažiau

balsų1100

gautigali

mote-šitų gavęs
laik-riškų balsų

Kainadčlj.

$25.00

GERBIAMASIS-JI:

■M

_______ __ .______________—

jienų”

tas gavęs

. .VĮ y. '.

18. Kiek-

10. Kiekvienas “Naujienų 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitų puikų, 
moteriškų deimantinj žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 

Kaina $250.00

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau- 
Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frčmais ir apverčiamomis paduškaitčmis. 

Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina ..................................................................................................................................................... $250.00

ELGIN

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražių Tu- 
dor komodę, gerai padarytų su 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe- 
oplcs Furniture Co. Kaina $100.00

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitų 
puikų deimantinj žiedų, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 tfappharais. Kai
na ............................ $100.00

vienas 
“Naujienų’’ 
kontes t a n- 
tas gavęs 
nem a ž i a u

22. Kiek-Į
I

1,100 balsų 
gali gauti 
šitų vyriškų 
špilkų, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $251

12. Kiekvienas “Naujienų kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitų puikų Brunsvvick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina .................. $100.00

Kiekvienas “Naujienų” kontes-13.
tanias gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece GF9 Modelio — pilnai jreng- 
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina $100.00

19. Kiekvienas “Nau- 20. Kiekvienas ‘Naujienų

16. Kiekvlesnas “Naujie
nų’’ kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini} vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlj Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

kontestantas

nemažiau 1,100

gali gauti šitų

koutcstantas gavęs nemažiau

1,100 balsų gali gauti šitų

vyriškų žiedų, žalio aukso,

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne

mažiau 1,100 balsų gali gauti šitų moteriškų Bar 
Pin, platino viršelis. Kaina $25.00

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gav 
nemažiau 1,100 balsų g 
Ii gauti šitas vyrišk
rankovėms sagutes (Cuf 
Links), platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00

k <

21. Kiekvienas “Naujienų” kontes- 
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti šitų moterišką žiedų 
Black Onyx, mažiukas deimantukas 
vidury. Kaina ........................  $25.00

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti į “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

Mano Vardas, Pavarde

“Naujiem}” Kontesto Dep.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų’’ konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas Šiuo 
adresu:

Telefonas

Valstija
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LAIPSNIS IV

Balsy 15,000

Dovanoms $500:

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

kortė j Lietuva ir atgal

LAIPSNIS III

Balsy 28,000:

Dovanoms $1,000:

1.

2.

3.

LAIPSNIS II

Balsy 40,000

LAIPSNIS I

Balsy 43,000

Dovanoms $1,800:

tarpe, neabejotina, kad jie juos 
kontesto darbe tinkamai parems. 
Yra senas lietuvių priežodis, kad 
ankstybesni dantys krapštinėja, ka
da vėlybesni dar tik akis raštinėja. 
Senas lietuvių priežodis yra pilnai 
teisingas — jis gali būti sveiku 
kelrodžiu ir musų draugams kon- 
testantams.

Rezidencijos lotas

Kimball pianas

Bruns'vick panatrope

Dovanoms $1,600:

Hupmobile Six

automobilius

Studebaker

The Commander

automobilius

Iš kontestantų darbuotes

Einant prie tikslo
DR.

LAIPSNIS V
A. MONTVIDAS,

Balsų 8,000
1579 Mihvaukee Av.,

Dovanoms $250 »
1. Jaųuard parlor setas
2. Atwater Kent Radio

Chicago, UI.

3. Bemard upright 
pianas Turi balsų

4. Deimantinis žiedas 8500
moteriškas

5. Deimantinis žiedas
vyriškas I

kontęstantas 
4^01116810 turi 

kuodaugiausia pa
šiame “Naujienų 
aiškų tiksią
daryti biznio “Naujienoms” ir sau 
už įdėtą triūsą laimėti atatinkamą 
dovaną sulig pasiekto laipsnio. Vie
ni kontestantai iš pat sykio ėmės 
už darbo stropiai, o kiti dar ir da
bar, tam tikrais išrokavimais*, ne
parodė savo darbo spėrumo. Dar

ir vėlai pradėję

Balsų 3,800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans

2. Vyriškas deimantinis 
žiedas
Laikrodėlis EI gi n
“Crushion”
Brunswick phono- 
grafas
Dudor komodė 
Moteriškas deimanti
nis žiedas

3.

4. G. URNEŽIS, 
Marųuetto RUDINSKAS,

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

6934

K.
2515 W.
Road, Chicago, III.

Turi balsų
7173

JUOZAS
3252 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Turi balsų 

3921

NAUDŽIUS, 
Hamilton Av.

PETRAS
VAITEKŪNAS, 

3408 S. Auburn Av., 
Chicago, III. 
Turi balsu 

3843

yra ir tokių, kurie nėra pradėję 
dirbti. Ypačiai pastaruosiuose glu
di stambi klaida — tie, kurie anks
čiau pradėjo dirbti, tiems yra daug 
geresnė proga pasiekti aukštesnį 
laipsnį negu tiems, kurie neparo
dė tikslaus darbo, kaipo “Naujie
nų” kontestantai. žinoma, gali bu- 
ti išimtis su kai kuriais kontestan- 
tais. Kai kurie
dirbti kitus gali pralenkti, bet to
kių smarkuolių pas mus yra mažai. 
Esu linkęs manyti, kad visgi tiems 
yra daugiau šansų, kurie pradžioje 
darbo imasi eiti tiesiai prie tikslo, 
o ne tiems, kurie įsitikinę, kad ga
lėsią su sykiu kalnus nuversti. Mus 
istorija mokina, kad ir Rymas ne 
snsykiu stojos savo esamoj galybė
je — metšimčių plytos jų sienas 
būdavo j o. Tas pats yra su visais 
didesniais darbais gyvenimo 
laikas juos padaro stambiais bei 
garsiais. “Naujienų” kontestantai 
irgi, kurie iš pat pradžių ėmė dar
buotis — jiems bus pasekmės, mes 
išmoko dirbti ir gauna didesnę pri- 
jautą savo draugų ir pažįstamų

Kai kurie buvo susidomėję, kas 
nutiko su praeitų metų pasižymė
jusiu kontestantų, ktiris yra pirmą 
dovaną laimėjęs — Pranas Lukoše
vičius, kad jis šiame konteste nors 
ir esąs registrantas, bet d^rbo žy
mių nesimatą. Tūli pranašavo, kad 
Lukoševičiaus veido šiame “Nau
jienų” puslapyje nesimatys, buk 
jis dar esąs pailsęs iš praeito “Nau
jienų” kontesto. Tečiaus visi spė
liojimai likosi beverčiais Luko
ševičius jau čia! Jis sakosi »savo 
kontesto darbe tikrai eisiąs pirmyn, 
kad Cicero lietuvių gerą vardą pa
laikius šiame konteste, kaip* ir pra
eituose “Naujienų” kontestuose.' 
Kontestantas Lukoševičius esąs tik
ras, kad Cicero lietuviai, kūne jį 
rėmė praeitame “Naujienų” kon
teste, remsią ir šiame 
“Naujienų“ konteste.

Negeriaus ir su kontestantų Urne- 
žiu — jis irgi tarytum vandenyje 
dingo. Kontestantas Rudinskas ge
rai progresuoja. Išrodo, kad jam 
lemta pirmuosius pasiyijus dar ir 
pralenkti. Dideliais Šuoliais lipa į 
kalnų: Kemėšis, Vaitekūnas ir 
Naudžius. Musų Grand Rapids kon
testantas Naudžius praeitą savaitę 
tikrai pasižymėjo — veik 3000 bal
sų pakilo. Jeigu taip sėkmingai 
kontestantas Naudžius progresuos, 
tai jam bus lemta ir Detroito kon- 
testantą sumušti. Indiana Harbor 
kontestantė, p-lė Kolas’ irgi ne
snaudžia — sėkmingai eina pirmyn. 
Pastebėtinai gerai progresuoja, 
apart virš paminėtųjų, dar sekami 
kontestantai: Siugzdinis iš W. 
Frankfort, Martin iš Kenosha, Dau
baras ir Atkošiunas abu iš Chi- 
cagos. Naujas kontestantas Petras 
Peika su sykiu atsidūrė septintame 
laipsnyje — geras ženklas darbo 
spėrume. Taipgi Vincas Nainis iš 
Chicago Heights ir Stasys Žukaus
kas iš Wilkes Barre įtūpė į “Non 
G radus” laipsnį.- Didžiuma kontes
tantų pasiliko savo senose vietose; 
kai kurie iš jų laimėjo po kelis de- 
sėtkus balsų.

trečiame į Kontestantai, esantys “Non Gra- 
dus“ laipsnyje, privalo kiek galima 
pasirūpinti, kad greičiausiu laiku 
pasiekus septintą laipsnį. Del vie-Laike praeitos savaitės neparodė 

gyvybės žymių musų du įžymiau- įos stokos, kurie kontestantų bus 
mažiau balsų gavę negu 600, nega
lėsime panedėliais jų balsų šiame 
puslapyje skelbti. Greitu laiku 
prisidės apie 20 naujų kontestan
tų į šitą puslapį — darosi vietos 
per mažai. —.Julius Mickevičius, 

“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

si kontestantai: Dr. Montvidas ir 
Urnežis. Ypačiai dr. Montvidas 
retų biskį paaipurtinti — jam 
kontestantai pradeda ant kulnų 
ti. Prisibijau, kad tau, daktare, 
reikėtų pasilikti ant visados 
kur dabar esi 5-tame laipsnyje.

tu- 
kiti

lie

čia,

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

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

JOHN MARTIN, 
4604—71h Avie., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1734

VINCAS
SABALIAUSKAS,

2840 S. Leavitt St., 
Chicago, III 
'Puri bakų 

2719

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
Waukegan, III. 

Turi balsų 
1890

1220
Grand Rapids, Mich.

Turi balsų 
3809

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av., 
W. Frankfort, III. 

hspjq unj, 
1720

ATKOČIŪNAS, 
1634 So. 48th Ct., 

Cicero, III. 
Turi balsų 

1365

JUOZAS 
OV ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
1526

LAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, II!.

Turi balsu 
1404

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 

1436 So. 50th SI. 
Cicero, 111. 

1404

Chicago, III.

Turi balsų

1228

FRANK PRUSIS,

3247 Beach Avė.,

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

lziwrence, Mass.
Turi balsų 

1189

MLSS SOPIU E 
KOLAS 

3715 Parrish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind. 
Turi halsų 

1183

Balsy 1,100
Dovanoms .$25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriška n žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

3 
I

5, 
6

( FTEVINSKAS,

Chicago, III.
832 W. 33rd St

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Mihvaukee Av., 
Racine, Wis.
Turi balsų 

1168

SIMONAS

Turi balsų
1134 PETKAS PEIK A 

6119 So. Keneth 
Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsu 

1126

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St.
• Chicago, 111. 

Turi balsų 
1129

P. A. DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

1118

THAMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

VVestville, III.
Turi balsų 

1150

NON ■

GRADUS
JONAS 

IVANAUSKAS, 
3959 Archer Avė., 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

536

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind. 

Turi balsų 
540

JOE SHIMKUS,
4236 S. Talman A v., 

Chicago, III.
Turi balsų 

856

PRANAS 
MIKALAITIS 

3433 W. 61 PI. 
Chicago, III.
Turi balsų 

401

REKŠTIS,
3226 So. Emerald
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 
684

PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1109

VINCAS NAINIS 
840 E. 14 St., 

Chicago Heigts, 111 
Turi balsu 

462

6435 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

534

GRADUS

NON
PETREI KIS 

118 Midland Avė.
Rockdule-Joliet, III.

Turi balsų
450

miss jeannette
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellwoo<l, IU.
Turi balsų

446

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. Stata
Chicago, IU.
Turi balsų

446

st.

MRS. IZABELĖ
SAKALAUSKIENĖ

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

439

539 Coli Avė.
E. St. Louls, III. 

Turi balsų
418

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

Turi balsų
1113

JUOZAS YANKUS

Philadelphia, Pa.

535 N. Randolph
Street

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Turi balsų 
1160

Turi balsų

1101

KANTENIS
3303 So. Lowe Avė.

Chicnjęo, III. 
Turi bulsvj 

. 410

w. H. KELPS
2419 W. 69 St.

Chicago, III.
1 uri balsų 

4U1

MRS. ANNA 
KASPER, 

6818—25th Avė. 
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 
1102

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park ’ 
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 
462

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

461

515

JOinAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicagfo. III. 
'l'iuii balsi? 

407

AM HONY 
NAUJOKAITIS 

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, 111.

Tūli balsų
409

J. P..
RAULINAITIS

26 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Turi balsų 
450

MRS. ANNA 
BAKIENE

P. O. Box 572 
Benton, 111. 
Turi balsų 

453



Pirmadienis, vas. 20, 1928 NAUJIENOS, Chlcfigo, IR.'

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

So. Englewood

Iš Dailės Sryties Kvailionio protestas Bridgeportas Lietuvių Auditorijoj, nes šimkufeturi 
viltį kad pasveiks. Valdyba. Lietuviai Daktarai

Rašo Nora ĮDOMUS DISPUTAS

Pastaromis dienomis “Nau
jienose” tilpo recenzija apie 
įvykusį Šioje kolionijoje kon
certą. žinutę pasirašė “Rep.”

Aš irgi tarsiu žodį-kitą apie 
minėtą konce^ą. Nemėginsiu 
nieko kritikuoti, laikysiu* tei
singumo. Rep. pasakė, kad va
karas pasiliksiąs ilgai atminty
je buvusių jame. Gal ir* teisy
bę p. Rep. sakė. Jis gali pasi
likti atmintyje tų, kurie pir
mą kartą gyvenime atlankė 
koncertą. Bet man rodosi, kad . 
So. Engievvoodiečiai turėjo daug : 
geresnių ir kilnesnių koncertų i 
ir vaidinimų, o apie bizniškus 
baliukus tai nėra ką ir kalbė
ti: rengdavome juos kas savai
tė; dar ir man pačiam tekc 
dirbti išsijuosus, štai kodėl aš 
manau, kad Rep. pirmą kartą 
atlankė koncertą So. Engle- 
wood’e.

Toliau eisime prie paties 
koncerto. Koncertas pavyko ne 
prasčiausia. Vaikų Dailės Cho
ras išpildė programą vidutiniš
kai. Teisybę pasakius, iš Vaikų 
negalima daug ko ir norėti.

Paskui p. Kodis kalbėjo. Tei
sybę pasakius, kalbėtojas netu
rėjo nei laiko supažinti klau
sytojus pakankamai su Lietu
vos praeities ir šių dienų rei
kalais, nes kalbėjo tik 25 mi
nutes. Bet ir kalbėdamas tik 
25 minutes jis, man rodosi, 
perdaug blaškėsi, palietė per
daug dalykų ir nei vieno neapi
budino kiek pilniau.

Pagalios ir p. Gaubia tur būt i 
padarė klaidą. Apvaikščiodami 
Lietuvos nepriklausomybės de
šimties metu sukaktuves, re- I 
gis. turėjome pradėti koncertą 
Lietuvos tautišku himnu arba 
“Lietuva, tėvyne musų”, bet 
p. Gaubis tą dainą paliko pa
baigai. Išrodo lig nepraktiškai 
buvo padaryta.

— Ilganosis.

“.. Iki šiol viskas tiesiog sim
boliškai klojasi....” Lietuvos is
torija Keistučio laikais, Lietu
vos Nepriklausomybės Dešimts 
Metų Apvaikščiojimas, o vasa
rio 26-tą, 1928, Goodman teat
re turėsime progos pažvelgti 
pro plyšelį j dabartinį Lietuvos 
gyvenimą, — kaimiečių, jau
nuomenės, studentijos, ponų, 
šiokių ir kažkokių....

Visiems žinomas artistas, p. 
St. Pilka, parinko tam įdomią, 
;ių dienų Lietuvos rašytojo, 
Petro Vaičiūno, keturių veiks
mų komediją — Tuščios Pa
stangos. Nemanau pasakoti 
komplimentų p. Pilkos gabu
mams kaipo artisto ir režisie- 
iaus. Jo praeities darbai kal

ba už j j. Nematau ne reikalo 
kalbėti apie sąstatą, kuris da
lyvaus šiame vaidinime, susi
dedantį iš ponių: Dundulienės, 
Zavistaitės-Kukutienės, Milerie
nės, Balsienės ir kitų, ir ponų: 
Pilkos, Liutkevičiaus, Balsio, 
Benaičio, Dr. Kliaugos, Adomo

Trečiadienį, vasario 22 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių Audito
rijoj (Bridgeporte) eis ginčas 
“Vilnies” redaktoriaus Andru-

Draugijų Sąryšis North W«st Si- 
des rengia apvaikščiojimą Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų sukaktu
vių utarninkc vasario 21 d., Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30 valandą vakare. Kviečiam 
visus atsilankyti.

Sąryšių Valdyba.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

Įvairus Gydytojai
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. Nedėi. nuo 10 iki 12 dieną 

lies. Telephone Plaza 3200

Roseland

Golden Star kliubas nupir
ko M. Bacevičiui žiedą dova-1 
nos už jo darbą, kurį jis dir-į 
bo be mokesnio kliubui per 
trejus metus kaip pirminin
kas.

Rodosi, kas čia tokio ypa
tingo? Bet Bacevičius ir Rose- 
lando komunistai šokauja iš 
džiaugsmo, kad gavo dovaną 
už $25. Ne gana to, kad vi
si komunistai džiaugiasi, p. 
Bacevičius- dabar nori, kad vi
sose korespondencijose, para
šytose apie Golden Star kliu- 
bą, butų vis minima suteik
ta jam dovana.

Ištikrųjų gi kreditas tenka 
ne Bacevičiui, bet Golden Star 
kliubui. Dalykas toks, kadį 
kliubas parodė, jogei jisai 
Įvertina ir moka atsilyginti į 
tiems, kurie jam pasidarbuo-i 
ja. Taip, kreditas dėl to ten
ka ne Bacevičiui ir ne komu
nistams, bet Golden Star kliu
bui. — A. N.

Cjcero

S. L. \. 194 kuopai prelek- 
cija neskaityta. Kažin kodėl 
l)i\ Kertasi us nepasirodė. Žmo
nių susirinko daugiau kaip šim
tas. Prelegento laukta porą va
landų ar ilgiau.

Tuo laiku kalbėjo Danta, Ba
cevičius ir pagalios Deveikis 
apie Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje. Beje, dvi tatvorš- 
kos platino “literatūrą”, rinko 
sandvičiams, o to daryti visai 
nepridera S. L. A. parengimuo
se. Bet geros akys durnų ne
bijo.

— Ne S. L. A. narys.

Micevičiaus, nesenai iš Lietu
vos atvykusio Juknevičiaus ir 
didelio būrio jaunimo, svečių, 
muzikantų, etc. etc.

Patsai veikalas yra įdomus. 
Įeina į jį daug skirtingų ‘tipų. 
Visi vaidylos su nuoširdumu 
dirba, mėgindami atvaizduoti
tą, ką veikalo autorius vaizduo-( 
ia, o jis, autorius, gyvendamas 
Lietuvoje, kur tie veiksmai de
dasi, ėmė ir veikalo temą ir da
lyvius iš paties gyvenimo.

Apie teatro reikalingumą nė
ra reikalo daug kalbėti. Menas 
kiekvienos tautos kultūros dar
bo rate užima savo svarbią vie
tą, ką aiškiai parodo istorijai 
per metų metus.

Lai prasiplečia musų teatro 
publikos ratas, padaugėja lan
kytojų skaičius. Daugėjant tai 
auditorijai, atsiranda nauja 
dvasios paspirtis pavieniems 
aktoriams, naujas kūrybiškas 
akstinas visame meno darbe. ■

Tos minties vedamas, manau, Į 
kiekvienas mylįs teatrą ir be
sidžiaugiąs jo pažanga, būtinai 
atsilankys į “Tuščių Pastangų” 
vaidinimą vasario 26-tą, 1928, 
Goodman Teatre, aštuntą va- 
’andą vakaro.

Kažkas yra pasakęs, kad “te
atro vaidinimas tai stebuklai: 
gyvenimas tampa menu, pasa
ka tampa reginiu, juokas pri
pildo širdies linksmumo taurę.”

Tad naudokimės, kiek tik ga-
iime, iš tos linksmumo taurės.

North Side

(Feljetonėlis)
ležednevnos štabo vardu už- 

si karščiavęs pisa telis Kvailo
ms, paskelbė rašytą protesto 
rezoliuciją:

Kadangi vienas
tempė švento Lenino pikčerį 
j “Naujienas” ir šalę jo įdėjo 
savo feisą;

Kadangi jisai nutempė j “N.” 
didelį skelbimų, kuriuo siūlo 
pirkti savo knygą, kurią musų 
iežednevna spausdino;

Kadangi tas skelbimas musų 
gazietai reikėjo duoti, nes mes 
jo knygą spausdinome, todėl

Aš pareiškiu, kad joks rim
tas laikraštis kad ir už didžiau
si pinigą tokį skelbimą nepri
imtų. Toks skelbimas žemina 
netik laikraštį, bet ir tuos biz
nierius, kurie jame skelbiasi;

Tasai bloznelis savo knygo
je sako, kad už trijų menesių 
svietas apsivers aukštyn kojo
mis;

Kadangi svietas, susipažinęs 
su asmeniniais pinigais, gali

lio su naujos tyros tikybos j- 
bloznelis nu- kurėju Visuomiu apie religiją. 

Pirmininkauti sutiko adv. K.

pradėti dirbti savo pinigus, ga
li subostyti sovietų Rusijos re
voliucijos laimėjimus, tai aš 
pirmas protestuoju.

Ant galo aš prašau šį pro
testą perspausdinti kas tik 
nori dykai, vadinasi, be jokio 
atlyginimo. —Puspadis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 19 dieną, 2:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Kretingos 
apskrity j, Laužėm io parapijos, 
Naujosios Jpilties kaimo. Ame
riką i išgyveno apie 20 melų. 
Paliko dideliame nuliudinįe vy
rą Joną Piekų, augintinę Anas
taziją, seserį Petronėlę Stun- 
čienę, švogerj Juozapą StunČių, 
brolį Antaną ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1703 
S. Canal St. ,

Ląidotuvėą įvyks seredej, va
sario 22 dieną, 8:00 va! ryto 
iš namų j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos Piekie- 
nės giminės, draugai ir pažįs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Augintinė, Sesuo, 
Svogeris ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

iA.

Gugis.

PRANEŠIMAI
Visliomis Disputuos su Komunistu. 

“Vilnies” redaktoriaus Andriulio 
šaukiamas į disputą (ginčą) apie vi- 
suomybę, jos kūrėjas Visuomis suti
ko turėtis vasario mėn. 22 d. (tre
čiadienį), 7:30 v. v. Liet. Auditorijoj.

Birutiečiams Pranešimas
Birutės choro dainų pamokos ne

įvyks ši vakarą, nes dar mokytojas 
S. šimkr’n nepasveiktK

Visi dainininkai susirinkit j pa
mokas vasario 23 d., 8 vai. vak.

skelbimai Naujienose 
įuoda naudą deltc 
ad pačios Naujiėrtob 
»•» naiidn.croa

PADĖKABONĖ
VLADAS GRABAUSKAS

Kuris tapo palaidotas vasa

rio 17 d., 1928 m. šv. Kazi
miero Kapinėse, nuoširdžiai dė- 

kavoja visiems katrie dalyvavo 

laidotuvėse, pirmiausiai dėkin

gi esame Draugystei Vytauto 
Lietuvos Didžio Kunigaikščio 
draugams, taipgi visiems pažį

stamiems ir pieteliams, už su
teikimą Jam paskutinio patar
navimo, ir už suteiktas gėles, 
taipgi Butkui, kuris mandagiai 
patarnavo.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Barborą Urbutaitę. Ame

rikoje, o Lietuvoje brolį Gra- 
bauskąir seserį Eleną Urbutie- 
nę ir kitus gimines.

Liekasi nubudusi

Barbora Urbutaitę.

Grahoridi
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas  ̂
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CH1CAGO, ILL.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m <> 
ir po gimdymo 
Už dyka patan 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą 
Valandos nuo b 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

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- 

I so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
• rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 

I šu elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boalevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenee

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Republic 0083

Dl V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

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

Off. A res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

* Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUMIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:0('
I ;00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: i—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryt<
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVestern Avenee 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 vv ryti 
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. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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:
1125 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, Boulevard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
>729 South Ashland Avenae, 2 labos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų 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. 
akaro, Nedėl.*nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl
i5mokėjimo. Nc- 
reik- nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad junij, reikės 
mokėki:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 

Dr. C. W. De Roąue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Advokatai
Tjoseph J. GRISH 

(Juozas 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. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Kovo 17 d. š. m. LSS. 81 kuo
pa rengia gražų vakarą, kuris 
vyks Liuosybės svetainėje, 
822 Wabansia Avė.

Bus labai gražus programas, 
les scenoje bus statoma nau
ja Amerikoj nematyta ir ne
girdėta komedija “Teodolinda”, 
kurią išpildys visiems gerai ži
noma ir visų chicagiečių myli
ma p. Dundulienė su savo tru
pe.

Chicagiečiai išanksto yra pra
šomi ant Kovo 17 dienos ne- 
iaryti jokių “deitų”, bet lygiai 
7:30 v. v. būti Liuosybės sve
tainėje pamatyti “Teodolindą”, 
o aš iškalno galiu užtikrinti 
kad nesigailėsite. |

Po programo bus šokiai prie 
gražios muzikos. Taipgi bus už
tektinai gėrymų ir užkandžių.

— V.

JONAS STUPEK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 dieną, 9 U valandą 
vak., 1928 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Trakų ap. ir 
parapijoj, Amerikoj išgyveno 
18 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Anielę po tėvais 
Beinoraitę, podukrą Oną, posū
nį Praną, žentą Sied Mentol, 
seserį, brolį ir gimines. O Lie
tuvoj tėvą, dvi seserį ir brolį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4601 
So. Wells St.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 22 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Stupek gi
mines, draugai ir pužjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę kleiame, 
Moteris, Vaikai, žentas 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
Chilago. IIL

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

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
akuserka

3252 South Halsted Street

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S* Halsi ed St Chicago.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St, Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone Canal 0523

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Įvairus Gydytojai

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Viršui Unlversal 

State Bank ....
Moterye ir mergi
nos kreipkite* su 

-ei kai ai s nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

J. R RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4988

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 7820 
Res„ 6641 South Albany Arenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, R-8. Nedalioj 10-12 d.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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 recta)

DR. J. W. REAUDEUE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

K. 6UGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St.. Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) , 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. L. DAVIDDNIS, 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

Ofiso Tel. Victory 6893 * 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas x 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 Sb. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 18 po piet, 7—8 vakare.
Nedaliomis ir Ivenlad, 10... 12 diouąi

A- A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—fl

AVciis
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7^—9 vai. vak. apart Panedtlio ir

Pėtuyčios, j
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Financial
Finansai-Paskoloa 

PERKAME

Miscellaneous
Įvairus

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Nąmai-žemi Pardavimai

18-ta gatvė /e.
PLUMBIN- Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Benas laikė mėnesinį su
sirinkimą salėje, kuri randa
si adresu 1900 So. Union avė. 
Pirmininkavo J. Rinkas. Raš
tininkas perskaitė protokolų 
ir iššaukė valdybą. Pasirodė, 
jog kai kurie neatsilankė tur 
būt todėl, kad oras buvo pra
stas. baigi šiam susirinkimui 
buvo parinkti pirmininko pa
dėjėju A. Stanevičius, kasos 
glob. D. Džinkus, maršalka 
Aleksas Naudužas, o kasinin
ku A- šimkutis.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nyleisime pigiau 
STEAMHEATING
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedant plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap-' 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB-i 
ING & IIEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So.Mlalstcd St.
Chicago, III.KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 

kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iŠ Illinois' _ .................... i
Southern kasyklų. Jos yra dideliais KUOMET JUMS REIKIA PI-

Boulevard 1036 ATSIS/

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 

!jiisų patyrimas, jei tik jųs tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

I Atsišaukit asmeniškai ir at- 
Eighteenth Bond & ■ sineškit su savim šį skelbimą. 

Mortgage Organization Roseland Motor Car Co., 10857 
1618 W. I8th St. j Michigan Avė.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOVVSKI, Sckr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainoj Greitas 
patarnavimas.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į, 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

Radio

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bena n įstojo naujas klarne
tas ir saksofonistas Kazys 

geras muzikantas.Austrą

prašo beno narius 
atvažiuoti ateinan-

Valdyba 
nepamiršti 
tį antradienj pamokoms. Svar
bu, kad visi dalyvautų. L. K.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

ižganėdinimą. Įvvedam 
tratus, motorus, taisom 

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

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

elektros 
elektros

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

20% PIGIAU. Malevojimas, po
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

AR

Business Chances
PardavimulBizniai

— EXTRA — j PARDAVIMUI gražus 3 flatų na-
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų i mas, viskas moderniška, $5000 cash 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- galit veikti, yra tile vana, lietaus la- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu «ai. Ateikit šiandie ir pamatykit šj 

ant bargęną. Savininkas Tel. Ravenswcc(i 
7256.

partnerį. Priežastį 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas,

3210 So. Halsted St.
Box 263

patirsyt

ATSINEŠK ši skelbimą su savim' 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo i 
draugą, kuris pirks radio gausit1

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi- K
mui, garantuoti. Išparduodame, kad I n<‘rnų savininkai. I nncipas Bojus 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge-i p‘7.11?. yru senftM ^a‘P kalnai^.bet jų 
riausi radio taisytojai. pritaikymas yra pasaulyj didžiausios*

DELIGHT SHOP ,n.dl’81tnr?J°? “ na™ų ^vnnnkų. Net
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352 tapsite dalis savininko

i vięnu iš musų naujų projektų. Mes 
maloniai suteiksime jums pilnas in- 

, formacijas be jokios jums atsakomy- 
' bės.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

Box 1026, 
Chicago, III.

SAVININKAS turi parduoti vietą 
dėl apt. namu prieš Marųuette par
ką, 224x125 Marijuette Road, netoli 
Kedzie Avė., $20,000 cash, žemės 
kaina auga kasdie, pirkit tuoj, 50x 

NAMO ĮSIGIJIMAS PELNAS 125 Califomia Avė., netoli 69 St. 
Moderniški, nešantį pelną namai J. A. Lynch, 40 N. Dearborn, Phone 

ųali būti jūsų. • \ Central 3654. *
Pagal Bojęs planą investoriai gali ______________________— ,

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą 

10% pigiau, 
nori pirkti radio, mes 
20% pigiau.

PRADfiKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už

GRAŽUS NAUJI NAMAI
kambariu bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porėtai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
I’aniatykit demonstruojamus. Atdara 
vokalais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

; šį skelbimą — gausi 
. Atsivesk draugų kurie; 
radio, mes duosim jums1

ceriui ir baliui pirmą savai
tę gavėnios. Komitetan iš

rinkti -L Balakas, Z. Noreika, 
Cicero dirigentas, ir J. Bala- 
cuk surašyti instrumentus. 
Atminkite, draugai, kad čia 

ne vieno darbas. Taigi atsi
lankykite busimon pamokon 
visi klarnetistai, kornetistai ir

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se-1 
jono.

Oakland 6777.

taksus 
asesmentus 
skolas 
notas 
liens

beno koresp.

Educational
Mokyklos

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banio. kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
I’iione Kedzie 6810

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit auto niobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša- 
poj darbas ant automobilių visų iš- 
dirbysčių ir motorų. Mes turimo ga
ražą ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. Maža mokestis už mokslą. 
Darbas kuomet mokinsitės ir dar ge
resnis kaip išmoksite. Taipgi moki- 
nam važinėjimo, $15 ir daugiau. At- 
silankykit, rašykit arba telefonuokit.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
Naujoj vietoj 

2040-42 VVashington Blvd. 
Seely 8715 

Dienomis arba vakarais

Miscellaneous
Įvairus

SOL EITIS & 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

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 FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, žemot 
kainos. „

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street

50% PIGIAU už sausj ir vasari, 
'’leitseriavimas, popieravimas, cal- 
im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 5023.

JUMS REIKIA PINIGŲ 
Užmokėti nuošimčius 
Užmokėti 
Užmokėti 
Užmokėti 
Užmokėti 
Užmokėti
Padaryti pataisymus 
Sumažinti išmokėjimus j 
Sumažinti morgičius t’*
Pataisyti garažą '
Įvesti namų apšildymą 
Perfinansuoti
Nusipirkti kitą namą.

Jei taip, tai atsišauk ir nasimatyk 
su manim. Atsineškit deeu ir savo 

, taksų kvitą. Pigios kainos, greitas

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West

dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. • Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama*

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO
4323 Lincoln Av. 3248 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

$500 JMOKETI — $50 
Į MENESĮ

 Nupirksite gražų, naują 5 kam- 
uAnrLAVTiuTTT n / - •________ barių mūrinį bungalow, bloko nuo1 ARDAVIMUI Bučerne ir Gro-,^ fcarų linijos, modemiškas, ar- 

sernė, gražioj apiehnkėi prie pa r- žuoio trimas, lietaus lašų vanos, 12 
kių, didelė biznis tunu 2 bizniu,• colių 8ienos, lotas 38x125.
negaliu apdirbt. Duosiu ant išmo- rėiLi.i.
kėjimo, arba imsiu pirmą {mokėji
mą lotą arba gerą automobilių. 
2624 W. 69th St. Tel. Hemlock 1340

Pirkit šj greit.
Hemlock 6215 

M r. Reimer.

. -z BIZNIO namų bargenai, 6 vieno
PARDAVIMl I kepykla, a005 So. aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 

Ashland avė. J. Kabrel. ' jr Prairie viskas išrenduota, geroj
j vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo- 

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser-, į y klos 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
baigimas, priežastis — nesutikimas 
partnerių. 10742 Michigan avenue. 
Phone Pullman 6762.

BUčERNft su narnu, geras išdirb
tas biznis, geroj apielinkėj. 2607 W. 
47th St.

Patarimas Publikai!

MALEVOJIMAS, poperiavimas,į patarnavimas. C. M. WEEKS, 127 N. 
langų užlaidos, calc.—geras darbas,1 Dearborn St.
pigi kaina, greitas dailus darbas,!_________________________________įsK’-gr
greitas apskaitliavimas. Mr. Fostcr. nAnAn t *WAQ IGTAT' 22 C,cero’ 
luniper 0717. DABAR LAIKAS |S1OT -------- {-------
----------------------  —— i NAUJIENŲ SPULKĄ----------------------------------

A 20 serija prasideda nuo
įlįsto pirmos 1928 metų J « p— 

nokit su mumis, mes atliekame vi-, Į<iekVienaS, kuris 1'UpinaSl 
jokius pataisymus, įskaitant plum-. ,v.’ s .
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį S3V0 ateiCia, turėtų pHSira 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-1 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M R. PARIS

syti prie Naujienų spulkos 
Atdara dienomis ir vaka 

rais.
1739 S. Halsted St., Chicago.

PIRMOS > klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166
KARPENTERIS — generalis kon- į

traktorius, statome ir pertaisome na- I 
mus. Frank Keliam & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim- 

. Pinigus gausite į 12 valandų, 
ndustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

iki 10 vak.
APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

DIDELE automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

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

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

PLUMBERIS — garo ir 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

karšto i

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu-' 
rininkystės, karpenterystės, 
tinis darbas, pleisteriavimas, 
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” Roselande ir Kens- 
ingtone — gerai apsimokąs darbas. 
Reikalinga piniginė kaucija “Naujie
noms”. Kreipkitės: “Naujienos’’,

HELBERG Bros, turi pinigų pas- 
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo. I 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 1739 So. Halsted St. 
192 N. Clark St. Dearborn 4020. —_________________

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi Į 24

Musų
valandas.

išlygos bus jums naudingos.
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St

$50 į savaitę ekstra pa- 
gal šį lengvą planą

Dirbkite tiktai vakarais ir nedė- 
liomis musų darbą. Jums nereikia 
apleisti jūsų dabartinio užsiėmimo 
ir džiaugkįtės DVIGUBOMIS 
ĮPLAUKOMIS. Daleiskite jums pa- 

Jei 
bis- 
pas 
as-

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa-

cemen- j tarnavimas — Construction paskolos, rodyti, kaip tai galima atlikti, 
taisy-

VWi ^w***.«* MvaaaBva.

Mpfrnnolitnn Rnnd &■ NUS galite kalbėti lietuviškai ir ivieuopuiiutiiDUIlll k. ungližkai jųs alite uždirbti 
Mtge. Co. . mumis. Pasimatyk

134 N. La Šalie St.
Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

:it su manim 
meniškai arba rašykite.

Mr. Bircher
J. W. Beaver & Co.

BUDAVOTOJAI
2044 N. Fairfleld Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $3001 
| už 2Vi nuošimčio ir lengvais išmokė- 
ilinais. Paskolas suteikiam j 24 vai. i 
te jokio komišino.

pastatys ir finansuos bungalow, ( 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant' 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

Room 2101
310 So. Michigan Avė.

Bridgeport Painting
& Hardware Co. ; 

Makvojam ir popieruojam. Užlai-1 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 J. S. RAMANCIONIS, Sav. -

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Financial
FinansabPaskolos

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Tel. Lafayette 6738-6716

Personai
__________A smenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, _ Coi 

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

' Greitas patarnavimas.
B. Pelechovvicz

Registered Patent Ąttomey, 
2800 W. Chicagd Avė.

> Dept. 7
Chicago, III.

Patentų 
su 
ir

REIKIA salesmanų kurie atlanky
tų aptiekas ir grosernes ir pardavi
nėtų namams reikalingą dalyką iš
garsintą svetimkalbių laikraščiuose. 
Geras komišinas. Galit dirbti ir 
liuosame laike. Atsišaukit šiandie 
nuo 3 iki 5. Central West Labo
ratories, 4107 Fifth Avė.

»AR JŲS norite gero ir lengvo 
darbo? Už $25 mes išmokinsime 
jus kaipo profesionalj šoferį, garan
tuojame jums laisnį ir pastatysime 
jųs j gera vietą.

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė. 

Atdara vakarais.

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrus virėja Lie
tuviškoj valgykloj, 0824 S. Racine 
Avė. Tel. Wentworth 0269.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jųs rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga-1 
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai- Exchange_ Mainai
sytojai. ----------------------2--------------------------

G. & W. Radio Co. MAINYSIU savo bungalow arba 2
6200 So. Halsted St. , Normai UG4 ?r "a.™* i l?feV 

» ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette
-------------- 10909.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė.

geras

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St, Chicago
* Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GERAS INVESTMENTA8 
Pardavimui naujau murinta namas 

tų arti Halsted ir 79th, parduosiu 
arba mainysiu bile j ką kaipo dalj 
ki'jimo. WALTER J. PAUL. 0H01 
IVeetern Avė., Tel. Republic 4170.

» na- 
pigiai, 
inmo- 
Bouth

VALGOMO kambario setas, $5, ga-' rimų parloras ir 2 flatų naujas mu
šimai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai,1 rinis namas, geriausioj vietoj South 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak-jWest Side, morgičius $12,000. Mai
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 nysiu į gerą lotą arba mažesnę na- 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui ni9 kaipo dalį įmokėjimo. Savinin- 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, kalba angliškai. J. VVittei, 6158 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, t So. Massasoit Avė. Republic 5222. 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro.-------------------------------------------------
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st. j Tikri Invcstmcntai

! 3418 W. 61 1’1., 9 kambarių medi- 
’ nis namas, 2 karų varažah, 75x125 
pėdų lotas, kaina $7,000, casn $5,000, 

, pirmi morgičiai $2,000.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė- PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

Sevving Machine
Siuvamos Masinos

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

SIUVAl^ps mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Park Blvd.

Automobiles
M & K Motor Sales

ChK'iiKos Honaiusi ir ateakančiauai vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnut įrengti, gerume mechaniškame 
Htovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mc» turimo karą kuriu tingu vino- 
kiemu reikalams. Cagh, idinokčjiinaie, mai
nai*.

0811-13 So. Haluted St.

CHANDIJJR Sedan, A-l stovyje, 
$250 jmokčti, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais. 5926 S. Kedzie Avė.

$475 
$595 
$350 
$700 
$550 
$650 
$550

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan 
Hupmobile ’25, Sedan 
Nash ’27, Sedan ......
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick ’27, Sedan .....
Studebaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

BUICK 1925, sport roadster, origi- 
nalio užbaigimo, mechaniškai, A-l, 
$475, 7020 S. Halsted St. '

FORDAI, CHEVROLET Ir Overlandal. visi 
modeliai, visi garantuoti. gerame stovyje, 
geri tajorai, $45 iki $125.

MK. 8HAW, 7037 S. Halsted St.

HUDSON COACH. 1026. kaip naujas. $305 
RtnokAjimais arba mainais. Atdara vakarais.

FINANCE CO. SALE
7001 Stonsy Islsnd. Fairfax 8030

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

NEPAPRASTA PROGA UŽSIDIRB
TI EXTRA PINIGŲ

Reikia kelių rimtų vyrų ir mote
rų až pardavinėtojus ar agentus. 
Dirbti galima vakarais, nepametant 
savo nuolatinio darbo, arba ir visą 
laiką. Kiekvienas gali lengvai už^' 
dirbti $15 į dieną, jei dirbs su atsi
dėjimu. I Propozicija yra nauja, už
tikrinta, hepaprastai pelninga žmo
nėms. Tai nėra pardavinėjimas 
real estate ar bonų. Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vyriausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 7 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONĮ
3335 So. Halsted St.

OLDSMOBILLE bargenai. 4 durų sedan. 
1027 modelis, A-l stovyje, vatįnfitas 5000 
mylių, pigiai. SaukitARGO Hemlock 8084

PACKARD single 6-5 pasažierių 
sedan, važinėtas 11,000 mylių, Dul
kiame sto^ryj, kaina $725, įmokėt $100 
7020 S. Halsted St.

LIETUVIU ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

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

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

CASH u* jūsų karą mes mokinime dau
giau nagu Blua book vertn. 

ATLAS MOTOR. Ine.
60811 CotiHge Grovo Ava., Dorch. 9254 

atdara vakarais

25x125 lotas yra visi įrengimai ir 
apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 54 
PI. ir Homan Avė.

BEVERLY HILLS
ir Oakley Avė., 100x125, .$70 
dėl užbaigimo reikalų. Priim-

104 
pėdai, 
sirne atgal morgičius.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Marior prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue

6 kambarių bungalov, presinių ply- 
t, L.. - , '
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West
ėm Avė. 2 karų 
$10,500, r........ u------
duodama informacijų telefonu.

tų aplinkui, karštu vandeniu Šildoma, 

j garažas, kaina 
lengvais" išmokėjimais, ’ie-

BEVERLY HILLS
91 St., netoli Western, 5 kam

barių mūrinis bungalovv, ant užpaka
lio loto, karštu vandeniu šildoma, 
moderniški įrengimai, galima statyti 
2 flatų namą iš fronto loto, barge
nas $5500, cash $2900, kitus 1 mor
gičius $2600. •

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jųs galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit .

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

NAUJI bungalows budayotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

$4000 PIGIAU
8 flatų, metų senumo, moder- 

, lengvais 
cash $7,000,

7012 S. Artesian, 2 ant. mūrinis, ni§kas' viskas ašrenduota, 
1 metų senumo, 6-6 kambarių, karš- igmokėjimais, $39,000, ca 
tu vandeniu šildomas, 2 karų. mūri- gaukit savininką 
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie- - - -----
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
cash $4500, į mėnesį $125 įskaitant 
visus nuošimčius. Mes c— 
deed, pamatykit tą tuojau.

Pensacola 8164

Sekite musų skelbimus dėl 
bargenų.

duosime PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu Šil
domas, $7900, $1-500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

Harris & Unger 
3310 West 63rd Street 

Hemlock 6263

tikrų

PARDAVIMUI
i Priverstas parduoti savo naują 5
kambarių naują mūrinį bungalovv už* 
pigiau negu kainavo, kad sudarius

, $3,000 cash. Geriausia pirkinys
South Side už $6500. 12407 South
Racine Avė.Geriausi Namų

___ .ęį?;kiniai i | JUSV sąlygomis
PARDAVIMUI puikus 2 augštų į Pigiai parduosiu savo du po 5

muro namas, 2 flatai po 5 kamba- kambarius, octagon frontu, bunga- 
rius ir,su naujos mados parankumais lOw, prie Belmont fr Central, karštu 
randasi Bnghton Park lietuvių ap- j vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
gyventoj* vietoj. Kaina $12,500; įmo- ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
kėt $3,000, kitus rendos išmokės. Sa-, jusu kaina, išmokėjimais, 
vininkas mainys j bungalovv.

PARDAVIMUI 4 kambarių beveik' 
naujas medinis namukas ant 30 pė-, 
dų pločio loto. Randasi į Westus pa
kraštyj miesto apie pusę bloko nuo I 
Archer Avė. gatvekarių, su elektra 
ir kitais parankumais kur yra gali- _____________ r.....
ma laikyti naminių paukščių ir gy- kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
vulių ir gyventi ant tyro oro. Kaina. užbaigimo, 
$3,500; įmokėt $200, likusią sumą mas, lietaus lašų

Yra paimti į mainus, parduosiu 
I justi kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrenee Avė.

Pens. 8493

kaip rendą.
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

naujas muro namas 2 flatai po 4 
didelius kambarius, aržuolo užbaigi
mas, pagal naujausios mados, randa
si gražioj vietoj tik pusę bloko nuo 
McKinley Parko, kaina $10,000; ver
tas $11,000, kontroktoriui reikalingi 
pinigai todėl parduos pigiai ir su 
$1,500 įmokėjimų, kitus rendos iš
mokės.

Norėdami pamatyti virš minėtus 
namus atsilankykite dienų ar vaka
rais pas

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
niun uuu^aivn, aiiUMiU 
karštu vandeniu šildo

mi vana ir vėliau 
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką,

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

2 FLATŲ mūrinis ir medinis. 5 5 kamba
rių. pirmos rųAii-H ptulfily, pečiumi Šildo
mas, cementiniai postai, 2 karu garažas 
rrndos $86. kaina $7.500, rash $1.500 
vininkas 2 tl.

2819 W. Jackson Jllvd. 
Van Biirren 5615

s ■. i. < - -X |NiAh e t.'r-;. ■■


