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Didelis vargas Smetonos organas lieia
1 krokodilo ašaras

suspaudė Lietuva
Smurtininkams isidiktatoria- 

vus viskas Lietuvoj “nusu
so“, gyventojai “nusiminę, 
nebesitiki geresnio rytojaus 
savo tėvynėje”, prisipažįsta 
“Lietuvis”.

Žmones tūkstančiais bėga 
j svetimus kraštus

Rusijos kaimynės valstybės 
nenusiginklųosią, kol to 

nepadarysią Rusai

Kaunišk te Snletonos. //olde- 
maro laikraštis “Lietuvis” ve
damajame straipsny balandžio 
9 <1. apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj šitaip skundžiasi rašo:

“Lietuva atvesta sunkion 
ekonominėn buitin. .Tai jaučia

♦ visas musų kraštas, tai matyti 
iš viso musų ūkio

. Ūkininkui stinga pinigų, darbi
ninkui darbo, prekėjui pirkėjų, 
o musų pramonėlė, kuri buvo 
nepriklausomybės pradžioje ė- 

(mė [ėmus?] gaivintis ir. kilti,1 
kuone visai nususo. Gyvenimas 
darosi sunkus visais atžvil-

gyvenimo.

Sunki padėtis Lietuvoj ge
na žmones svetur

šiemet jau 7,009 žmonių emi
gravo; Smetonos valdžia pla
nuoja daryti biznio iš savo 
emigrantų — įsteigti nuosa
vus laivus lietuviams iš Lie
tuvos išgyvendinti

linini tą lietuvių karą remia giais, kadangi, sumažėjo gamy- 
Rusija, vienintelė Europoj Vai- bos pajėgumas, o per tai suma- 
stybė pripažinusi Vilnių Lietu- žėjo ir darbas. Minių minios 
vai — dar labiau suvargino pasikėlusius keliauti Brazilijon,! 
kraštą, o todėl kaimo žmonės' Argentinon ar kur kitur, rodo 
bėga į Kanadą, Pietų Ameriką didelį Lietuvos gyventojų nu-j 
ir kitus kraštus, ieškodami ge-.siminimą. nebesitiki geres- 
resnių ekonominio gyvenimo(nio rytojaus savo tėvynėje. J 

;sąlygų, ramumo, saugumo ir Nebesulaiko- jų pasiryžimo 
mažesnių mokesnių valdžiai. mesti savo šalį joki partijų pa

žadai. Nėra darbo, nebegalima 
‘Tuo tarpu Smetonos valdžia gauti vietos tarnauti. Štai kas

[Pacific and Atlantic Photol
Grabas, kuris buvo padarytas Anglijoj 1800 m. ir atvežtas į 
Amerika. Jame buvo palaidotas Richard Henderson, miesto 

’Hcnderson (Ky.j įsteigėjo sūnėnas. Grabas buvo • rastas 
Chie upėj, kuri buvo užliejusi kapines.

Latviai nori ekonominės
.' unijos su Rusija

Latvių delegacija vyksta. į Ma
skvą pradėti derybas dėl 
sutarties

j Kiny komunistą armijos 
einą prieš Kaišeką

Nacionalistų vadas įsteigė cen
zūrą komunistų propagandai 
patrempti

RYGA, Latvija, bal. 24.
Latvija planuoja padaryt eko
nominę uniją su sovietų Rusi

ja-
| Feliksas Cielens, užsienio
reikalų ministeris, pranešė,
kad šią savaitę išvyksianti į 
Maskvą tam tikra komisija
tartis dėl prekybos pakto, ku
ris duos Rusijai nemaža privi
legijų Latvijoj.

Jei tokia sutartis bus pada
ryta, tai Jungtinės Valstijos 
nebeteks didelių užsakymų ja
vams, miltams, cukrui, tau
kams ir aliejaus produktams, 
kuriuos Latvija nuo pat revo
liucijos laikų importuodavo.

RYGA, Latvija, bal. 24. 
[ChicHgo Tribūne koresp. Do- 
npld Day]. — Lietuvos reika
lavimas Vilniaus, kurį Lenkai 
laiko užgrobę nuo 1920 metų ir 
dėl kurio per pastarus septy
nerius. metus lysių* • taip tų 
<Ivi«-jii vxi Ijj ųi neoticial i ni.»
karo stovis, gali bot jai irbai 
pragaištingas, sprendžiant iš 
ką t’k vidaus reikalų ministe
rijos paskelbtų skaitmenų. Tie 
skaitmens rodo didelį Lietuvos 
kaimo žmonių emigravimą Į 
svetimus kraštus.

Laivų kompanijų ofisai Kaune 
pilni žmonių

Nuo šių metų pradžios laivų 
kompanijų ir emigracijos biu
rai Kaune visados prisikimšę 
žmonių. Nuo sausio 1 dienos 
iki šiol iš Lietuvos emigravo 
daugiau kaip 7,000 asmenų, o 
vidaus reikalų ministerija sa
ko, kad per šiuos metus emi
gruos viso 30,000 žmonių.
Kraštą vargina didelės kariuo

menės laikymas
Lietuva turi apie 1,700,000 

Į turi daugiau kaip 2 milionu] 
gyventojų ir yra viena netur
tingiausių Europos kraštų. To 
nežiūrint valdžia laiko nema
žiau kaip 20,000 kariuomenės, 
pastatytos palei denuarkacijos 
liniją, ii- atsisako taikintis su 
Lenkija.

Didysis karas atsiliepė
Per didįjį karą Lietuva nu

kentėjo daug daugiau ne kad 
Belgija, ir jai atgavus savo 
nepriklausomybę krašto gyven
toj,ų sąlygos nepagerėjo.

Brangiai pareinąs neoficiali- 
nis karas su Lenkija mora-

kala sunkesnius Lietuvai 
pančius

ihmokratinė valdžia f rančų 
zų parlamentinės sistemos pa

vidalu kraštui nepavyko* ir 
praeitą savaitę diktatorius- 
prezidentas Antanas Smetęna 
Šeiniu pnleido. .Ii® pankeliu, 
kad ligi bus paskelbti nauji 
rinkimai, pirma busią padaryti 
griežti krašto konstitucijos 
pakeitimai, duodą daugiau ga
lios prezidentui ir ministerių 
kabinetui ir suvaržą teises tau 
tinių mažumų — žydų, lenkų 
ir vokiečių, — kurias lietuviai
kaltina 1?] dėl valdžios su-! 
griovimo.

Subatoje
Balandžio 80 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau-

Lietuvos imigrantai išgabena 
svetur 180 milionu litu■ *

per metus

Masinis Lietuvos valstiečių 
emigravimas kraštui kas ,me 
tai padaro apie 180 milionu li
tų (apie 18 milionu dolerių) 
nuostolių produktingu darbu, 
nes kiekvienas emigrantas pa 
siima apie 1,000 litų.

Lietuvos vyriausybė, svars
tydama tą klausimą, mano, 
kad bent dalis tų pinigų butų 
galima pakreipti į valstybės 
iždą įsteigus valdžios garlai
vių pasažieriams gabenti. Šitą 
projektą remia vidaus reikalų 
ministeris Musteikis, kurs ban
do emigraciją kontroliuoti.

Jei ne suvaržymai, visi žmonės 
išbėgtų iš Lietuvos

Lietuvos valdžia didžiuojas 
tuo, kad apie trečdalys 
maždaug 800 tūkstančių — lie
tuvių tautos žmonių dabar gy
vena Jungtinėse Valstijose. Tik 
aštrus Amerikos imigracijos
įstatymai užkirto kelią ir li
kusiems dviem trečdaliam emi
gruoti pas savo giminąičius.

Amerikos konsulatas Kaune' 
turi tiek daug aplikacijų vi
zoms gauti, kad jų pakaks 
trisdešimt penkeriems metams

tenka šiandien daugiausiai gir- 
, dėti. Nedarbas ir emigracija 
, tapo svarbiausi gyvenimo reiš
kiniai...”

Del šių reiškinių, dėl pasun
kėjusių ekonominio -gy į mmo 
sąlygų Lietuvoje smurtinin- 
k<inis įsiAfnlojuti. SniųkynvM _ oi. 
ganas tvčiau ue .saviškių rčfii- 
mą kaitina, ir ne komunistus, 
ir rfe žydus su lenkais, nuo ku
rių dabartiniai satrapėliai “iš
gelbėjo Lietuvą”, nu versdami 
demokratinę valdžią, bet — 
valstiečius liaudininkus ir so-j 
cialdemokratus.

Kovo menesį emigravo’ 
iš Lietuvos 2119 žmonių'

Kauno laikraščių pranešimui 
l>er vieną kovo mėnesį emi
gravo iš Lietuvos viso 2119; 
žmonių. To skaičiaus 1213! 
emigravo į Braziliją, 359 į Ka
nadą, 353 j Argentiną, 40 į 
Jungtines Valstijas, 7 į Kubą, 
6 į Meksiką, 65 į Urugvajų, 
57 į Afrika, 19 į Palestiną.

* —£— -----------------
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Italijos valdžia rems savo 
eksportininkus

ROMA, bal. 24. — Italų val
džia nutarė suteikti kredito 
garantijas padėti eksportui. 
Premjeras Mussolini sutiko su 
šiais punktais: 1. Kad sekan
čiame kabineto posėdy butų 
duoti ilgo termino kreditai; 2. 
Kad butų suorganizuota speci- 
alė kredito kompanija; 3. Su
tvarkyti valiutos ir diskonto 
klausimą.

50 žvtai žuvo laivui užsi
gavus j ledkalni

TOKIO, Japonija, bal. 24. 
Ties pietiniu Sachalino salos 
pakraščiu sudužo atsimušęs į 
plūduriuojantį ledų kalną, vie-

Baisus sprogimas auto- Rusijos kaimynai nežada 
mobiliu dirbtuvėj nusiginkluoti

Daug darbininkų žuvo, daugiau
It’lip lOt> .‘iUŽ-irlŲ; $3.OQO,- 
(90 nuostolių’*'

DETROIT, Mich., bal. 21. — 
šeštadienio rytą naujame 
Briggs Manufacturing kompa
nijos penkių įaufetų trobesy j- 
vyko sprogimas, sudraskęs da
lį trobesio ir pagimdęs gaisrą. 
Daug darbininkų buvo užmuš
ta arba žuvo ugny, daugiau 
kaip šimtas buvo sužeista, ku
rių daugelis pavojingai. •

Kiek darbininkų buvo už
mušta, kiek jų ugny žuvo, iki 
šiol dar nežinoma ir gal būt 
praslinks dar kelios dienos, li
gi Lūs sužinota. . Šiuo tarpu 
lik spėjama, kad žuvusių bus 
taip 50 ir 100 žmonių.

Briggs Manufacturing kom
panija dirba automobilių lie
menis ir jos įstaigoj visuose 
skyriuose dirbo daugiau kaip 
2,500 darbininkų. Skyriuje, kur 
įvyko pirmas sprogimas, sunai
kinęs visą trobesį, dirbo 200 
darbininku. 

* I

Materialiniai nuostoliai sie
kią apie 3 milionus dolerių. i

ŠALTIS SUNAIKINO VAISIŲ 
ŽIEDUS ILLINOIS

GALESBURG, Illą bal. 24.— 
Vietiniai sodininkai spėja, jog 
paskutinių dienų šalčiai šunai- 
kinę vyšnių ir persikų žiedus. 
Termometras čia buvo nukri
tęs iki 26 laipsnių.

\Dobilų laukai taip šalčio nu- 
terioti, jog juos teks sėti dš- 
naujo.

Pabaltijo ir Balkanų kraštai 
parei&kjn, kad nepriimsij) nti- 
siginkla vlmo sutarties, ligi
jos neratifikuosianti sovietų
Rusija

_______ h
GENEVA, Šveicarija, bal. 24. 

— Lenkija, Suomija, Rumanl- 
ja, Estija ir Latvija pateikė 
preliminarinei nusiginklavimo 
konferencijos komisijai rezo-, 
liuciją, pareikšdamos, kad jos 
negalėsiančios vykinti projek
tuojamos nusiginklavimo sutar 
ties sąlygų, ligi tokia sutartis 
ne bus sovietų Rusijos ratifi
kuota.

Komis,/i * u rezoliucijai pri
tarė,* tuo djuu praktiškai at- 
palaidodama kaimynes Rusijos 
valstybes nuo sutikimo nusi
ginkluoti, kol to ne padarys 
Rusija.

Pasak Tautų Sąjungos narių 
sovietų Rusija • veikiausiai da
bartinėje konferencijoje neda
lyvausianti, o sąjungai kol kas 
esą nepatogu atnaujinti kvie
timą Maskvai atsiųsti savo de
legaciją į Gene va.

Manoma tečiau, kad sovietų 
vaildžia atsiųs savo delegatus į 
tarptautinę ekonominę , konfe
renciją, kuri prasidės Genevoj 
gegužės 5 dieną.

Trys krutamųjų paveik
slu fotografai paskendo

LONC.VIE^-W(ish.„ bal. 
24. — • Sprogdinant dinamitu 
uolas prie Ocean Beach vieš
kelio, trys krutamųjų paveiks
lų fotografai norėjo, nutraukti 
vaizdus. Būdami Cohimbia
upės vidury, jie, matyt, neiš
laikė valty lygsvaros ir pa
skendo.

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

jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantą? pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kar
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.

Lietuvos kvotoms užpildyti.

Galų gale lenkų propaganda
e

Pabaltijo diplomatai, kurie 
veltui stengėsi sutaikinti Lietu
vą su Lenkija, dabar mano, 
kad ekonominis krašto vargas 
galų gale privers Kauno val
džią susiprasti ir pradėti nor
malines sąlygas.

nas Japonijos žvejų laivas. 
Manoma, kad visi penkiasde
šimt laivo Įgulos žnyonių prigė
rė.

| PARYŽIUS, Franci ja, bal. 
24. — Pranešimai iš Fort de 
France, Martinkoj, sako, kad 
smarki lietaus audra daug 
nuostolių padarius visoje salo-

VILKAI DIENOS METU SU- 
RRIUKUS 

MENDOTA, III., bal. 24.
Gyvenantieji į šiaurę nuo čia

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąste vėjas.

farmeriai praneša, jog vilkai 
sudraskę daug ėriukų. Vienas 
farmerys suradęs kieme vilką

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 58° F.

bedraskantį dienos laiku avi
ną. Spėjama, kad pakilęs van-

šiandie saulė teka 5:55, lei- duo išvijo vilkus iš jų lizdų, 
džiašif 7:41. Mėnuo teka 2:52 Prašalinti neprašytiems sve- 
valandą ryto. čiams ruošiamos medžioklės.

Rusų odos darbininkų 
protestas prieš Sacco 
ir Vanzetti žudymą

MASKVA, bal. 24. Sovie
tų Rusijos odos darbininkų są
junga išleido atsišaukimą į vi
so pasaulio odos z pramonės 
darbininkus ragindama juos 
protestuoti prieš Massachu- 
setts teismo pasmerktųjų mir
ties bausmei Sacco ir Vanzetti 
nužudymą. Sacco pats buvo 
odos darbininkas.

Amerikietis Paryžiuje 
nušovė savo clsraugrę eHi- 
cagfietę ir pats nusišovė

PARYŽIUS, bal. 24. — Kely 
netoli nuo Paryžiaus miesto ra
do stovintį automobilį ir jame 
negyvus, su kulipkų žaizdomis, 
dviejų amerikiečių kunus: 
Miss Marion Roberts iš Oak 
Park, III., ir Julian Meredith 
iš Buffalo, N. Y. Iš viso atro
do, kad Meredith nušovė savo 
draugę ir paskui pats atsiėmė 
gyvastį. Sustingusioj rankoj 
jis tebelaikė revolverį.

Motina užmušė tris savo
- dukteris

FLAUDREAU, S. D., bal. 
24. — Norėdama, kad jos pa
tektų į dangų, moteriškė Lloyd 
Overdahl', farmerio žmona, 
papiovė tris savo dukteris, kai 
jos miegojo.

Moteriškė buvo vyro atvežta 
čia ir įteikta policijai. Be auk
ščiau minėtos dukterų žudymo 
priežasties Overdahlienė jokios 
kitos priežasties nepaduoda.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

' ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 24. 
— Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad dvi vadinamos komu
nistų armijos, susidedančios iš 
kelių tūkstančių žmonių, žy
giuojančios į Nankiną prieš 
vyriausįjį nacionalistų (kanto- 
niečių) karo vadą gfen. Čian 
Kaišeka.

| Generolo č'ian Kaišeko kariš
koji vyriausybė Šanchajuj įs
teigė cenzūrą visiems laiškams 
ir telegramoms iš Hankovo, 
tikštu, turbut, komunistinę 
propagandą gaudyti.

Pargabeno iš Francijos 
paskilbusj švindlerį

HOCIIESTEK, N. Y., bal. 21. 
■— Detektivų kapitonas J. Mac 
Donald ^parsigabeno į čia iš 
Paryžiaus tarptautinį sukčių ir 
prigaviką, George D. Ballą, ki
taip vadinamą Jos. Johnsonu. 
Ieškota jo ištisus metus, iki 
pagaliau buvo suimtas Pary
žiuj ir Francijos vyriausybės 
išduotas. Jis yra daug turtin
gų žmonių prigavės Amerikoj 
ir Europoj. Vieną amerikietę, 
Harrįet Brewsterienę, jis yra 
apmovęs ant 140,000 dolerių.

Kunigas nori $250,000 
už savo žmonos meilę

I NEW YORKAS, bal. f.‘4. — 
Lifchfieldo (Conn.) kor.įirejra- 
cionalistų kini. <’.arl Sangren 

šaukia tieson žinomą rašytoją 
ir nejuropsichiatrą I)-rą L. 
Piercc Cl<u-ką, reikalaudamas 
iš jo $250,000 atlyginimo už jo 
žmonos meilės pa viliojimą.

Keturi Australijos avia
toriai žuvo

LONDONAS, bal. 24. — Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Melburno, Australijos, kad at
vykus į ten Yorko kunigaikš
čiui ir kunigaištienei, per jų 
priėmimo manifestacijas lakio
ję viršum du aeroplanai susi
mušė ore ir užsiiiegė. Keturi 
aviatoriai užsimušė.

Ramsay MacDonald 
serga ligoninėj

PH1LADELPHIA, Pa., bal. 
24. .— Besisvečiuojąs Ameri
koj Anglijos Darbo partijos va
das, Ramsay MacDonaldai, 
buvęs darbiečių premjeras su
sirgo ir buvo paguldytas čia 
Jefferson ligoninėj. Jis stipriai 
nusišaldęs būdamas VVashing- 
tone.-.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —- 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČI0 APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUšKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASULIS. Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Gyveiitoiv Daugėjimas 
Ptecia Statybą

šiomis dienomis užbaigta 
rinKti įvairiose srityse statisti
kos apie gyventojų judėjimų iŠ 
vienos vietos į kitą ir apie 
bendrą biznio stovį pradedant 
1921 m. %

Skaitlinės nušviečia daug į- 
domių dalykų. Tarp kitko jos 
išaiškina, kodėl namų statyba 
taip puikiai stovi. Gyventojai 
Amerikoj ne tik auga, bet ir 
koncentruojasi į didesnius mie
stus. Sutalpinti juos reikalin
ga butų ir šiaip kitų įstaigų.

Kaip jau nekartą buvo minė
ta “Namų ir žemės” skyriuje, 
Chicago: plėtimasis kaip tik 
ir yra pasekmė gyventojų didė
jimo.

Statistikų ofiso daviniais 
bendrus gyventojų skaičius Su
vienytose Valstijose šiuose me
tuose yra 118,628,000. Tai rei
škia, jog per septynius metus 
priaugo 13,000,060 žmonių, nes 
1920 metais butą tik 105,710,- 
62.

Kur tie žmonės sutiplo? los 
pačios skaitlinės iškelia aikš
tėn, jog bėgyje minėto laiko
tarpio, kuomet padaugėjo 13 
milionų žmonių, pramonės sri
ty darbininkų skaičius nupuolė 
nuo 8,989,536 1919 m. į 8383,- 
781 — 1925 metais. Matomai, 
pramonė nepasisevino to prie
augio.

Karmų cenzas 1925 m. rodo, 
kad gyventojų ir čia sumažėta 
nuo 31,611,269 1920 m. į
28,981,693 — 1925 m. Perei
tais metais iš ūkių išsikraustė 
649,000 žmonių.

Norėdami atsakyti į aukš
čiau pastatytą klausimą: kur 
til|x> tie keliolika milionų žmo
nių, turime grįžti į miestą. 
Miestuose suplaukė visa ta mi
nia darbininkų, biznierių ir 
kitų. Ne dėl ko kito musų Chi- 
caga taip sparčiai auga ir bu
joja. Kiekvieni metai padidi
na jos plotą ir nekilnojamą 
turtą, kad patenkinti naujai 
pribūvančių žmonių reikalavi
mus. — Statytojas.

Savam Name

Dabartinė Chicaga
šis miestas auga netikėtinu 

spartumu. Pargrįžęs po keletą 
metų į Chicagą, žmogus ne
bepažįsta daugelio vietų. Vi- 
durmiesty namai siekia debe
sų; šonuose — gatvės taip iš
siplėtė, jog* ir akis nebegali 
apimti.

Keletą metų atgal prie Cot- 
tage G rovė ir 79 gatvės dar 
augo kopūstai ir kitokios dar
žovės. Niekas nemanė, kad čia, 
laukuose, iškils svarbus cent* 
ras. Farma panaikinta, žemė 
išdalinta, gatvės pravestos ir 
pastatyta aukšti murai. šeši 
metai atgal minėtam kampe už 
vieną pėdą mokėjo $200, da- 
bargi ten pat moka $10,000.

Paprastam žmogui sunku 
kartais suprasti tokie staigus 
pasikeitimai. Kokio stebuklo 
pagalba tas viskas įvyksta? 
Kodėl tokie šokinėjimai? Tai 
yra ekonominis klausimas. As-, 
menys, kurie nuolatos galvoja 
ir seka miesto vystymąsi, daug 
ką gali pasakyti ir išaiškinti.

Mes matom Chicagą beau
gant. Tačiau sunkiai įsivaiz- 
dinam, jog tai pačių žmonių 
darbas, o ne išorinės jėgos stū
mimas. Veikdami, žmonės ne 
ti}< padidina savo turtus, bet 
atneša nemažai naudos ir mie
stui.

Todėl kyla svarbus klausi
mas: kokiu budu mes galėtu
me pasinaudoti tomis progo
mis, kurias teikia besiplėto
janti (’hieaga. žinoma, pavie
niam asmeniui, užverktam kas
dieniniais reikalais, mažai yra 
laiko ir galimybės nuodugniai 
ištirti tą klausimą. Čia reika
linga pašalinė parama. Ir kiek
vienam lietuviui norinčiam tap 
t i savininku žemes ar namo 
tokią paramą ar patarimą ga
li suteikti gyvuojanti Lietuvių 
Nekilnojamo Turto Taryba ir 
jos nariai, kurie seka ir stu
dijuoja įvairias fazes miesto 
augime.

Prie musų darbštumo reika
linga pridėti truputį daugiau 
bizniškos nuovokos, tarpusavi
nio užsitikėjimo, bendradarbia
vimo ir Chicagoj, mes, lietu
viai, užkariausime svarbią vie
tą. — G. Lucas.

$500,000 garažui.
Talpins su virš du tūkstančiu * 

automobiliu
* .

Netoli Union Stoties, vakari
nėj miesto daly, greitu laiku 
bus pradėtas statyti didžiuu- 

’sias garažus Chicagoje, kai
nuojantis pusę miliono dolerių. 
Jame tilps -apie 2,000 automo
bilių.

“Geresnių Namų” 
savaitė

šiandie visoj Amerikoj pra
sideda namų pagerinimo savai
tė. Prekybos sekretorius Her
be it lloover išleido tokį atsi
šaukimą: “Daugiau kaip 3500 
vietinių komitetų kviečia visus 
Amerikos žmones prisidėti prie 
minėjimo “Geresnių Namų“ 
savaitės nuo bal. 24 iki geg. 
1 dienos, šios savanorių gru
pės daug prigeibsti patobuli
nimui namų ir jų įsigijimui.”

Pavasariui atėjus, jau ištik- 
ro laikas pagalvoti apie tai.

Kaip Aš Tapau Savininku
----------- . ■

Norėčiau pasidalinti savo įs
pūdžiais su gerb. skaitytojais 
apie tai, kaip pasisekė inan 
tapti pilnateisiu savininku. 
Lai tas paskatintu ir kitus sie
kti to paties tikslo, kurs yra 
gal* vienas svarbiausių.

Dirbdamas sunkiai, aš per 
keletą melų turėjau susidėjęs 
$3,700. Nenorėdamas mokėti 
svetimiems $40 nuomos į mė
nesį, nutariau pirkti nuosavą 
stubą. Su pagalba vieno žino
mo lietuvių agento, suradau 
namuką, kurs man tiko, ir at
likau pirmąjį mokėjimą sumo
je $3,500. Morgičių ten butą 
apie $4,000, kuriuos aš laikui 
bėgant išperku.

Už metų, kitų mano skola 
pranyks ir aš busiu patsai pil
nu šeimininku. Be to, jau ke
letas man siūlė tūkstantį vir
šaus jei tik parduočiau. Ta
čiau aš nesiskubinu.

— F. Katk.

$26,250 už 10 akrų
Union Bank of Chicag’o nu

pirko dešimtį akrų žemės prie 
Montrose Avė. ir Oketa. že
mę pardavė Charles Pohlman 
už $26,250.

Yra rimto pamato manyti, 
jog neužilgo du trečdaliai visų 
miesto gyventojų turės nuosa
vus namus. Seniau, kuomet su
sisiekimas būdavo menkas,
žmonos spausdavosi krūvon,
arčia J bizpio ar dirbtuvės. Da
bar, iš toliausių miesto dalių 
nuveža kur reikia j pusę va- 
landos ar panašiai. Jsigyjimas 
nekilnojamos nuosavybės butų 
pirmas musų laimėjimas biz
nio lauke.

Bet, — klausia daugelis— 
ar namai su žeme neatpigs, 
pristačius tiek daug naujų trio- 
lx?sių ? Juk viešbučiai, ofisai, 
apartmentai auga kaip ant 
mielių!

Tokių laikų, kad nekilnoja
ma nuosavybė pultų savo ver
tėj. vangiai ar sulauksime. Ne 
bent visi žmonės iškarto pri
truktų pinigų. Dabar gi, staty
bos departamentas yra užvers
tas įvairiais planais ir prašy
mais leisti statyti namus.

Žinovai apskaitliuoja, jog 
šiuose metuose svarbesniuose 
Jungtinių Valstijų centruose 
statybai bus išleista $6.000,- 
000,000. Ar įsivaizdinat koki 
tai suma pinigų? Juk. jeigu 
nuosavybė pigtų, niekas šiam 
pasauly nemestų tiek dolerių, 
kad paskiau turėti nuostolių.

Protingai daro tas, kurs 
neleisdamas veltui laiko, išsi
renka sau narna ir išmoka sko
las. —XX.

Kiek šeimynų įsigyju 
namus 1926 metais?

iš \\ ashingtono, I). C., pra
nešima, jog pereitais metais
Chicago aprūpino 41,416 šei
mynas naujais namais. Šis 
skaičius . sulyginus su buvusiais 
yra pusėtinai žymus.

Išviso Chicagoj statybai ir 
taisymui senų namų išleista 
$376,808,480. Kiekvienam as
meniui tenka $123.62, sulig 
darbo departamento statistikų.

Evanston, III. išleido $15,- 
825,670 statybai ir taisymams 
bėgyje 1926 metų ir aprūpino 
namais 1,271 šeimyną.

Oak Park, 111. išleido $6,-
469,911. naujiems triobesiams 
ir pataisymui ir suteikė pasto- 
ges 711 šeimynoms.

Cicero, III. išleido truputį 
mažiau $5,322,457 ir aprūpi
no 391 šeimynas. Vienam as
meniui tenka išlaidų $81,38.

Ar priklausote L N T 
Taryboje?

Chicagos Lietuvių visuomenė 
pasitiki tik tais brokeriais, ar
ba agentais, kurie yra atsako-, 
mingi už savo žingsnius kaip 
prieš ^valstiją taip ir prieš sa
vo profesinę organizaciją.

Jus galite bile dieną paduoti 
aplikaciją įstojimui į Lietuvių 
Nekilnojamo Turto Tarybą.

Kliubas, Kur Sieks Dausas
Turės 30 aukštų

Naujai išvestame Wacker 
bulvare, vienas po kito kyla 
debesiniai triobesiai, stebinda
mi visus savo augštumu. štai! 
neužilgo pradės, statyti La Sal
io kliubą, kurs sulig padaryto 
plano bus puošniausias visoj 
Chicagoj. žeme prie* Wells 
gatvės jau išnomuota 99 me
tams. Viršutinę bokšto dalį 
kliubo nariai pasiliks sau, o li
kusius aukštus užleis ofisams 
ir panašiai.

Projektuojiųnas kliubas, ve
dėjo nuomone, bus žymus dar 
iuom, kad jame bus įsteigta 
nuolatinė užsienio išdirbinių 
paroda. Daugelio valstybių 
konsulai davę savo sutikimą ir 
paramą.

STATYBOS DAVINIAI

Leidimų naujiems namams 
statyti pereitoj savaitėj išduo
ta 259, sumoje $12,892,900.

Tuo pat laiku 1926 melais 
skaičius leidimų — 431, o su
ma — $11.191.300.

Apšižiurėkit, Kad Nereikė! 
Du Syk Mokėt

“Mechanics Lieti” įstatymas ir! 
savininkai

SlljlĮlįMil . lllllM

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naujų gyveni
mų, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tuk- 1 ♦ 
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet i 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naujų, geres
nį g-yvenimą.

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

\

NAUJIENOS
1739 So. Halstęd Street, Chicago, Illinois.

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IK 
MOTERIŠKUS R UBUS 

Prieinama kaina
. 2305 So. Leavitt Street

. Chicago, III.

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS 
1739 S*. Halsted SU 

CMoųc*. 111

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you u[>
If illnesshasclaimed you forą vjctirn, 

if your healthis poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’sown body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

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

Yourdruggisthas Tanlac. Getatrial 
bottle today, and start on the toad back 

x to vigorous, eturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALtTH

rutija ar stiktu budu neišmo
ka sąskaitos darbininkam ir 
pristatytojąm.

Minėtas advokatas pataria 
sužinoti iš generalinio kontrak- 
toriaus vardus tų, kurie vieno
kiu ar kitokiu budu prisideda 
prie statymo, ir iš jų gauti 
parašą, jog nevargins savinin
ko jokiomis sąskaitomis.

Chicagos miestas bučia
vos auditorijų

Įvairios valdiškos ir pilieti
nės įstaigos susirūpino greitu
pastatymu Chicagoje naujo:; 
auditorijos, kurioj tilptų kelio
lika tūkstančių žmonių.

William R. I)awes, preziden
tas Prekybos Rūmų, yra sta
tymo komisijos pirmininku. 
Jis tikisi, jog atlikus šį darbą 
busią galima gauti Chicagoj 
demokratų ar republikonų na- 
cionalę * konvenciją ateinan
tiems prezidento rinkimam .

mokėti du syk, dėlei veikimo —Man prisiminė daugelis
Mechanics atsitikimų, kuomet savininkas 

nelaimei, buvo priverstas mokėti du syk 
už savo garažiaus ar namo į- 
taisymą. Pirmą kartą pačiam 
kontraktoriui, o paskui darbi
ninkams ir už medžiagą. Tai 
galėjo atsitikti delei sekančių 
priežasčių:

(taip vadinamo — “
• Lien” įstatymo, kurs
j daugeliui nežinomas.

Chicagos advokatų 
j gana ilgai svarstė šį 
ir šiomis dienomis įteikė pa

stato siūlymą jį pataisyti. Vienas

komisija 
įstatymą

Tieji asmenys, kurie 
ar taiso namus ir kitokius komisijos narių — H 
trobesius, esti dažnai verčiami ker štai ką prafieše:

.»

I

kaino afidavito iš kontrakto* 
riaus.

2) Negavo užtikrinimo iš 
medžiagos pristatytojų ar dar
bininkų, jog tie jokio mokesnio 
iš jo nereikalaus.

8) Sutartj7 klaidingai užra
še* ar praleido punktą kuriupm 
savininkas apsidraustų atsiti
kime, jei kontraktorius bank-
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miltų,
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vandens
cukraus 
baltymai
labai gerų mil-

noprisviltų, 
tinka to- 
i.šmaišyk. 

džiovintos

puoduko
šaukštuku' bjiking powdoi 

šaukštuko migdolų eks-

BALTAS RIEŠUTŲ PYKA-

kias patinka formas ių padėk 
' ledaunėn. Pridėk kokios nor: 
• vaisių sunkos prie likusios iš
plaktos smetonos ir pagražink 
ryžius prieš paduosiant stalan.

1 Kepk gana karštame 
[ pakol viršus paras, 
sumaišyti lygias dalis 
ir stravvberry. padaro 
gerą skonį.

Paduodant i 
su kapotom Sdą.

! rhubarb sinpiaustytų
— šmotukais. Apibarsty

KIAUŠINIAI SU TOMATAIS

Pirmadienis, B:d. 25, 1H27
7MUSŲ MOTERIMS

Veda Dora Vilkienė

ASPARAGŲ SRIUBA

2

BULVIŲ RITULIAI
pet-

2

MCSa SU SPINAKAIS

3012

3013

(Vardas ir pavardė)

Amžius
(Adresas)

(Miestas ir valst)

Nupiauk 
likusią 
užpilk 

ir virk

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

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

Į I
1 šaukštukas druskos
2 puoduku tirštos saldžios 

Smetonos (whipping cream).
‘/j vanillos.
Kokių nors uogų sunkos,

| Sumaišyk druską su pienu.
j Virk ryžius pieno (dvigubame

smetonos miltų ir sviesto, pas- puode) 30 iki 45 minutų arba 
kui vėl dėk špinakus ir mėsą pakol bus išvirę. Kuomet at- 
eilėmis. Viršų apibarstyk duo- šals, sudėk pusę puoduko iš
aus trupiniais. Kepk pečiuje plaktos Smetonos. Supilk j Lo
puko! viršus gerai nepurus.

šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
kvorta sriubos 

2*4 puoduko milko 
2 šaukštukai druskos
1 šaukštukas sukapotų 

ryškų
2 rišulius asparagų 
1 riekutė svogūnų. 
Nuplauk asparagus.

viršus, apie 2 coliu, 
apačią sudėk puodan, 
vandeniu su druska 
10 minutų. Perkošk per šitą, kol dar neotšals. Pridėk d rus-, 
sutrink asparagus su šaukštu, kos, pipirų, kiaušinio trynius 

ir ant galo išplaktus baltymus. 
Atšaldyk ir padaryk ritulius, 
apibarstyk miltais ir kepk gi-1 
liuose taukuose, 
stalan apibarstyk 

užpilk sriubą ‘ potruškom.
stalan su : ---------

Padaryk dažalą ir milts svie 
to pieno ir sriuba. Sumaišyk 
su perkoštais asparagais. As- 
piragų viršūnės gali kariu iš
virti, bet išimk ir juos čiehis 
įdėk i lėkštis, 
ant jų ir paduok 
krekėsais.

3 šaukštai tarpyto sviesto
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
1 8 šaukštuko pipirų
3 4 puoduko saldžios smeto 

nos arba milko
1 puodukas sviestu apipiltu 

duonos trupinių
*4 puoduko saldžios Smeto

nos
3/4 puoduko vištos arba mė

sos sriubos
1/2 kvortos virių špinakų
1/2 kvortos virtos vištienos.
Ištarpyk sviestą, pridėk mil

tus, druską ir saldžią Smetoną 
arba milką, gerai išmaišyk ir 
duok užvirti. Išsviestuotame 
puode, dėk eilėmis špinakus ir 
vištiena. Apipilk dažalu

J/į. puoduko sviesto
2 šaukštu milko arba 8 šau

kštus pieno
6 šaukštus
1 puodukas
2 kiaušinių
ll/l. puoduko

/- 1 " '
Tel.. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Ą. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119

puoduku virtų bulvių 
šaukštai saldžios smetonos 
kiaušinių tryniai

Druskos
Pipirų
3 kiaušinių baltymai.
Pertrink bulves per šitą pa-

5 kiaušiniai
1/2, šaukštuko druskos
2 šaukštai sviesto 
•4 šaukštuko pipirų 
1/2 puoduko pieno 
Tomatų sunkas.
Išplak kiaušinius, supilk 

ną, dėk druską ir pipirus, 
šildyk skauradą, sudėk s
tą, ištarpyk. Supilk kiaušinius 
ir maišyk idant 
ant galo užpilk kiek 
matų dažalo ir* vėl 
Paduok 
duonos 
sais.

RYŽIAI

trakto
*/i. šaukštuko druskos
*4 puoduko sukapotų 

tų.
Persijok 11/|, puoduko

G. P. SUROMSKIS & GO

Pripildyk pajų su: 
3 puoduku rimbai b 
1*4 puoduko cukraus 
Padaryk tešlą pajuj iš: 
2 ‘puoduku miltų 
*4 puoduko šaltų taukų 
1 šaukštukas druskos 
4'4 šaukšto pieno 
Padaryk paprastą pajaus te-

Išklok blėtį pripildyk su 
maža! c 

cukrum 
viršaus, 
pečiuje 
(lalima

trink sviestą, pridėk cukrų ii 
trink ne (langiaus kaip 3 mi
nules. Supilk pusę pieno tegu! 
pastovi 10 minutų, kad cuk
rus ištii-ptų. Atskirk kiauši
nius. Pridėk pusę puoduko 
miltų prie mišinio ir plak 10 
minutų. Paskui sudėk miltm 
su baking povvdėriu ir druska 
ir likusį pieną, taipgi riešutus. 
Greitai plak vieną minutę ii 
pridėk išplaktus baltymus. Su- 

j išsviestuotas blėtis. 
pirmiaus nekarštame pe
tį paskui atsuk šilumą, 
reikia 35 minutes.

NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

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

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

I

Reikalinga agentų.

Yardn 4951

Mis. Anielia Jarusz-Kau.shillas
AKUfiERKA 

3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

U£ dyka Pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjime

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti gerinusi pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 

•pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Į’eoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
I^abai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Grojikliai Pianai 
PEOPLEŠ KRAUTUVĖSE

karštą ant 
(toast) arba su krekė-.j

PRIRENGTI 
RARIŠKU BUDU

1-puodukas ryžių
2 puoduku pieno

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠIS, Vodejas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Westcrn Avė.

Tel. Heinlock 6151

t ......... .
Tol. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S't., Chicago, III. .________________________ *

Atėjo Kultūra No. 3. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

/ -------------------- ---------

Wiertelak’s Pharmacy 
Albert P. Wiertelak, R. Ph.

4501 Archer Avė.
Phone Virginia 11488 

Chicago
- * ----

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai Advokatai

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grjžo iš Europos
I)r. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 
m i. i

Telephone Yards 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8290
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SMARTNESS AND ECONOMY
There izn’t any wonder for the popu- 

larity of the youthful box-plaited skirt 
secn in Style No 3013. It affords many 
interesting changes of costume wom with 
blouses of different design or fabric. Pat- 
tern in sizes 16. 18 years, 36 to 46 inches 
bust measure. For example, Design No. 
3015 of wool jersey expresses the sporte 
feeling, and can be had in sizes 16, 18 
years. 36 to 46 inches bust measure. Of 
marked individuality is Design No. 3014 
of šilk crepe for genera! wear. Pattern in 
sizes 16. 18 years, 36 to 44 inches bust 
measure. A more frivolous affair of filmy 
chiffon or georgette crepe in Design No. 
3013 can be had in sizez 16 18 years, 36 to 
42 inches bust measure. The above pat

tern costs 15 cents each in štampe or coin (coin preferred). 
Our patterne are made by the leading Fashion Designere 
of New York City and are guaranteed to fit perfectly. 
You’U be delighted nrith our Spring and Summer Faehion 
Magazine. Send 10 cente for your copy.

JOM

$10,000 accident policy

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

^DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba kraaos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 9o. 
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom Stn Room 1111 

Telefonas Central 4411. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji ;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St 

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K.JURGELIONIS
AD VOK A I A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgi&ams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS.

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic M0t
- ■■■' 1 'i ..................~ -- ---------- -----------

•J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Seile SU Room 2M1
Te. Randolph 1184—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedfclio ir 
Pltnyčios.

Garsinkitės Naujienose

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

,,i , ■■.-■■nemiei > i Ziih .b. i ■ ■ ■-/

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyrę® gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikai li
gas vyrų, moterų ir valką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis i Canal 
3110. Naktį

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai!

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Fairfaz 6858 \ 

%_______________________________
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Visimokijirao kaina) 
| Chicago ja — paltui 

Metams_____________
Pusei meti .......................- HM 
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LM 
.7*

■ditof P. «RI«AFHS
1TM South Mabted Strrat 

Chicaro, Ilk 
TalephoM Rooaevelt 8909

Subseription Ratas t 
18.00 per year in Canada. 
17.09 par yaar outsiie of Chl«a«a. 
68.09 par yaar In Chicago, 

8c. per copy.
Eatored aa Saeond CUum Mattel 

Mareh 7th, 1914, at tha Post Office 
Df Chicago, III, 3XMtex the sst of 
Mareh 8rd 1879.

Chicagoja per oaitotojui
Viena kopija--------------------- — te
Savaitei 18e
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoja, 
pattui

Metama|7.99
Pašei metų____________ -____ 8.54
Trims mineaianoa 4.......   1.71 >
Dviem mėnesiams-----------------1.25
Vienam mAaeaiui.75

Matevon ir kitai uManiaoaat 
(Atpiginta)

Metams 98.00

drovS, 1789 S. Halstad St, Chieago, 
III. — Telefonai Reoeevalt 8590. ordariu karta ra airakyma.

FAŠIZMO VERGIJA

rio tikėjimo praktikavimą J A. Čechovas.
Tikiu, kad nei viena bent ku
rios bažnyčios įstaiga neturi 
mažiausios teisės duoti pa
tvarkymų, turinčių visiems 
privalomo valstybinio įstaty
mo rfalią, — nebent tik pa-'kyklų direktorius, 
tvarkymų, nustatančių savo doras, dėjusis r“ 
pasekėjų padėtį savo bažny- teisingu ir geros širdies, kartą 
čios rii>ose. Tikiu į viešųjų priėmė savo raštinėj mokyto- 
mokyklų palaikymą, kaipo į 
vienų pamatinių Amerikos 
laisvės kertinių akmenų...”
Jeigu So. Bostono klerikalų 

organas pripažįsta, kad šitie 
gubernatoriaus Smith’o žodžiai 
teisingai nurodą vietą tikėjimui, 
tai kodėl jisai ir tie, už kuriuos 
jisai agituoja, laikosi visai prie
šingo nusistatymo sulig Lietu
va?

Ponios
mo-
Feo-

N. gubernijos liaudies 
, Petro 

save žmogumi

t , , .
—Jokiu bildu! — pakartojo šiomis drumstomis 

jis

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, William 
Green, pareiškė spaudai, kad vadinamuoju “darbo čarte- 
riu”, kurį anądien paskelbė diktatorius Mussolini, Itali
jos darbininkai tapo paversti vergais.

Visos italų darbininkų teisės, kaipo asmenų ir pilie
čių, tapo panaikintos. Panaikintos tapo taip pat jų kolek- 
tyvės teisės — teisė laisvai organizuotis ir teisė bendro
mis jėgomis kovoti su darbdaviais dėl būvio pagerinimo.

Principai, kuriais remiasi vadinamasai ‘darbo čar- 
teris’, yra (sako prezidentas Green) tie patys, ku-

kinaina sovietų valdžios Rusijoje. Kiekviena tų vald
žių stengiasi įsteigti viršenybę ir viešpatavimą val
stybės ant atskiro žmogaus ir jo laisvės”.
Tai yra visai teisingas pastebėjimas. Bolševizmas sa

vo nusistatyme sulig atskiru žmogum (individuumu) lai
kosi lygiai tokių pat principų, kaip fašizmas. Taip vie
nas, kaip ir antras nepripažįsta jokių teisių žmogui, žmo
gus jiem yra tiktai valstybės^įrankis, o valstybe fašizmas 
ir bolševizmas laiko tiktai savo partiją.

Kiekvienas turi tai partijai tarnauti. Kas jai prieši
nasi, tas yra sunaikinamas be pasigailėjimo!

Yra žmonių, kurie įsivaizduoja, kad šitoje fašizmo ir 
bolševizmo filosofijoje esą kas nors naujo. Tikrenybėje 
gi ši filosofija yra taip sena, kaip žmonijos istorija.

Pirmieji senovės rekordai apie žmonijos praeitį rodo, 
kad žmogus pradžioje neturėjo jokių asmeninių teisių. 
Jisai buvo beteisis narys ar savo šeimos, ar savo genties, 
ar kitos kurios grupės. Tiktai kai augantis susisiekimas 
tarpe žmonių sutaršė ir susilpnino ryšius tose pirmykštė
se grupėse, tai žmogaus asmuo ėmė darytis nepriklauso- 
mesnis. Bet tą asmeninę laisvę paskui dar ne kartą sunai
kindavo kitokios galybės. Tam tikrais laikais žmones bu
vo visiškai pavergusi bažnyčia arba svietiška valdžia.

Šitų despotiškų galybių principas buvo toks, kad žmo
gus kaipo žmogus neturįs jokios reikšmės; visa jo vertė 
esanti tiktai tame, kad jisai tarnaująs “Dievui” (t. y. ku
nigijai) arba “valstybei” (t. y. karaliui ir jo klapčiu
kams). Vardan Dievo ir valstybės (arba karaliaus) žmo
gum buvo ariama ir akėjama.

Dabar taip pat elgiasi su žmonėms bolševikiška ir fa- 
sištiška diktatūros. Jos todėl ne stato ką nors nauja, o

atgal.
Bet tai yra tuščios pastangos. Šioje gadynėje despo

tizmas gali viešpatauti tiktai laikinai, nes tie milionai 
žmonių visame pasaulyje, kurie jau pradėjo kovoti už sa
vo teises, daugiaus nebenurims, iki laisvė nebus iškovota. 
Jei kitaip nebus galima, žmonės žengs i laisvę per bolše
vikišku ir fašistišku diktatorių lavonus!i c c

Apžvalga
KAS JAM DABOSI?

“Naujienose“ buvo pakeltas 
klausimas apie vieną “Darg- 
vainį’’, kuris rašisėja palankius 
Lietuvos smurtininkams straips
nius. Tuo “Naujienų” elgesiu 
galėjo būt nepatenkinti ų»al 
smetoniniai arba jų simpatiza- 
toriai, 1x4 kas žin kodėl dėl jo 
mus išplūdo paskutiniais žo
džiais p. Pruseika “Laisvėje”! 

* Ar jisai visai pavirto kūdikiu, 
begarbindamas “leninizmą“, 
“munšainas” jį įveikė?

ar

“PRINCIPAL” SULIG
UŽSAKYMU

Sv. Juozapo “Darbininkas” ne 
tik nesipiktina New orko gU- 
bernatoriaus Smitli’o pai’eiSki- 
mu apie santykius tarp valsty
bės ii bažnyčios, bet d a ir pa
gilia jį. “D.” sako, kad “Smi-

thas nurodo, kur tikėjimams ir 
netikėjimui vieta.“

Labai gerai. Pažiūrėkime 
gi, kaip jisai tatai atlieka. Sa
vo laiške Amerikos katalikų šu
las, besirengiantis statyt savo 
kandidatūrų j Jungtinių Valsti
jų prezidentus, sako:

“Tikiu, kad privalau gar
binti Dievą sulig Katalikų 
Bažnyčios tikėjimu ir jos pri
imtais įpročiais. Nepripažįs
tu savo Bažnyčiai jokio auto
riteto, kurs turėtų teisės kiš
tis į J. Valstijų konstitucijos 
ar jų įstatymų tvarkymą. Ti
kiu į absoliučią sąžinės lais
vę visiems, j visų bažnyčių, 
sektų ir tikėjimų lygybę prieš 
įstatymus ne kaipo į malo
nę, bet kaipo į kiekvienam 
priklausančią teisę. Tikiu į 
absoliuti Bažnyčios atskyrimą 
nuo Valstybės ir griežtą pil
dymą to konstitucijos punk
to, kuriuo kongresui drau-
dančius pirmenybę Valstybė
je kuriam nors tikėjimui ar
ba varžančius laisvę bent ku-

akimis, i
Dieve apsaugok! kaip žmogus rengiantis apalpt, ;žiūrėti į surprise partes,

_ Bet kodėl gi ? žiurėjo ir iš mandagumo šypso- 
—Suprask, mieloji, jau jeigu jo8-

vyriškis ne tiesiai, o per mo- 0 rytojaLS Jieną> pri§męs 
teris veikia, tai reiškia, jis ^rektorius savo raštinėj Vre- 
niekis! Kodėl gi jis pats l)as mionskį, ilgai neišdryso pasą
mone neateina? kyt jam tieses. Jis sukinėjosi,

Po pietų direktorius piiguė maį^8į jr nera<;0 nUo ko pra
dėt. Jam norėjosi atsiprašyti 
mokytoją, išpasakot jam visą 

' tikriausią tiesą, bet liežuvis 
• susipainiojo, kaip girto, ir ga

lop jam pasidarė nemalonu ir 
pikta, kad priseina vaidint to- 

• savo raš
tinėj, prieš savo pavaldinį. Pa
galiau jis trinktelėjo į stalą, 
pašoko ir piktai suriko: 

—Nėra pas mane dėl jūsų 
ma- 
ma- 
ma-

ma lietuvių pradėtu su pasai-

Laipo į pragaištingas pramo
gas, — gal jos tada greičiau 
išnyktų iš musų tarpo. Vieton 
surprise parčių reikėtų įvesti 
ką nors blaivesnio, švaresnio 
ir kulturingesnio. Mano nuomo
ne, mes, lietuviai, turime tiek 
pat progų švaresnėms pramo
goms laiko praleidimui, kaip 
ir visi kultūringesni žmonės. 
Mums nėra reikalo po dulki
nus beismentus landžioti ir ten 
girtauti, iki atvyksta guzikuo- 
čiai surprise partes “chorą” 
malšinti.

savo kabinete ant sofos ir pra
dėjo skaityti gautus laikraš
čius ir laiškus.

“Mielas Petro Feodorai! — 
rašė jam miesto burmistro 
žmona. — Jus kadaise išeita- 
rot, kad aš esanti širdžių gnu-, [j;j"‘n’etikū8ia‘rolę" — 
dytoja ir pazystanti žmones. 
Dabar jums yra galimybes Į 
tatai patikrinti. Pas jus šio
mis. dienomis ateis prašytis, 
raštvedžio vietos i 
glaudon kai kuris Polzuchinas,1 
kurį aš pažystu kaipo puikiau-' 
šią žmogų., Jaunikaitis k‘ha5 
simpatingas. Priėmus jį, įsiti
kinsit” ir tt.

—Jokiu bildu! — pratarė di
rektorius. — Dietfe apsaugok!

Po to nebuvo nei vienos die-1 
nos, kurioje direktorius nebot 
gavęs laiškų, rekomenduojan- ; 
čių Polzuchiną. Vieną gražų' 
rytą pasirodė ir pats Polzu
chinas, vyrukas jaunas, pilnas, 
skustu veidu, juodai apsitai
sęs.

—Tarnybos reikalais aš 
čia priiminėju, o raštinėje, 
sausai pasakė direktorius, 
klausęs jo prašymą.

—Atleiskit, jūsų didenybe, 
bet musų bendri pažystami 
man patarė kaip tik šičia ir 
kreiptis.

—Gm!..^— 
lektorius, su 
r ėdamas į jo 
Kiek aš žinau, >— sako jis. — 
tamstos tėvas pasiturintis ir 
jums materiale parama nerei
kalinga, koks gi reikalas tam
stą spiria prašytis šios vietos? 
Juk alga menkutė!

—Aš ne dėl algos, o taip... 
Vistiek valdiška tarnyba...

—Taip... Man rodos, kad už 
kokio mėnesio tamsta atsibos 
toji tarnyba ir jus ją mėšit, 
tuo tarpu gi <yra kandidatų, 
kuriems toji vieta — kariera 
visam gyvenimui. Yra vargšų, 
kuriems...

—Ne nusibos, jūsų dideny
be! —- nutraukė Polzuchinas. 
—Garbės žodis, aš pasisteng
siu !

l)irėktojius įsusi jaudino.
—Klausykit, — paklausė jis 

I>an|iekjnančiai šypsuK^amas,— 
kodėl tamsta nesikreipei išsyk 
pas mane, o radai reikalingu 
trukdyti ponias?

—Aš nežinojau, kad tai 
jums bus nemalonu, — atsa
kė Polzuchinas ir susigėdo. — 
Bet, jūsų didenybe, jei jus 
neigiate rekomenduojančių lai
škus, tai aš galiu jums per
matyt atestaciją...

Jis išėmė iš kišeniaus popie- 
rą ir padavė ją direktoriui. Po 
atestacija, kuri buvo parašyta 
kanceleriška tarme ir pabrai
ža, buvo pasirašęs gubernato
rius Iš visa ko buvo matyt, 
kad gubernatorius pasirašė su
vis jos neskaitęs, kad tik atsi
kračius kokios nors įkirios po
nios.

—Nieko nepadarysi, lenkiuo
si... Klausau 
torius, perskaitęs atestaciją, ir 
atsiduso. — Paduokit ryt pra
šymą... Nieko nepadarysi...

Kuomet Polzuchinąs išėjai 
direktorių visą apėmė pasi- 
biau rėj imo j ausmas.

“Niekšas 
vaikščiodamas 
pą. — Vistik 
tikęs šliužas, 
Biaurybė!”

Direktorius 
ant durų, per kurias 
Polzuchinas ir pagaliau susi
gėdo, nes tuo metu pas jį į 
kabinetą įėjo ponia, teismo rū
mų valdytojaus žmona.

—Aš vienai minutei, vienai 
minutėlei... — pradėjo ponia. 
—Sėskitės, krikšto tėvai, ir 
kantriai mane išklausykit... Na, 
sako, pas jus esanti laisva vie
ta... Ryt ar šiandie pas jus 
užeis vienas jaunas vyri&kis, 
kai kinis Polzuchinas...

Ponia šnabždėjo, o direkto
rius žiurėjo į ją,

ją Vremionskį.
—Ne, ponas Vremionski, — 

sako jis*: —i atsistatydinimas 
neišvengtinas. Su tokiu balsu, 
kaip jūsų, negalima toliau mo
kytojauti. Ir kokiu bildu jus 
jo nustojot?

—Aš sušilęs atsigėriau šalto 
alaus, — sušnabždėjo mokyto
jas.

—Kaip apgailėtina! Tarnavo 
žmogus keturioliką metų, ir 
galop toks likimas! Velnias 
žino, dėl tokio menkniekio pri- 
seina visą karierą gadinti. Ką 
jus dabar manote daryti?

Mokytojas neatsakė nieko.
—Jus su šeima? — užklausė 

direktorius.
žmona ir dvejetas vąikų, 

jūsų didenybe... — prašnabž-

Kada Lietuvos socialdemok
ratai ir kiti pažangus žmones 
reikalauja, kad bažnyčia butų 
atskirta nuo valstybės, tai klc- 
i i kai ai juos keikia susiriesda
mi, ir “Darbininkas” jiems 
ravoja”.

Klerikalai tvirtina, kad 
tuva būtinai turinti būt 
kdikiška“, t. y. kad katalikų j 
t’kėjimas ir bažnyčia turėtų: 
lirmenybę prieš visas kitas re- ■ 
iffijas.

Jie gvoltu rėkia, kad Lietu
vos valstybe turinti mokėti al
gas kunigams, kuomet gi buv. mis daryti! — pasakė jis.

tu

’dėjo mokytojas
• Užstojo tyla. Direktorius at
sikėlė iš užstalės ir, jaudinda
masis, pradėjo vaikščioti iš 
kampo į kampą.

—Neišmąstau, ką man su j u-

Mokytojaut jus negalit, iki 
pensijos jus dar nedatraukėt... 
atleisti jus į visas keturias pu
ses, atiduot likimui, nesuvls 
patogu. Jus dėl musų savas 
žmogus, ištamavot keturioli
ką metų, reiškia, musų parei
ga pagelbėt jums... Bet kaip 

| pagret bet ? Kuomi* aš ..jums ga- 
liu padėt? įeikit jus mano pa- 
dėtin: kuomi 
padėt?

Užstojo
i vaikščiojo ir vis mąstė, o Vre- 
i mionskis sėdėjo ant krašto ke- 

, .. . 'dės ir, prislėgtas savo likimu, Kaip gi tad Jisai taip paf mąst- Galop dh,ekt0_ 
gilti gubernatoiių |rįUs nu§vįĮ0 jr dargi pirštais 

kuris si o j a kaip tik; SUp()^ g j I10<

Meževičiaus kabinetas sumanė 
anaikinti algų mokėjimą ku

nigams, tai jie apšaukė jį “va
gims”, “plėšikais’’ ir net aršes
niais už vagis ir plėšikus niek-

Kuomct buv. koalicinė val
džia paruošė Įstatymo pro jok- į 
tą apie* civilių metrikų vedinių ! 
r civilius šliubus, tai klerika- į 
ai šaukė, jogei tai esąs “bedie- | 
ių” ir bažnyčios griovikų su-1 

manymas.
Ir šv. Juozapo sąjungos lail 

i .ištiš visam tam klerikalų riks-Į 
riui pritarė, 
dabar gali 
Smith’ą, I 
už tą, ko reikalauja Lietuvos 
‘ bedieviai”?

Jo religiški “principai 
Lietuvai vieni, 
Ii. Reiškia, jisai i 
principų, bet elgiasi taip, kaip i 
tas čigonas, kuris apsimeta bi- 
k kuo, kad tik apgavus žmogų. 
Kur daug’ davatkų ir tam sno
bų, tenai ' “D.” eina išvien su 
č klais fanatikais, o kur žmonės 
šviesesni, tenai jisai apsimeta 
“sąžinės laisvės“ šalininku.

aš jums galiu

tyla, direktorius

—Stebiuosi,, kaip tai anks
čiau neprisiminiau! —pra- 

Vra'bilo jis skubiai. - Klausykit, 
o Amerikai ki- galiu jums pasiūlyt.,

neturi jokių ; Ateinančioje savaitėje pasiliuo-

'i RYS KOMUNISTAI ESĄ KAL
TINAMI DEL VAGYSTĖS

suoja musų prieglaudos rašt
vedys. Jei norit, stokit jo vie
ton! štai jums!

Vremionskis, nelaukęs tokios 
geradčjystės, taip pat nušvito.

—Ir puikiausia, — sako di
rektorius. — Dar šiandie para
šykit prašymą...

Atleidęs Vremio'nsikį, Petro 
Feodoras pasijuto lengviau ir 
dargi patenkintu: prieš jį jau 
nestuksojo sulinkusi šnabždan-

“Vienybei” jos koresponekn-mokytojo figūra, podraug 
tas praneša iš Great Neck, N. 
Y., kad tenai policija suėmusi 
(’.u uoliu komunistu, Balsį ir 
Klastauskas, o trečiasis, Bilda,

da ir “Keleivis”, kuris dar pa
žymi. kad suimtasis Balsis bu
vęs kurį laiką Brooklyno “Lais
vės” redakcijos narys.

“Keleivio” žinia skamba taip:

čia
tapo areštuotas Franas Bal
sis, buvusia ‘Laisvės’ redak
torius, kuris kaltiifamas Įsi
laužimu ir išvogimu Mahoney 
namų, kuomiet savininkai bu
vo Floridoj.

“Su Balsiu suimtas ir F. 
Klastauskas, taipgi komunis
tas ir ‘laisvietis’. ’* 
“Vienybėje“ gi rašoma:

“Čionai buvo vienas turtuo
lių namas, pridėtas visokių 
brangių rakandų, kilimų ir 
tt.. o savininkai buvo išva
žiavę į šiltus krantus. Bilda 
ir Klastauskas ir Balsis, pa- 
sisamdę Jono Budrio^ troką, 
ir ėmė vakare vežtis, kožmus 
į savo namus, daiktus iš mi
nėto turtuolio namo. Paskui 
•policija vienus pagavo, o Bil
da kažin kur pabėgo. Minėti 
vyrukai buvo labai raudęni 

z komunizmo apaštalai ir skai
tydavo ‘Laisvę*. ’’
Jeigu tiesa., kad- tie

malonu buvo prisipažint, kad, 
pasiūlius VVemionskilui laisvą 
vietą, jis pasielgė teisingai ir 
sąžiningai, kaip geras ir tau- 
sus žmogus. Bet tas geras 
ūpas, deja, neilgai tęsėsi. Grį
žus jam namo ir atsisėdus pie
tauti, jo žmona, Jono Nastazi
ja, netikėtai priminė:

—Ak, deja, vos buvau neuž
miršusi Vakar buvo atvažia
vusi pas mane Sergijaus Nina 
ir kalbėjo dėl vieno žmogaus. 
Sako, pas mus prieglaudoj vie
ta pasiliuosuojanti.

—Taip, bet ta vieta, jau ki
tam pažadėta, pasakė, susi
raukęs direktorius. — Be to, 
tu žinai mano nusista
tymą: aš niekuomet neduodu 
vietos sulig protekcijos.

—Aš žinau, bot dėl Sergi
jaus Ninos, tikiuos, galima pa
daryt išimtį. .Ii mus kaip gimi
nes myli, o mes dėl jos iki šiol 
dar nieko gero nepadarėm. Ir 
nemanyk, Feodorai„ atsakyti! 
Savo kaprizais tu ir ją įžeisi, 
ir mane.

—Ir ką gi ji rekomenduoja?
Polzuchiną.
Kokį Polzuchiną? Ar tai 

tą, kuris per Naujus Metus 
Cackį vaidino? Džentelmoną ši
tą? Jokiu budu!

Direktorius nustojo valgęs.

komu- 
tokią 

ekspropriaciją”,
nisrtai mėgino padaryt
“buržuazijos
tai tur būt jiems pasirodė, kad

Greal Neek’e jau gyvuoja so
vietų rojus. Bet policijos knlti- 
nimai ncvisuomi t esti teisingi, 
todėl reikia palaukti, kol daly
kas pilnai paaiškės.

i —Nėra pas mane dėl
. P1 ,e"i vietos! Nėr ir nėr! Palikit 

ne ramybėj! Nekankinkit 
nęs! Atstokit pagaliau nuo 
nęs, eikite!

Ir išėjo iš raštinės.
Vertė K. Nemunas.

Nėra žemesnės pramogos, 
kaip surprise palte ir todėl aš 
paturiu visiems lietuviams su
sidomėti blaivesnėmis ir kultū
ringesnėmis pramogomis, o ne 
♦okiomis puslaukinėmis, ko
kiomis yra surprise purtės.

—Priešas.

ne

iš-

sumurmėjo di-
neapyikanta žiu-

smailius batus.

pratarė direk-

— šnabždėjo, jis 
iš' kampo į kam- 
išgavo savo, ne- 
bobų pakalikas!

garsiai spiovė 
išlindo

Skaitytojų Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] s ........————
Dar apie “Surprise 

partes”

GYVENIMAS
Minesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd ^tyeet 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rengiamas spaudai gražus
GEGUŽINIS

“sur- 
kokią naudą 

neša • tad i pąih 
jų ir savo nusista-

Gyvenimo” numeris

Prenumerata metams ........ >2
l’UHei metų ............    |1
Kopija ...................-................  20c

suprantu, surprise

Mano nuomone, visi privalė- 
tumėm labiau susidomėti taip 
dabar madoj esančiomis 
prise partėmis” 
ar žalą jo: 
ryti linkui 
tymą.

Kiek aš
parčių negalima prie nieko šva
resnio prilyginti. Tai nėra spor
tas, dailė ar kokia švaresne 
pramoga. Galima tik tiek pa
sakyti, kad surprise purtės 
paremtos vien grynai ant biz
nio pamatų. Ypač tie žmonės 
yra linkę rinkti pinigus, kurie 
turi mažiau žmoniškumo, o 
daugiau tuščios garbės ir ego
izmo. Aš taipjau esu įsitiki
nęs, kad ir tų pačių žmonių, 
kurie duoda pinigus surprise 
partėms, jei paprašytum nors 
pusės tų pinigų kokiam labda
ringam darbui ar kilniai idėjai, 
tai nuo jų nieko negautum, — 
jie tuojaus pradėtų ekonomi- 
zuoti ir dar tokį prašytoją ir 
jo sumanymą išniekintų.

Butų labai gerai, kad dangų-

WETZEL & PETERSON 
GR'ABORIAI 

PriytttiSki Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, III.
Phone 95

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockuell 6863
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

G E R B. Naujienų akai 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wkllace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. B. 
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood5107 

nuo 9 I*1 D vtl. ryte;
Va!andos\ nuo 6 lki 6 vakare

11 “ z —A

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St 
t Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2169 
— Valand.a —•

iki 12 vai. dienos ir 
iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Mllv.lk,. A.«, Iteom 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 ilgi 8 po plotu, 6 tiri
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633
apsitararaVu- ĮUltraviolOtinO iviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare. w
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0678

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4412 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos I ,lu° ’ į* “ v.'

I nuo b iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 Se. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1960. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelia
LIETUVIS DENTISTAS

v 4645 So. Aabland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiako* 

CHICAGO, ILL.

.Rea. 6600 Stf. Arttdtn Ara.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tbl. Canal 0257

DR. I». Z. ZAI^ATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18B1 So. Halited 84, 
(Irieaga, TU.
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Waterbury, Conn.
A. a. Marė PriceviČienė.

Marijona Ališauskiutė-Prioe- 
vicienė gimė Totorkieno kai
me, Vilkaviškio apskrity, Lie
tuvoje. Būdama pačiame vidur
amžy, turėdama vos 55 metus, 
staiga tapo pašaukta nelemtos 
mirties balandžio 6 d., 1927 
metų, 12:45 vai. ryte. •

Velionė mirdama paliko di
džiausiame nuliudimę savo vy
rų, Jurgį Pricevičių, dukteris 
Norą Gugienę (žinoma daini
ninkė ir adv. K. Gugio mote
ris) Chicago, Ilk, Nelę Hun- 
terienę iš Hillside, N. J., Marijo
nų Pricevičiutę, Onų Mihitienę 
ir sūnų Vincų Pricevičių ir du 
anukus Waterbury, o taip gi 
viena brolį, Vincų Ališauskų, 
gyvenantį Brooklyn, N. Y., ir 
dvi seseris Lietuvoje.

Velionė Marijona PriceviČie
nė buvo pavyzdinga moteris ir 
motina, kuri būdama malo
naus ir simpatingo budo, turė
jo daug draugų ir pažįstamų. 
Ji buvo didelė mylėtoja gam
tos 
Įėjo 
lėti

ūetroit, Mich.

ku- 
šin-

ir
go

Seniaus Detroito lietuvių ko
lonija buvo garsi savo veiklu
mu. Visi dirbo visuomeninį 
darbų lietuvių labui. Nežiūrė
jo tiek pMrtiviškumo, bet dirbo 
idėjinį darbi) vienybėje, su at
sidavimu. Visi lavinosi, kad 
pakilt augščiau susipratime, 
žinyboj, draugiškume. Dirbant 
visiems vienybėje, sutikime, ir 
pats darbas buvo sėkmingas. O 
ir buvo nemažai gerai išsilavi
nusių, tinkamų vadovauti nau
dingų darbų žmonių. Dirbo so
cialistai, dirbo tautininkai ir 
katalikai. Atsirasdavo net ir iš 
kunigų, kuris prisėdėdavo prie 
bendro darbo. Todėl sparčiai 
ėjo pirmyn statymas l>ažnyčių, 
organizavimas kooperacijų viso
se lietuvių apgyventose miesto 
dalyse, tvėrimas bendrovių, sta
tymas nuosavios svetainės. Ta
da ir lietuviai buvo apsigyvenę 
didelėmis kolonijomis ir, nesi- 
skirstė, kas labai lengvino vei
kimų. Buvo daug veikiama dėl 
blaivybes; tame darbe gelbėjo 
ir kunigai, Tarp visų buvo di
delis sutikimas, nebuvo ištvir
kimo, divorsai nebuvo žinomi, o 
daivybė nuolatos davė didelius- 
užkariavimus. Visi su skaisčia 

pasitikėjimu 
žiurėjo į ateitį, kas su laiku 
bus dar geriau.

Bet tų to laiko musų darbuo
tojų šviesios viltys neišsipildė. 
Netik neišsipildė, bet į kelis me-

ir muzikos, todėl ir išauk
savo dukteris ir sūnų my- 
viskų kas yra gražu pasau- 
y pat ingai muziką ir dai

nas. Daug smagių valandų ji viltim ir dideliu 
praleisdavo savo šeimynos tar
pe bedainuojant senas lietu vis
kas dainas, bepiešiant daino
mis Lietuvos gražius gamtos 
paveikslus.

Ji savo šeimyna išauklėjo ^Ug pranyko, visas dirb- 
tikroje lietuviškoje dvasioje ir tagjg žuv0 jr pasiliko
visos jos dukterys yra žino
mos nuo pat mažens kaipo da
lyvavusios lietuviškam veiki
me, ypatingai dailės srity. Po
nų Pricevičių namas visuomet 
buvo susispietimo vieta viso* 
iš kitur atvažiavusios inteli- 
gerti.cs.

Velionė buvo viena iš. pačių 
pirmųjų narių vietinės Moterų 
Draugijos “Rūta” ir prigulėjo 
prie SLA. 11 kuopos per pas
kutinius dvidešimts devynis 
metus. Josios mirtis buvo stai
gi ir netikėta ir paliko šeimy
ną didžiausiame nubudime. 
Per visų diena vaikščiojo svei
ka, tiktai apie penktą valanda 
IK) pietų pasiskundė, 
skauda, ir atsigulus 
be1 sąmonės ir nors 
riausia daktariška 
mirė nuo “Ccrebral 
ge.”

Balandžio 9-tą iš ryto tapo 
palaidota Kalvarijos kapinėse 
ir kadangi velionė gyvenime 
mylėjo muziką ir gėles, ji tu
rėjo jas paskutinėse valandose, 
nes karstas buvo apklotas vai- 
nikų-vainikais ir laike laidotu
vių/ girdėjosi balsas dainos ir 
griežimas smuikos ir taip di
džiausio būrio draugų, pažįs
tamų ir giminių buvo palaidota 
ant kalnelio, kur ji visuomet, 
ramiai ilgėdamos, galės džiaug
tis gamta.

Rytas, kur ją sveikins 
mociutė-saulutė,

Veidelį jai glostys

iš to dirbtojo didelio visuome
ninio darlo tik krūva griuvė
sių ir pelenų,— tik priminimas 
statyto šviesaus rūmo, kuris po 
demoralizacijos ir apatijos slo
gučiu sugriuvo, palikęs tik men
kus savo buvusios didybės žen
klus.

kad galv^ 
jau paliko 
gauta ge- 
priežiura, 

1 leniorrhčP-

Dienomis čiulbės ten ne 
vienas paukštelių

O naktį jų sergės 
mėnulis žvaigždelės...

mas, vienybė ir sutarimas. Vie
ton to išbujojo nesutikimas, 
neapykanta ir griovimas to, jei 
kas dar bandoma dirbti. Dingo 
ir musų veikėjai, kurie pirmiau 
su tokiu pasišventimu dirbo 
visuomeninį darbų. Jie neišmi- 
rė, tik paliovė dirbę ir dabar 
tik savęs težiūri. Kunigai gi už
sidarė bažnyčiose ir tik savo 
monkių bizniu tesirūpina. Vie
nybei, sutarimui išnykus, vis
kas griuvo, atsirado nesutiki
mai, vieni kitiems pasidarė prie
šai; pakrikimas apsireiškė ir 
draugijose, o buvusios lietuvių 
kolonijos išnyko, užleisdamos 
savo vietas kitiems, gi’ lietuviai, 
kaip pakrikusios bitės, išsi
sklaidė po visų miestų. Visos or
ganizacijos sustojo veikusios. 
Veikia dar tik Aido ir Ateities 
chorai, bet jie vieni juk visko 
ir negali nuveikti. Taip pakriko 
musų visuomeninis: gyvenimas.

Bet ne geriau yra ir su pri
vati n iu-šeimyniniu gyvenimu. 
Visuose namuose, vieton blaivy
bės, įsigalėjo girtavimas ' ir 
biaurios šutintinės darymas. 
Vieton gražių pasilinksminimų, 
po namus rengiami tik biaurųs 
girtavimo šunbaliai. šeimynose 
prasidėjo nesutikimai, tvirkiv 
vimas, persiskirimai. Netik na-

BILLY’SĮUNCLE

muose, net ir po bažnyčiomis, 
laike bazarų, naminėlė liejasi 
upeliais. Turbūt su pačių 
nigčlių palaiminimu jąja 
kuoja net ir tretininkės 
Apaštalystės Maldos narės;
ria netik vvrai, bet neatsilieka 
ir moterys. Ir visi ir visur 
pardavinėja ir geria tuos nuo
dus, neaplenkiant i tariamų 
šventų vietų ir šventų asabų.

Kur mes einame? Kur nuves 
mus šis kelias? Prie ko mes 
prieisime?

—Prošepano Draugas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

........... .... " - - ............— ■■ ■

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

McKees Rocks, Pa
Nesenai Naujienose tilpo ži-

dimą ir munšainierius. Tuo ne- 
kurie labai įsižeidė ir dabar 
pyksta atit laikraščio, redakto
riaus ir korespondento. Bet nė 
vienas nesako, kad butų buvus 
netiesa parašyta. Visi pripažys- 
ta, kad buvo rašyta tiesa, bet 
tik sako, kam apie tai rašyti. 
Atsakysiu trumpai: rašyti rei
kia dėlto, kad žmonės pamaty
tų savo blogus darbus, juos 
mestų ir imtų gražiai gyventi.

štai Velykų antra diena žmo
nės linksmi vaikščiojo po Pitts- 
burgo kalnus. Vienoj stuboj 
susirinko ir daugiau žmonių 
pasisvečiuoti. Staiga pasklido 
žinia, kad viena moteris ant 
trekių miršta. Kol nubėgo pa
kalnėn, rado moterį išvežtų li
goninėn, tik būreliai žmonių 
visaip kalbėjosi apie tų atsiti
kimų. Vieni sakė, kad besivir- 
duliuodama netyčiomis nusirito 
nuo kalno, o kiti tvirtino, kad 
iš girtybės pati ieškojo mirties. 
I^aimė, kad neužėjo traukinys— 
butų tų moterį sutraiškęs.

O štai ir paprastas kasdieni
nis atsitikimas. Kamutė su pan
te narni neles vaikšto po stubas 
ir ieško partnerio girtavimui. 
Vienoj stulx>j randa vienų vyrų 
ir pradeda su juo girtauti, o 
paskui ir visokius šposus krės
ti. Tuo tarpu parėjo vyro mo
teris ir abu juos užtiko. Turėjo 
šauktis policijos, kad išprašyti 
girtų kūmutę lauk.

Jeigu taip daroma, tai kam 
reikia niekinti korespondentus, 
kad ir blogus darbus pažymi. 
Darykit gerai, tai ir korespon
dentui bus smagiau rašyti ži
nutes, o ir redaktoriai su džiau
gsmu tokias žinutes talpins ir

Nuteisė užmušėją 25 
metams kalėjiman

j Keturi vyrai ir mergina 
suimti Englewood policijos 
ryšy su nušovimu Frank 

I va k, Central Manufacutring 
District Bank pasiuntinio, ku
rį plėšikai nušovė Armour kli
jų, dirbtuvėj, kada jis nešė pi
nigus darbininkų algoms išmo
kėti. Du iš suimtųjų yra pabė-

liko 
sų- 

No-

Jury, susidedantis iš biznie
rių, kuriuos skaitoma “geriau-iš pataisos namų, kiti irgi 

yra sėdėję kalėjime. Manoma, 
kad jie yra papildę ir daugiau 
didesnių plėšimų. Jie buk taip
jau bandę ir policistų Michael 
O’Donnell nušauti, kada jis 
buvo juos sulaikęs apklausinė
jimui. Sužeistas policistas gu
li- St. Luke’s ligoninėj. Jis tris 
suimtųjų jau pažino kaipo sa
vo puolikus.

siais piliečiais” ir tikraisiais 
tvarkos palaikytojais, o taip
jau aštriausiais baudėjais nusi
dėjėlių, nuteisė Daniel Hessley, 
26 m., buvusį Senn High 
School atletą, kuris apiplėšė 
pašto troką, paskui pavogė dak
taro automobilių ir galiaus nu
šovė š rifo pagclbininką. Wal- 
ter Fisher iš Mokena, III., ku
ris bandė jį sulaikyti, tik 25 
metams kalėjiman. Hesley ir 
buvo teisiamas už tų žmogžu
dystę.

Teisėjas Sullivan, prieš kurį 
buvo nagrinėjama byla, užgir
dęs jury nuosprendį, pareiškė, 
kad tai yra pasityčiojimas iš 
teisingumo ir tuojaus pasiūlė 
naujų bylos nagrinėjimų, bet 
Hesley advokatas jautėsi pa
tenkintas nuosprendžiu ir tuo 
talpu atsisakė reikalauti naujo 
bylos nagrinėjimo. Teisėjas aš
triai išbarė jury už tokį nuo
sprendį; jo nuomone, negalėjo 
būti kitokio nuosprendžio, kaip 
arba visai išteisinti, arba pa
karti, mažiausia gi kalėjimas 
visam amžiui. Išteisinimo čia 
negalėję būti, nes Hesley nušo
vė šerifo pagelbininkų bandy
damas pabėgti po papildyto 
plėšimo ir po pavogimo auto
mobilio. Todėl jis tik kartuvių 
užsitarnaująs.

Prokurorai gi nurodo, kad 
Hesley jau ne kartų yra sėdė
jęs kalėjime, Už paprastus plė
šimus teisiama nuo 10 iki gy
vos galvos kalėjiman, o čia 
buvo papildyta žmogžudystė ir 
tai plėšikas liko nuteistas tik 
25 metams kalėjiman.

Hesley apiplėšė prašto troką 
Indiana Ilarbor, paimdamas 
$37,(X)0. Bėgant iš plėšimo vie
tos, sugedo jo automobilius, 
tad jis susistabdė važiavusį ke
liu daktarų, apiplėšė jį ir pasi
ėmė jo automobilių. Mokena 
miestely jį bandė sulaikyti še
rifo pagelbininkas, bet tapo 
nušautas. Nors tų sykį ir pasi
sekė jam ištrukti, bet po kiek 
laiko Hesley liko suimtas it

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaukite
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
liok nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

| Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

• svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 va), p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Suėmė policijos virši
ninką pristatant alų 

s

McCook priemiesčio’ polici
jos viršininkas Joseph Zahora 
pakliuvo Pakliuvo jis prohi- 
bicijos agentams kaipo alaus 
pristatytojas, / Prohibicijos a- 
gentai užklupo jį bandant iš
krauti dvi statines gero alaus 
American sandely, Lyons prie
miesty. Jis bandė spirtis, kad 
prohibicijos agentai negali jo 
areštuoti, nes jis yra policijos 
viršininkas, bet agentai jo ne
paklausė ir nusigabeno pas fe
deralinį komisionierių, kuris 
pareikalavo iš jo užsistatyti 
$1,500 kaucijos. Zahora prisi
pažino, kad jis gavęs alų slap
tame bravare Chicagoje.

Injunctionas prieš 
streikierius

JUOZAPAS M1CKEWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
' balandžio 22 d., 3:30 vai. po 
pietų, 1027 m., sulaukęs 50 
mėty amžiaus. Gimęs Suval
kų apskr:, Punsko parai)., 
Mockavos kaimo. Paliko di
deliame nuliudimę moterį 
Kolrymj po tėvais Sakalaus
kaitę, 2 simu: Jurgi ir Kos- 
tantą, dukterį Veronikų, žen
tų Izidorių Daunį ir gimines, 
Lietuvoj brolį Boleslovų. Ku- 
nds pašarvotas randasi 620 N. 
Alba n.v avė.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
bal. 27 d., 8 vai. ryto iš. na
mų į šv. Mikolo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. J.Mickewi<*z gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Duktė, 

Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis Tel. Yards 
1711.

aTa

M AR IJON A VA ĮTIK AITIEN fi* 
Po tėvais Bartušaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 24 dienų, 7 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukusi 50, 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, ži
gaičių parapijoj, Riukių kaimo. 
Išgyveno Amerikoje 27 metus, 
palikdama dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Juozapą, dukterį Kazimie
rą, sūnų Vincą ir gimines. Ku-' 
nas pašarvotas, randasi 4600 S. 
Winchester Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 27 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijona Vaitikai- 
tienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

jums tada nereikės pykti ant atiduotas teismui. Už apiplėši- 
redaktorių ir korespondentų, o 
ir jums patiems iš savo darbų i 
bus smagiau; taipjau ir kiti 
tada pasidžiaugs jūsų gerais 
darbais. Pikti gi darbai pir
miausia kenkia jums patiems, o 
ir neteikia smagumo kitiems 
ir niekas tokiais darbais nesi
džiaugia, o ir korespondentui

* * “ l c B 1. JĮ,~ Į
labai nemalonu apie juos rašy- kalėjiman

!mų pašto troko jis yra federa
cinės valdžios nuteistas 25 me- 

j tams kalėjiman; dabar už už- 
musėj istę gavo dar 25 metus, 
bet prokurorai nurodo, kad su 
visais kalėjimo sumažinimais 

I už gerų elgimąsi, jam vargiai 
teks viso būti kalėjime 25 me
tus. Jis pirmiausia bus išsiųs
tas federalinin Leavenworth

Savaitė atgal White Printing 
Co., 523 Plymouth Ct., pranešė 
savo 250 darbininkų, kad unija 
spaustuvėj yra panaikinama ir 
kad todėl darbininkai nuo šio 
laiko turės dirbti 48 vai. savai
tėj, vieton 44 vai. Darbininkai 
tuojaus paskelbė streikų, kurį 
kompanija bando laužyti streik
laužių pagelba. Apie 100 strei- 
kierių yra merginos, kurios dir
ba prie įrišimo knygų ar kata
logų.

Taip streikierių ir streiklau
žių jau įvyko keli susirėmimai 
ir kompanija tuojaus atsikreipė 
j federalinį teisėjų Wilkerson, 
prašydama prieš streikierius in- 
junctiėnų. Teisėjas jos prasimų 
patenkino ir išdavė laikinį in- 
junctionų, kuris draudžia strei- 
ftieriams, spaustuvių darbininkų 
unijai ir kitoms streiko palies
toms unijoms pikietuoti tų strei
ko apimtų spaustuvę. Tarp įvar
dytų injunctione yra ir spau
stuvių darbininkų unijos biznio 
agentas ir mokyklų tarybos na
rys John English.

Du nusižudė hotely

ni, 35 m. ir p-lė Emma Scho- 
ning, 32 m., 3933 N. St. Louis 
Avė. Tą pačią Viani pusbrolis 
gavęs nuo jo laišką, kad jiedu 
maną nusižudyti delei negalėji
mo rasti darbo ir paįrusios svei
katos.

Rado kaltą
Jury po arti 20 valandų tari- 

mosi fado Florence Stokes kal
tą už nužudymą savo meilužio 
James Glennon, kuris atsisakė 
ją vesti ir ketino apsivesti su 
visai kita mergina. Mergina tei
sinosi, kad ji nušovusi jį nety
čiomis. Esą ji paketinusi nusi
žudyti, tai jis pasiūlęs jai savo 
revolverį; besikivirčijant už tą 
revolverį jis ir tapęs nušautas. 
Bet kiti liudijo, kad Glennon 
niekad revolverio neturėjo; tuo 
tarpu gi jos kambary rasta kul
kų, šepetėlis valyti revolverį ir 
instrukcijos kaip revolverį var
toti. Jai gręsia dabar kalėjimas 
nuo 11 meįų iki gyvos galvos.

A i" A j
JUSTINAS PAUKŠTIS

Persiskyrė šiuo šiuo pasau
liu Balandžio 24 dieną, M2:00 
valandą dieną, 1927 m., sulau
kęs 42 metų, amžiaus; gimęs 
Vilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskričio, Linkminių parapijos, 
Genučių kaimo, paliko didelia
me nubudime moterį Emiliją, po 

', tėvais Brikaitę, sūnų Mikolų 11 
metų, Kazimierą 10 m. 2 pus
broliu Juozapą ir Bernardą , 
Gaižučius, švogerkas Oną ir 
švogerj K. Bulskj, Lietuvoj bro
lį ir 3 seseris, 4127 Su. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 28 dieną, 8:00 valan
dą rpto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten blis nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Justino Paukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
švogerka ir švogeris 
Laidotuvėse patarnauja gra

binius Eudeikis, Tel. Yds 1741 g

ti,—bet kų darysi, kad jus tik 
piktų darote,' todėl ir apie tai 
priseina rašyti.—Motinos Duktė.

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadėkit, 
niekur neišvažinėkit —

i Vaikas užmuštas namui 
sugriuvus

Chicagietė nušauta ties
Paryžium

dainUOS oabr a V 1 C 1 U S vo miręs. Du vaikai liko sužei- 
mųs

Pereitų antradienį Sherman 
hately nusisamdę pora, kuri pa
sidavė kaipo Henry Miller ir 
žmona iš New Yorko. Pereitų

Vienas iš kelių vaikų, kurie penktadienį kambarių valytoja 
žaidė tuščiame name prie W. 54 
PI., liko užmuštas, senam na
mui sugriuvus. Policija ir ug
niagesiai atkasė iš griuvėsių 
Conrad Meuris, 13 m., 5430 
Wentworth Avė., bet jis jau bu-

negalėdama įeiti į kambarį pa
šaukė hotelio prižiūrėtojus, ku
rie įsilaužė į kambarį ir rado 
abu negyvus, gulinčius skersai 
lovų. Ant komodės stovėjo api- 
tuštė bonka nuodų.

Vėliau saužudžiai tapo identi-
sti, vienas jų sužeistas sunkiai, fikuoti kaipų našlys Angelo Via-j

P-lė Marion Roberts iš Oak 
Park, kuri tik pora dienų atgal 
atvyko j Paryžių, rasta negyva 
automobiliuje arti Paryžiaus. 
Netoli jos gulėjo kitas lavonas, 
Julian Meredith iš Buffalo, 
N. Y. Paryžiaus policija spėja, 
kad Meredith pirmiausia nušovė 
Marion, o paskui pats nusišovė. 
Marion buvo nuvykusi į Pary
žių studijuoti muziką.

Tol. Boulevard 4139
___ ' A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
<ne reikale, visuomet 

^B^^^esti sanžiningas ir 
todėl kad 

neturime išlaidų už 
laikymu skyrių.

3307 Auhurn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ea^Ie Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE MUND
CONDENSEI) A.ILK

* Didelis Pasisekimas

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Cicero
Geros pasekmės

Balandžio t B d. A. L. T. San
daros 23-čia kuopa buvo su
rengus prakalbas gerb,. N. Ra- 

iižiui, Lietuvos Seimo atstovui, 
Lutlieran (’.bureb, 1633 North 
\Vasbtenaw avė.

Publikos buvo apie puse šim
to. Prakalbos prasidėjo su mu
ši) tautiniu himnu, kurį Pir
myn Mišrus choras, po vado- • •
vyste p. P. Saipaliaus, gerai su
dainavo, publikai padedant. P-as 
N. Badys kalbėjo apie porą va
landų, o po pertraukai atsaki
nėjo ant įvairių paklausimų.
• Aukų $40.32

Dvi pori aukų rinkėjų surin
ko. ir per juos sudėjo gerbia
mi aukotojai ant Lietuvos de
mokratijos aukom laisvės.

Per p-lę V. Cepukiutę ir St. 
JckuLauskų: kun. P. P. Zalin- 
kevičia $5, St. Jakubauskas $5, 
K. J. Semaška $2; po $1: .P. 
Skadžius. M. čepuleviėia, B. Ab- 
rakevičiutė, N. Maliorienė, M. 
Dundulienė, J. Ridišauskas, V. 
šliauteris, P. Pulsis. M. Bud- 
ris, X. Saikus. Smulkių aukų

Gl)r. Viso — $22.60.

P( r ponią St. Semaškienę ir 
A. Zillę: Dr. A. Mostvidas $5, 
inžinierius p. B. Simokaitis $5; 
po $1: A. Ripkevicia, P. Petru
lis, F. Ilarmonas, M. Matulis ir 
A. Žilė. Smulkių aukų — $2.72. 
Viso *17.72. Kas viso labo, 
pasidaro $10.32.

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE. 
TAI TIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapus Butu, .'1422 So. 
lx>we Avė., pag. Adolpas Vainaus-
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kuncvičia, 3220 So. Union Avė., 
f i n. rašt. J. Grinius, 723 W. .‘14 St.,
kontr. rast. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St.. turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Av», kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė., 
ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
111., direktorius Auditorium Bend-. 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį,v 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927v n • c g, aplink- Stovėti gatvėje negra- m.: pirm. K. Deivis, 5648 South y _,.x, , ,
Bishop st., tel. Republio 7411, pirm. zu. Eiti pas draugą nejauku 
pag. L Kačinskienė, 6821 South pcr tankiai. Eik į “soft dHnk 
Rockvvell St., nut. rašt. J. Dabuls- i . ,, ... .. .
kis, 2100 w. 22 st., fin. rašt. A. parlor ... V\ ell, —you know. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., ’ Ar ne gerai butų sutverti 
Harvey, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Ęridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pafc. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., . kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Aubum 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 

.‘1339 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAft. ir PASIL KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauakas, 1750 
VVabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

šio vakaro ) agimo lė.-'ų pa
sidarė tik $3, taigi $37.32 bus 
kuogreiėiausia pasiųsta Valstie
čiams Liaudininkams per San
daros Politinį Iždą.

Visiems geros širdies auko- 
i tojams ir šalininkams demokra
tijos tariame širdingą padėką.

A. L. T. Sandaros 23 kp.
Valdyba.

' Gana senai jau rašiau apie 
musų garsųjį ricero — Grant 
\Vorks miestelį, bet, manau, 
kad geriau vėliau, segu nie
kad. Skaitytojai iwsupyks.

Nėra laikraščio
Mes rokuojamės 7<MM), o gal 

ir daugiau lietuvių; įvykių, 
nuotikių daug. Žinoti nuotikius 
sunku — nėra vietos laikraš
čio, nėra nuolatinių, tam tikrų 
korespondentų, ('.hieagiškės Nau
jienos daugiausia duoda žinių, 
žinelių iš gyvenimo bei musų 
lietuvių judėjimo.

Kas neįvyktų, tai visgi greit 
žmonės sužino per krautuves, 
nes į jas ateina moterėlės ir 
tuoj pasakoja įvykius, žinoma, 
kartais ir labai storai nuva
žiuoti amos nuo tiesos. I .

čia biznierių daug ir yra ga
na gerai stovinčių, pavyzdžiui, 
kaip pp. Miliauskai (Antanas), 
Jukniai (Petras), šie žmonės 
yra skaitomi turtingiausiais lie
tuviais; yra ir daugiau pasitu
rinčių žmonių. Keli šoktų dar
bas ii-turėtų savo laikraštį, ar
ba ant galo tai jie gali pasi
tarti su “Naujienomis”, kad 
“Naujienos” duotų Ciceros sky
rių, kuriame butų vėliausios ži
nios.

Nėrą banko
Tą patį galima pasakyti ir 

apie banką. Jeigu kam yra rei
kalinga piniginę transakciją at
likti, tai turi važiuoti anl 22 
gatvės apie 8- 10 arba dau
giau blokų į kinką. Ant vie
tos nėra. Jeigu reikia iškeisti
Stambesnis pinigas, tai busa 
tokia diena, kad turi sušilti 
pas kaimynus biznierius belak-
stydamas kol gali iškeisti.

Senai, dar Limento laikais, 
čia buvo galvota atidaryti ban
ką ir tam tikslui didžiulis “sei-
fas” įmūrytas aptiekos sienoj 
p. Jono Malachausko, 4847 W. 
14 st., kadaise buvusioj Limon- 
to. Dabar p. J. Malachauskas 
tiktai renduoja “safety box’es”. 
Taigi p. Limonto, jau mirusio, 
sumanymas neivyko-nepriaugo; 
gal kurie žmonės pamėgintų pa
judinti?

Nėra išeigos

Žmogus iš darbo parėjęs, pa
vakarieniavęs, nori išeiti ir, 
taip sakant, pasilinksminti, bet 
nėra kur. Išeisi gatvėn — eik 

kliubą pasilinksminimui?
Valdyba miesto

Cicero susideda iš keletos 
miestelių. Turi savo prezidentą 
p. KJehną (čekas). Kiekvienas 
miestelis renkas “trustisą” — 
globotoją, Globotojai sudaro ta
rybą miesto. Grant VVanką re
prezentuoja p. Timothy Buck
ley., Jis taipgi berods yra ir 
Cicero kolektorius. Pati valdžia, 
policija žiuri saugumo. Polici
ja nelando po stubas ir su sa
vimi nes’inešiojailgų nosių; ji* 
būna gatvėje ir saugoja piliečių 
teises.

Lietuvį policijoj mes turime 
p. Kazimierą Kakanauskį. Jis 
seniausias |>olicijos tarnystėj, 
paskui Radomskį, Benį Tuma- 
vičių, Gabraitj. Pastarieji du 
dar jauni tarnystėje, bet uolus 
ir mandagus žmonės. Reikia 
tiesą pasakyt, kad pas mus šie ;st. į 41731/2 Archer avė., kur
vyrai yra visi ir visuomet man- kaip ir pirmiau patarnaus žmo-
dagųs, nes kaip lik kuris pra-Jnėnis

deda krypti kiton pusėn, taip 
greitai jis gauna atostogas, — 
jau yra gavęs keletas.

Lietuviai politikoj

Abelnai Cicero) stipriausia 
politikos partija yra republiko- 
nų. Demokratai gi mažą rolę 
lošia. Pereitais rinkimais, ba
landžio 5 dieną, republikonai 
sumušė demokratus beveik 3 

.balsais prieš L Lietuviai čia 
, irgi republikonai; piliečių bal- 
(sų apsčiai. Pereitais rinkimais 
lietuvių demokratų sekcija tu
rėjo ant galioto jauną lietuvį, 
čia gimusį, — “neišlėkė”. Dau
guma sako, kad tas žmogus bu
tų “lėkęs” ant republikonų ti
kėto, butų “išlėkęs”.

čia lietuviai turi savo repub
likonų kliubą, kuriame priklau
so apie 200— 3(M> narių. Pir
mininku kliubo yra p. Leonas 
Švėgžda, vietos žinomas neju- 
domu nuosavybių pardavėjas. 
Svarbi’ausi-didžiausi jų darbuo
tojai yra pp. Antanas Miliaus
kas, Juozas Karpus, Vincas Ka- 
kanauskas, Jurgis Jankauskas, 
Kazys Kausinskas, Adominas ir 
keletas kitų. Visą mašineriją 
suka Thimotby ir Jonas Buck
ley. Kliiibas savo susirinkimus 
laiko p. Lukštus svetainėje.

Keletas kliubiečių turi gerus 
darbus. Pp. Kimburkas, Pocius, 
Adominas ir dar du lietuviai 
yra ugnagesiai.

Pradžia lietuvių
šituo klausimu kalbėti yra 

’abai sunku, bet’ aš šiuo klau
simu mėginsiu “Naujienų” skai
tytojams papasakoti ką girdė
siu nuo senesnių gyventojų, 
o jų dar liko keletas. Pirmus 
įspūdžius man teko girdėti jau 
nuo pono Jono Buckley. Ponas 
Buckley prižadėjo duoti “inter- 
vk\v”, nes jis jau Ciceroje — 
Grand VVorke nuo ilgų metų 
gyvena ir visą laiką yra su lie
tuviais.

Kokį įspūdį lietuviai padarė 
ant svetimtaučių, šituo klausi
mu kaip tik ir geriausia galės 
papasakoti p. Jomis Buckley, 
nes- kas serga — eina pas Buck
ley, nes netur pinigų daktarui, 
kas ženijasi — eina pas Buck
ley, kas kaltas kam pinigų 
eina pas jį. Ir taip su mažiau
siais ir didžiausiais reikalais lie
tuviai pas- jį eina. Ir tie, kurie 
yra Imvę pas jį sako, kad jis 
žmogus teisingas, patarnauja 
kuo gali arba pataria visuomet 
veltui.

Taigi su šiuo žmogum bus 
mano pirmas pasikąlbej imas 
apie lietuvius pirmutinius 
lietuvius Grant VVork’e.

Kaip greit nuo jo žinių gau
siu, tai su jumis pasidalinsiu. 
O vėliau nuo musų pačių lie-( 
tuvių Grant VVorko senesnių 
gyventojų, kurių dar yra kele
tas. —Ragutis.

Brighton Perk
. . k

Midland Barter and Beauty 
Parlor naujoj vietoj

Kas nežino apie Midland Bar
bei* and Beauty Parlor? Brigh- 
tonparkiečiai tą įstaigą pažys
ta gerai ir kas nori būti gra
žus ar graži, visi tenai lankosi. 
Savininkais šios įstaigos yra 
B.- ir Elena Murauskai ir mes 
juos pažystame dėl to, kad jie 
turi labai garsų sūnelį.

Atsimenat mažą vaikelį, ku
ris pereitam* “Naujienų” kon
certe sužavėjo publiką? Tai 
buvo Murauskas junior, tai sū
nūs B. ir E. Murauskų. Jauna
sis Murauskas yra tik penkių 
metų, o armoniką groja kaip 
senis! Ir jis ypatingai mokina
si! Išgirdo.jis, sako, kokią sau 
patinkamą meiiodiją iš gramo
fono ar radio ir jau groja ant 
savo armonikos! Tai yna dide
lis talentas.

Taigi to talento muzikanto
tėvai perkėlė savo biznį į nau
ją vietą, iš 4459 S. Richmond

pasigražini^no reikaluose.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
-  , ..... —J

Announcementg

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės Į 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionci, 
kaip ir vjetiniui.

Pradėki) rengtis tuojiu.
NAUJIENOS.

Balandžio 30 d., 8 vai. vakare, for
maliai baigiasi “Naujienų” kontestas 
— “Naujienų“ draugai, kurie esate 
nusitarę paremti bile kurį kontestan- 
tą: pirkdami “Naujienų” skelbimų bei 
knygų kortas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite tą pada
ryti šią savaitę, paskiau bus per- 
vėhi.

Bridgeport. — šv. Mataušo Apaš
talo dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, balandžio 25 d., 
7;30 vai. vakaro, Chicagos Liet. Au
ditorijos salėj, 3133 S. Halsted st. 
Visi nariai laiku priimkit, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti.

A. Bugailiškis, rašt.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą Antradienyj, Balandžio 
26 dieną, šių metų, 8-tą vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Draugijų atsto
vai ir valdybos, malonėkite laiku pri
būti, nCs yra svarbus susirinkimas; 
randasi naujų reikalų aptarti.

— P. K. Nut. Rašt.

Personai
>Asmenų Iefcko

Aš Vincentas Andriekus paieškau 
savo brolio Jono Andrieko, paeina 
iš Vizbarų kaimo, Žvilgių parap., 
Kauno rėd. Apie 18 metų atgal gy
veno 110 E. 1)5. si,, (J)icago, III. Jei 
kas žino, ar pirtS praneškit savo 
antrašą.

Vincentas Andriekus,
4217 S. Artesian avė. Chieago, 111. 

Tel. Lnfayette 7168.

For Kent
RENDAI garažas, arba repairing- 

šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Halsteil st.

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pusamžė .moteris 
už gaspadinę į lunch ir rooming 
bonse. Atsišauk it 5708 W. 65 st.

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų. P. Goldman čt Sons., 
2100 So. Loomis St.

Help Wanted—Mak
Darhininkų Reikia

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

Kurki yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe- 
cialio darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą. \

1739 S. Halsted st.
Box 919.

REIKALINGI AGENTAI
“Iš darbo — kuprotas, iš biznio — 

bagotas”, yra sakoma puo senų lai-» 
kų. Taigi kodėl Tamsta negali pamė
ginti biznio, kur nėra reikalo inves
tuoti pinigij ir jei neturite patyrimo, 
tai gausite suvis uždyką.

Susikonektavęs su mumis, Tamsta 
niekados-nesigailėsi, nes mes turime 
gražų ofisą, gerą sistemą, daug kos- 
tumerių ir tik mažai darbininkų.

Galite dirbti pilnas valandas arba 
vakarais.

Ateikite pasikalbėti.
STANKO-NESTOR

Real Estate — Brokers 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
Be patyrimo neatsišaukite. Gera al
ga, pastovus darbas. John Sheshtokas 
5654 W. 64th PI.

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas. tinkąs dėl bučernės ar 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

■ . »

Furniture & Fixtures
__________ Rakandai-Įtaisai

STORAGE SALE
Nnujų rakandu ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki G. 
Dvkai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES,
4025 W. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

Musical Instruments

GROJIKUS pianas tiktai bis- 
kj vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 fl.

t

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI buėernė ir groser- 
nė. Geras cash biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijon. 2837 W. 30th St.

PARDAVIMUI arba rendon lunch 
room, pilnai įrengtas, nauji fikče- 
riai, garu šildomas, naujas namas, 
ilgas lysas, pradžiai reikia biskį 
pinigų, biznis dabar eina.

Atsišaukit:
• lerrmann’s Lunch,

• 3107 VVallace St.

BUČERNĖ, grosernė, parduodu 
arba mainysiu ant loto ar nedide
lio namo. 2018 VV. 21 Place.

PARDAVIMUI mažas groseris. La
bai pigiai. Apleidžiu miestų.' 5626 
S. Raeine avr.\

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Pigiai. Apleidžiu miestą. 2306 
Bhie Island avė.

PARDAVIMU geriausis biznis 
Bhie Islande — soft drink parloris. 
P. Burba, 181) S. VVrestern avė., 
Blue Island Hl.

PARD.'VIMl.I aiskriminės ra
kandai, jai.ai pigini, 2244 VV. 23rd 
Place.

PARDAVIMUI pekarnė juodos 
duonos. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Su namu ar be namo ir 2 nau
ji trokai. Taipgi galiu mainyti ant 
bungalosv arba kitokio namo. 

3548 Emerald avė. 
Tel. Boulevard 3198.

PARDAVIMUI grosernė ir šviežios 
mėsos įstaiga. , Priežastis pardavimo 
— važiuoju j Lietuvą.

4511 So. Hermitflge Avė.

DELIKATESSEN, grosernė, mo
kyklos reikmenų, kambariai, lysas ir 
pianas pardavimui.

6556 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI kavos ir delikates- 
sen krautuvė. Turiu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W. 47th St.

MAINOS, AUKSO MAINOS! 
KENOSHA, VVISCONSIN

Ice Cream parlor biznis ir na
mas, pirmas floras krautuvė ir 4 
ruimai pagyvenimui, 6 ruimai ant 
2-ro aukšto, 4 ruimai ant 3-čio aukš
to ir 2 karų garažas, lotas 25yl46. 
Randas labai geroj vietoj prie pat 
NASH MOTOR dirbtuvės ir marš
kinių ir panėiakų dirbtuvių. Labai 
gera vieta ir parduosiu už labai 
prieinamą kainą Viską — biznį ir 
namą tik už $16,500. Pusę įmokėti, 
kitą ant morgičių. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Kreipkitės 
2425 — OOth St. arba prie mano 
agento MARTIN’S REALTY CO., 
Kenosha, VVis. 4604 — 7th Avė.

VISŲ MAINERIŲ ATYDAI
Raeine, VVis. 2 muro krautuvės ir 

viršuj pagyvenimai, labai geroj vie
toj vidurmiestyje; važiuoju į Lie
tuvą. Parduosiu labai pigiai tik už 
$15,500, $7500 įmokėti. Kreipkis 
prie mano agento:

MARTINS REALTY CO., 
4604 — 7th Avė., 
KENOSHA, VVIS.

Farms For Sale

Faunos
Ant' pardavimo mainymo ar

ba išrendavimo 35 akrų 15 my
lių už Chicagos. Gera žemė, 
gražus sodnas prie gero kelio. 
80 akrų VVisconsine mainysiu 
ant namo loto arba morgičių 
arba kokio biznio.

200 akrų Michigane: gera 
žemė prie didelės upės su gy
vuliais.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS,

3114 So. Halstęd Str.

PAIMK $5000 DOVANAI
186 ąkrai juodžemio, 70 akrų gi

rios, 13 akrų sodno. Upė bėga žu
vinga, 1 matlė i miestą, 106 akrų 
dirbama, Jigųs laukai, juodžemė, 
didelė barnė, stuba ir kiti budin- 
kai, kaina $4375, įmokėti $2500, 40 
akrų, 15 akrų sodno, juodžemė, di
delė barnė, sailas, stuba didelė, 
kaina $2800; įmokėti $1400.

The Andrekus Real Estate 
PENTVVATER, MICH.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$5.00 {MOKĖTI

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medin), garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, nertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malcvojame ir dekoruojame.* Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

.Phone Hemlock 2636

KAS TURITE LOTUS 
PARDAVIMUI?

Turiu daug pirkėjų. Lotai gali 
būti visose Chicagos apielinkėse. 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer sive., Chieago, Hl.

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullerton Avė.

$150 IMOKĖT, $7 | MĖNESI 
NUPIRKSI'!' NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g’ažųs nąmai 

aplink šį namą, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

PARDAVIMU! lotas 30/125 ant 
Kilpatrick gatvės, arti 65-tos gat
vės ant kalnelio. Improvemcntai jau 
jdėti. Burgenas už cash arba ant 
išmokėjimų.

Fredrick Abrams 
Mt. Greenwood, III.

LOTAI $750 — 36X123.
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

x Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St. 

Hemlock 0800.

$100 • įmokėjus galėsite 
pradėti veikti kas link pir
kimo V/z augsto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika
lauja biskį pataisymo. Ver
ta apie $4,500 kuomet bus 
pataisyta, kaina $3,000, iš
mokėjimais po $40 j mėne
sį. Matykit A. H. Patek. Sa
vininkas, 19 So. La Šalie St. 
Tel. Central 0737 arba S. E. 
LAVETER, Naujienų Ofise.

- Financial
Finanaai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

. į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Centrai 6260

Tiktai 3'/i% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chieago Avė. •
kampas Hermitage Avė. •

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyčios.

Miscellaneous
{vairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik-

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
<IŽių, Bekemių. Mu- 
sų Fpecialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St. 
---------------------—----------- i----------------

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dčlioj. Cook County Bldg. & linpvt. 
Co., 1358 VV. 79 SI. Triangle 6090.

Tel. Y anls 7282 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkej. įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

HOME
-CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
įsenus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie -namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurj 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršįjažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. .State St., Chieago, 11).

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

Tfil. Cicero 130.

RUBIN BROS.
* NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ^"05—8700

Chieago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
AŠ galiu išgydyti jumis nuo mik

čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dcl 
tolimęsnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8128 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chieago, Illinois

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 VV. Madison St.

arba 109 S. VVells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
denografijos ir kMų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St.. Chieago, III.

AR JUS NORITE
Jidesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas ? teiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
carų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
tu gauti gerą darbą bu geru mokės
im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
15IT V. MadiMi StrMt


