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Daug žmonių žuvo 
. per audras

Prapuolė skridę per At- 
iantiką aviatoriai

e

Kantoniečių vadas kaltina 
Maskvą dėl dviveidiškumo

Vakaruose per audras 55 Pasigenda skridusiu per 
žmonės žuvo Atlantiką aviatorių
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Hansas valstijoj daug namų 
sugriauta ir didelės žalos 
padaryta

Prancūzai ‘Nungesser ir Coli, 
kaip vakar atskristi 
Yorką neatvykoį New
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Tornado sugriautas miestelis Mustang, Okla.

J. V. siunčia daugiau ju- 
reiviy j Nikaragną

WASHINGT()NAS, geg. 9.
Laivyno 'departamentas ren

giasi pasiųsti į Nikeraguą dai 
800 jūreivių.

Perka liberalų kareivius
WASHINGTONAS, geg. 9.

— Prezidento Coolidge’o as
meninis atstovas Henry SJim- 
son, vedęs pert ra k tac i jas su 
Nikaraguos liberalų valdžios 
atstovais dėl paliovimo pilieti-
nio karo, pasirūpino, kad 

Į ralų kareiviams, kurie 
ginklus atiduos Jungtinių 
stijų laivyno vyriausybei, 
kardguos konservatorių valdžia
atlygintų: kiekvieną aiprupinti..

.rūbais ir duotų dar po 10 dole
rių pinigais.

llbe- 
savo 
Vai
Ni-

Valdžia atpirks 2-ros Lai
svės paskolos bonus

Po lapkričio 15 dienos tos pa
skolos Bonai nebeduos jokių 
nuošimčių.

WASHINGT()NAS, geg. 9. 
— Iždo departamentas paskel
bė, kad antros Laisvės pasko-
los (second Liberty loan) bo- 
nai, kurių dar liko $l,700,<MM),- 
000 neatpirkta, bus iždo depar
tamento atpirkti šių metų lap
kričio 15. Po tos datos antros
I^aisvės paskolos bonai, kūne 
dabar neša 4 nuoš. palūkanų, 
jokių nuošimčių nebeduos.

KANSAS CITY, Mo., geg. 
9. — Tornadai, sniego audros, 
smarkiausias lietus ir ledų 
krušos, siautę šeštadienio nak
tį ir vakar vakarinėse valstijo
se, užmušė nemažiau kaip 
penkiasdešimt penkis žmones, 
o gal ir daugiau. Daug kitų bu
vo sužeista.
Skaudžiausiai nukentėjo Kan- 

sas valstija, kur siautęs torna
das keturiose kauntėse užmu
šė, kiek žinia, vienuolika žmo
nių. Daug namų buvo sugriau
ta ir šiaip didelės žalos padary
ta.

Smarkus vėjas su lietum, le
dais ir sniego audromis, ėję iš 
šiaurinių Uolinių kalnų valsti
jų pasiekė abidvi Dakotas, Ne- 
braską ir lovvą, visur daryda
mi didelės žalos ir pragaišties. 
Daugely vietų ’ geležinkelių ir 
telegrafo susisiekimas sutruk
dytas.

Privertė valdžia mokėtfe 
profesoriams algas

Bolivijos studentų demonstra
cijoj du asmenys užmušti, 
daug sužeistų

YORKAS, geg. 9. - |(jny yjyjjj |(a||jna ^ĮaS
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Franeuzų aviatoriai, kapitonai 
Nungesser ir Coli, kurie praei
tą šeštadienį išskrydo iš Pary
žiaus per Atlantiką ir turėjo

Tribūne melai apie dik 
taturą Meksikoj

Brantingo sūnūs atvyko 
j Amerika

Milionierius netyčia nusišovė
DENVER, Colo., geg. 9. — 

Taisydamasis ilgon medžioklėn 
į kalnus netyčia nusišovė žino- į * t

.mas milionierius pulk. A. 
Humphreys.

AI.

kaip šiandie apie trečią valan- Kommternas
a ..... . Kiniiu I?dą po pietų atskristi į Nevv, 
Yorką, iki pat Vakaro nepasi
rodė ir jokios žinios apie juos 
nėra. Pranešimai iš 
moutho, iŠ Newbury 
Mass., iš New Haveno 
vietų, buk franeuzų 
matę skrendant * New Yorko 
linkui, veikiausiai buvo klai
dingi. Nuo pat laiko, kai jie 
išskrido iš Francijos, iš lakūnų 
jokios žinios niekur negauta, 
ir apie jų likimą kol kas nie
ko nežinoma.

i norįs pavartoti 
Kiniją Rusų nimperializmo 
tikslams

Ports- 
porto, 

ir kitų 
lakūnus

Anglija nutarė susilaikyt 
nuo žygių Kinuose

baustiEsąs nepatogus laikas 
už kiniečių papildytus eksce- j 
sus Nankine.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 9.
— Vyriausias Kinų nac’onalis- 
tų karo vadas gen. čian Kaišek 
išleido kuemintango (politinės 
kantoniečių partijos) vadams 
cirkularą, kuriame jis kaltina 
Maskvą dėl nesąžiningo elge
sio ir savo dviveidiškos politi
kos Kinuose. Savo cirkuiare 
gen. čian Kaišek .iako:

“Trečias :r«lernaęionalas pa
naudojo mus kirsti Angliją ir
Ameriką. Per mus jis tikisi‘kaip korespondento prasimany 
tas valstybes, priversti tai'kin- mus. 
tis su sovietų Rusija. Iki šiol 
mes veikėme kaip maskviškių 
įnagiai, savo galutiną tikslą 
atstumdami dar toliau.

Chicagos Tribūne korespon
dentas George Seldes, kuris 
yra Loredos mieste, Texase, 
parašė savo laikraščiui ilgą, ko
respondenciją, pripasakodamas, 
kaip Meksikos prezidentas Ctil- 
les pasiskelbęs save krašto 
diktatorium, kad geriau galėtų 
pažeboti katalikų bažnyčią ir 
patrempti katalikų maištus; 
kaip jis įsteigęs aštriausią cen
zūrą žinioms ijr kaip pradėjęs 
krašte represijas.

Visas tas* Tribūne korespon
dento pasėkas Meksikos konsu
las New Yorke griežtai nugina,

Ves kampaniją pasmerktų Sac
co ir Vanzetti gyvybėms gel
bėti.

8,000 ančių Nudegė
NEW YORKAS, geg. 9. 

Riverheade, L. L, kilusiame 
B. Stoyardo ančių auginimo
farmoj gaisre sudegė tarp 
7,000 ir 8,000 ančių. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia apie 
20,000 dolerių.

Čilės respublika rinksis 
naują prezidentą

Seattle sustreikavo 500 
mūrininkųSTOKHOLMAS, Švedija, ge

gužės 9. — šią savaitę rengias 
išplaukti į Jungtines Valsti
jas George Branting, garsaus 
mirusio švedų socialistų vado 
ir buvusio premjero Brantingo 
sūnūs. Jo kelionės tikslas yra 
matytis su kai kuriais Ameri- reikalauja penkių darbo dienų 
kos valstijų gubernatoriais ir 
kitais žymiais žmonėmis, o jei 
bus galima, tai ir su prezidentu 
Coolidge’u pasmerktų mirties 
bausmei Sacco ir Vanzetti gy
vybės gelbėjimo reikalu.

SEATTLE, Wash., geg. 9.
Nepavykus .
kontnaktoriais, 
penki šimtai 
rininkai, kurie

susitaillinti mi 
sustreikavo 

mūrininkų. Mu- 
yra organizuoti,

savaitėje ir $1 algcs priedo 
dienai.

SANTIAGO,' Čilė, geg. 9. — 
Čilės respublikos prezidento 
rinkimai įvyks šį mėnesį. Ma
noma, kad vienintelis kandida
tas bus 
barllnis 
publikos 
Lorrain 
čiadienį.

gen. Carlos Ibanez, da- 
Čilės diktatorius. Res- 
prezidentas Figueroa- 

rezignavo praeitą tre-

Atidarymas naujų Aus
tralijos parlamento 

rūmų.

gūžės 9.
J. V. distrikto prakuro- 

ras pasmerktas už 
kyšius

CANBERRn, Australija,-,ge- 
Vakar čia, naujoj 

buvo iš- 
laikniai

LA PAZ, Bolivija, geg. 9. — 
Per kilusias čia studentų riau
šes du asmenys buvo užmušti 
ir keturios dešimtys sužeista. 
Studentai, skaičium apie 2,000 
buvo paskelbę streiką, remda
mi savo profesorius, kuriems 
per tris mėnesius nebuvo su
mokėtos algos. Jie suruošė pro
testo demonstraciją, kurią po
licija bandė išvaikyti, ir iš to 
kilo riaušės. Ministerių kabi
netas nepaprastame posėdy 
nutarė, kad algos profesoriam* 
b\itų tuojau išmokėtos. • •

Ulsteriečiai stengsis už 
Airijos sujungimą

BELFASTAS,’ Airija, geg. 9.
— Šiaurinėj Airijoj įsikūrė 
nauja politinė organizacija, 
vadinama Nacionalinė UHsterie- 
čių Asociacija, kurios tikslas 
bus veikti už sujungimą visos 
Airijos vienon valstybėm

Demonstracija prieš 
Sacco ir Vanzetti 

. žudymą
IIAAGA, Holnndija, geg. 9.

— Amsterdame minia radika
liųjų darbininkų padarė de
monstraciją ties Jungtinių Val
stijų konsulatu. Demonstrantai 
reikalavo, kad butų paleisti lai
svėj Massachusetts teismo mir
ties bausmei pasmerkti Sacco 
ir Vanzetti. Policija demon
strantus išvaikė.

kilmingai atidaryti 
parlamento rūmai.

j iškilmėse dalyvavo
'karaliaus Jurgio sunūs, Yorko 

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 9. kunigaikštis.

Anglijos

Tornado Texase septy- 
. niolika žmoniy užmušta

Austrija metė sutartį su 
Čechoslovakija

I

— Leonard Hussar, buvęs Jun
gtinių Valstijų distrikto proku
roras Kinams, tapo nuteigtas 
dvejiems metams 
darbų kalėjimo ir 
$3,000 pabaudos 
priėmimą $34,000 
mas distrikto prokuroro

Susikūlė laivas su 46 
Įgulos žmonėmisĮ musų rankas betgi pa- 

1 kliuvo dokumentų, kurie paro- 
jdo Maskvos valdžios dvivei- 

Dokumentai buvo 
čečerino adre- 

pa reiškė? suoti Sovietų attache’i Pekine. 
' “Dokumėntų turinys atiden- 

nepatogu pa-'gia visą teisybę. Tuo tarpu kai 
Rusija stengiasi užkrėsti Kinų 
mases komunizmu ir 
ciniu internacionalizmu, 
vis tik lakosi cariško 
rializmo.

“Sovietų ambasada 
raginama vesti Kinuose 
nizmo propagandą tokiu 
kurs turėtų sunaikinti musų 
nacionailzmo idealą, | 
jį revoliuciniu internacionaliz
mu.

LONDONAS, geg. 9. — Už- d’škumą.. 
sienio ministeris Chamfoerlain Bucharino ir 
šiandie parlamente į_______ ,
kad Britų valdžia nutarus, kad‘ 
šiuo tarpu esą 
vartoti baudimo priemonių už 
ekscesus prieš svetimšalius 
Nankine ir už Kinų nacionalis
tų valdžios nepildymą padary
to Rankove sutarimo sąlygų.

25 banditai ir ju vadas, 
kunigas, užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, 
9. — Oficialiai praneša, 
(’oalcomane, Michoacano

geg. 
kad 

vals
tijoj susikirtitne tarp federa
linės kariuomenės dalies, gen. 
Mendoza vadovaujamos, ir 
banditiškų maištininkų, buvo 
užmušta 25 maištininkai ir jų 
vadas, 
Maria 
barnia

katalikų kunigas Jose 
Martinez. Maištininkų 
buvo išblaškyta.

Du gaisrininkai užmuš
ti, 7 sužeisti

GARLAND, Tex., geg. 9. — 
i čia laužynu

revol i ii- 
.i* pati 

impe-

“Komunistų 
nė kapeikos j 
mo reikalui, 
propagandai 
milionus.

“Jaunų apsišvietusių žmo
nių, kurie vadovauja Kuomin- 
tangui, tokia maskviškių ko
munistų veidmainybė neap
gaus. Komunizmas Kinuose 
bus sunaikintas per tris mėne
sius ir Kuomintangas čia dide
lio vargo neturės.’’

VIENNA, Austrija, geg. 9. užėjęs torna(įas
— Austrija ir Čechoslovakija paVertė visą miesto rezidencijų 
nutraukė derybas dėl 
prekybos sutarties.

Austrija panaikino 
ir sutartį, kuri I 
balandžio 15 d.

naujos dalį, sugriaudamas daug namų, 
taip kad apie 2,000 žmonių li- 

taipjau ko be pastogės. Kiek žinia, sep 
buvo padaryta tyniolika žmonių buvo užmuš-' 

ta, daugiau kaip dvidešimt su-1 
 žeista, daugelis pavojingai. |

Įkalino tris Nevados va
dus dėl $516,000

R E NO, Ne v., geg. 9. -t Su- 
City, kalėjime

Japonija priėmė krašto 
finansų sutvarkymo 

įstatymųPekine 
komu- 
budu, imta >>• Garson 
musu uždaryta trys aukšti Nevados 

pakeičiant 'valdininkai: valstijos iždinin
kas Ed. Malley, valstijos kont
rolierius George Cole ir buvęs 
Carson Valley banko kasinin- 

Visi trys jie mas sutvarkyti krašto finansi- 
pasiglemžimo nę padėtį atidarymu Formosos 

Banko ir kitų uždarytų priva
tinių bankų. Tam reikalui vy
riausybė garantuoja bendrai 
700 milionų jenų.

TOKIO, Japonija, geg.
Abudu parlamento butu 
die priėmė' valdžios pasiūlytas 
finansų įstatymus, kuriais Ja
ponijos Bankas autorizuoja-

9.
šian-

Rusija nedavė 
musų nacionaliz- 

o komunistinei 
Kinuose išleido

kas II. Clapp.
kaltinami dėl
$516,000 visuomenės pinigų.

Lygos seimas rūgs. 5
------------------------ ---

Sprogimo kasyklose du 
darbininkai užmušti

Kapitalistas laimėjo by
lą prieš darbininkų 

vadą

GENĘVA, Šveicarija, geg. 
9. — Aštuntas Tautų Sąjungos 
seimas šaukiamas susirinkti 
rugsėjo 5 dieną.

HARRISBURG, Pa., geg. 9. 
— Gaisras sunaikino Čia vals-s 
tijos spaustu vc|, padarydamas 
tarp 1 ir U/į miliono dolerių 
nuostolių. Ugnį gesinant du 
gaisrininkai buvo griuvusios 
sienos užmušti ir septyni kiti Sipithą, angliakasių federacijos Gali būt lietaus ir perkuni- 
sužeist. pirmininką sumokėti I

. .. . _ kasyklų savininkuiSkerdyklos sudegj 10(M) svary
BI/OOMINGTON, Ind., geg. ($5,000) atlyginimo

9, — čia sudegė Bloomington šmeižą. Instone kaltino anglia- 
Packing kompanijos įstaiga, kasių vadą, kad vienoj kalboj 
Nuostoliai siekia per 50,000 Smith’as jį pavadinęs “velšių 
dolerių. sukčium.”

BUTTE, Mont., geg. 9. — 
Vietos Leonard kasyklose, 1,- 
300 pėdų gilumoj, įvyko spro
gimas, kurio du 
buvo užmušti, 
daly, kur įvyko
juodu vienu dirbo.

LEEDS, Anglija, geg. 9. — 
Teismas nuteisė Herbeiftą

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 

7” našauja:

laivų ir jų; šilta; stiprus mainąsis vė- 
Samueliuisjas.
sterlingų

už ap-
temperatūros buvo 

62°, maksimum 80°
Vakar 

minimum 
Fahrenheito. t

Šiandie saule teka 5:36. lei
džiasi 7:57. Mėnuo leidžiasi 

|3:15 valandą ryto.

sunkiųjų
pasimokėti

pinigais u:ii .
eida- an^ u0 ^les R1COS Pa"

parei-

PANAMA, geg. 9.
kyšių

PAKORĖ PASKILBUSĮ 
VIV BANDITĄ

LAT-

RYGA, geg. 9. — Karo teis
mo mirties bausmei pasmerk
tas, tapo pakartas 
banditas Jahnis 
kurs per daugiau 
metus terorizavo 
ventoj us. Sako,
užmušęs 22 žmones. Su 
kartu buvo pakartas ir jo 
ras Jakobs Pibalgas.

krašČiu susikūlė Amerikos pre
kybos laivas Jacob Lucken- 
bach* plaukęs iš Los Angeles į 

•New Orleans. Susikulusiam 
laivui, kuriame yra 46 įgulos 
žmonės, pasiųsta iš Panamos 
pagalba.

9 asmenys žuvo vyskupo 
rūmų gaisre 

BUCHARESTAS, Rumanrja, 
gaisras 

ortodoksų
Gaisre žuvo 
o septynias-

kad jis

paskubęs
Kampenas, 

kaip dvejus
gy- geg. 9. — Albai ui ioj

esąs sunaikino graikų 
juo vyskupo rumus. 

sėb- devyni asmenys, 
dešimt žmonių buvo sužeista.

darbininkai
Toje kasyklų 

sprogimas, -

Tautų ekonominė kon
ferencija pasidalino 

darbą
GENEVA, Šveicarija, geg. ?. 

— Tautų -Sąjungos ekonominė 
konferencija pasiskaidė į tris 
atskiras komisijas prekybos, 
pramonės ir žemės ūkio klau
simams išnagrinėti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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 {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra flatogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir» taipgi per skyrius ir paštą iš kitų

• miestų
3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kalnuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
Chicago, 111.1739 So. Halsted St.
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68 MYLIOS SU GALIONU 

VIEŠAME MĖGINIME
Sta r davimo Išradimas l*adarė Ste

buklus Myliose ir Užatardsoja 
IY>rdą Mamentalmi

GAUK VIENĄ DYKAI* 
CHICAGO, ILL. — Auto važinėto  jąi 
buvo nustebinti, kada Fordas įreng
tas su nauju Blancke Thermostotic 
Control padarė 43.8 mylias su vienu 
galionu gazolino oficialiame viešame 
mėginime; 68 mylios buvo antrame 
mėginime. Abelnai per 200,000 mėgi
nimų buvo 82 mylios su galionu ga
zolino, kas sumušė pasaulio rekordus. 
Ulanęke Control yra visiškai automa- 
tiškiu; ir sutaupo savo mažą kainu 
net j kalius savaites, nes jis yra ga
rantuotas momentaliai užstarduoti 
motorą šaipiausiame žiemos ore; pra
šalimi karboną ir apsaugia nuo jo; 
sutaupo pusę alyvos ir padaugina 
greitumą, “pep” ir spėką. Thermo* 
stetic Control vartojamas ant Cadi
llac ir Delco Ughting yra po Blancke 
l^aisnii) — kiti ir tikrai prirodo už- 
sitarnavimą. Išradėjas reikalauja 
agentų visur ir prisius vieną Control 
Dykai dėl perstatymo savo kaimy
nams. Pardavimas garantuotas. Agen
tai padaro nuo $1000 iki $3000 j mė
nesį. Dykai išmėginimas ir agento 
pienas su kurio jus galit gauti Nau
ji Fordą Dykai, su laiku, kaip jpsų 
dabartinis Fordas bus nusidėvėjęs, 
tai bus prisiųsta bite vienam, kuris 
greit atsišauks pas Blancke Devices 
Co., Dept. 7-B, 157 E. Erie Street, 
Chicago, 111.

f".... ......................

Skaitytojų Balsai
(Ui išreikštas Home skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] •

Navatni žmonės

KORNAI

Prašalina Skausmą Tuoj
Be laukimo—viena minutė po uždė
jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis neatsinaujina. Jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą, 
Zino-pad pataiso viską. Senas būdas 
piaustymo komy abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scho11’» Zino pads yra saugui, antį- 
septiškas, apsaugojantis, gydantis. Jie pra
šalina komų priežastis—trimmą ir spau
dimą čeverykų. A pliekose ir čeverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik biskj.

D£ Scholl’s 
Zino-pads 
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Bolševikų tarpe, žinoma, yra 
ir protingų žmonių, bet kada 
skaitai jų laikraščius, tai, rodos, 
visi jie yra “navatni žmonės”. 
Pas visus juos tiktai ir liepnoja 
neapykanta tų žmonių, kurie ki
taip protauja ir priklauso ki
toms partijoms. Labiausia jie 
neapkenčia socialistų, kuriais 
pirmiau jie patys buvo. Bolše
vikai dabar visų ką ignoruoja,, 
nors ir kilniausius kitų žmonių 
idealus jie paverčia į niekų.

Šiandie bolševikų laikraščių 
redaktorių ir “pisatelių” galvose 
yra įsigyvenęs bendras obalsis, 
tai žmonių demoralizavimas.

Gal nėra kito bolševikų* laik
raščio, kuris prirašytų tiek kvai
lybių ir šmeižtų apie “Naujie
nas’’ ir socialistus, kaip Bridge- 
porto “Vilnis”. Jeigu “Vilnyj” 
nebūtų to žmogyno, kuriam 
anais metais “Naujienos” spyrė 
į užpakalį, tai, be abejo, “Vil
nis“ butų •švaresne. Matomai 
jam ir šiandie dar sopa užpaka
lis, kad jis taip šmeižia buvusius 
savo draugus. Tada jis 'buvo 
“socialistas” ir keikė bolševi
kus. Atsimena dar ir dabar jo 
žodžiai: “rrrrevoliucijos užsi
manė, kuliganai, išgamos” ir tt. 
Taip taip jis “blagaslovijo” ko
munistus. O dabar? Dabar 
jisai yra tokis “komunistas”, 
kaip seniau buvo socialistas.

Tas politinis perkrikštas, ma
tai, nekalba blaivo žmogaus bur
na, bet ciniko. Jisai šaudo to
kiais žodžiais, kaip “jurgiai, 
durneliai, politiniai špetnybėsį 
renegatai, ir jie dar rengiasi 
prie Gegužės Pirmos šventės ap- 
vaikščiojimo. Ką gi bendra jie

turi su socializmu?”
O kodėl gi socialistai nerengs 

to apvaikščiųjimo. Ar gi kas 
gali jiems uždrausti? Juk mes 
gyvename ne Rusijoj. Socialis
tai rengė Pirmosios Gegužės mi
tingus ir savo aukomis parėmė 
Lietuvos socialdemokratus ko
voje su smurtininkais, kurie 
Šiandienaikina kraštą. Vokieti
joj Gegužės šventė manifestaci
jose dalyvavo 100,000 socialistų, 
kuomet komunistų buvo vos 
20,000. Be to komunistai sukė
lė dar didžiausias riaušes ir 
kraujo praliejo, kuomet socia
listai ramiai demonstravo 
Berlino gatvėmis.

Tokia bolševikų spaudos agi
tacija, kurstanti prie antago
nizmo, visuomenę veda stačiai 
prie degeneracijos. Bolševikai 
lygiai taip daro, kaip ir katali
kai. Mokina savo davatkas ker
što ir neapykantos prieš ne 
savo minties žmones. Argi kei
ksmais, grūmojimais ir šmeiži
mais galima eiti prie gero? Ar 
galima vienyti darbinirikus, 
kuomet jie yra kurstomi spjau
ti vieni kitiems į veidą? O juk 
ta i į) rašo komunistų redakto
riai ir darbininkų “vadai” mo
kytojai, kurie iš darbininkų 
prakaito užlaiko savo boiševis- 
tinės propagandos agentūras ir 
leidžia laikraščius. Del to jie 
kursto savo davatkas prieš ki- 
t(ls žmones, kad jos aklui jų 
klausytų ir palaikytų smunkan
tį jų įvarti jos narių skaičių.

— Don Pilotas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PEKLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS ■>

Katalikų “atvirumas”
Musų katalikiški vadai pasi

žymi savo gudria diplomatija. 
Kaire ranka jie neria kilpą 
Lietuvos demokratijai, o deši
ne — prisiekia jai ištikimumą. 
Kurie sekė kunigų spaudą ir 
prakalbas bėgyje paskutinių 
mėnesių, beabejo, surado kiek
vienoj vietoj nenuoširdumų ir 
prieštaravimo. Atėmimas žmo
nėms gyvybes, laisvės, gero 
vardo, buvo atkaltai teisinamas, 
o sulaikymas studentų demons
tracijos, tapo išpustas ir' pa
smerktas, kaipo didžiausias pra
sižengimas.

Ir tai dar ne viskas. Kas ne
sistebėjo anuomet praloto Kni
so šaukimu, kad reikia “laisva
manius” šaudyti tūkstančiais'? 
Pralotas Krušas desėtkus metų 
gyveno demokratingoj Ameri
koj, kur žmogaus gyvenimas ir
įstikinimas nepaliečiamas. Bet 
jis su šiuo principu dar neap- 
sipažino.

Panašios- kraštutinybūs kuni
gų tarpe nėra naujiena. Ir 
jos plaukia ne iš individų kai
po tokių, bet iš plačiai apdirb-

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė. 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sivskit pinigus per 
NAUJIENAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Peoples Furnitūra Co.

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvas mėnesiniai išmokėjimai

* Lafayette 3171 Canal 6982
m M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas «

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

»

Kada

Šianden
turėtu būti tas laikas

nors jus irgi atsigrįsite prie 
Helmarų

1V1 ASĖS žmonių žiuri dau
gumą, bet protingi žmonės 
gerumo. Pas šiuos protingus 
rūkytojus Helmarai didina* 
savp draugingumą. Jei jums 
yra nusibodę paprasti, tuo
met grįžkit prie Helmarų,. .. 
Karalienes žymiausių cigare- 
tų. Tūkstančiai vyrų grįžta 
prie Helmarų kasdien.

Vaikų pilietybės stovis
1. Visi gimę Jungi. Valstijo

je vaikai, yra Amerikos pilie
čiai, nepaisant ar tėvas pilietis

;ar nepilietis.
2. Vaikai gimę užsieny, liet 

gyvendami Jungt. Valstijose 
tampa Amerikos piliečiais su tė
vo natūralizacija, jeigu tie vai
kai dar neturi 21 metų, ir bu
vo legališkai įleisti į Jungt. Val
stijas dcl nuolatinio apsigyve
nimo. Jeigu vaikai gyvena už
sieny kuomet tėvas tampa pilie
tis, turi, jeigu nori tapti Ame
rikos piliečių, atvykti į Jung- 
tynes Valstijas prieš sukakimą 
21 matams amžiaus.

3. Vaikai gimę užsieny po 
tėvo natūralizacija yra Ameri
kos piliečiai. Jeigu pasilieka 
užsieny turi užsiregistruoti A- 
merikos konsulate* sulaukę 18 
metų ir pareikšti norą būti A- 
merikos piliečiais. Sulaukę 21 
metų turi prisiekti ištikimumą 
-Jungt. Valstijoms.

*
1. Tėvo natūraiizacijanc ne

šima posūnius ir podukros.
5. Vaikų pilietystė paeina 

nuo tėvo, kuomet jis gyvas. 
Kuomet numiršta, ima savo pi- 
lietystės stovį nuo motinos.

6. Priėmimas į išsunius ne-
permaino vaikų pilietystės sto
vio. [FLIS.]

/--------------------------------------s

Rūgštumai Viduriuose
“I*hilHps Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
>________________________ )

Vietoje sodosv nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir prašal
ima visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Juokai

Kas nė ateitų pas Juozienę, 
jį vis sako: “Aš dar neapsiva
liau šiandien.”

Ji: Aš netekėčiau už tavęs, 
jei tu turėtum ir dvidešimt mi- 
lionų.

Jis: Aš dvidešimties milionų

tų dogmų, kurias bažnyčia pri
pažįsta neklaidingomis. čia 
ir reikia ieškoti priežasties, ko
de! dvasiškiai su šypsena žiuri 
į visus priešingos jiems nuomo
nės asmens persekiojimus, nors 
civilizuotas pasaulis tą vienbal
siai pasmerktų.

Sulig bažnyčios mokslo, sielos 
išganymas yra svarbiausias gy
venimo tikslas; pasauliniai rei
kalai turi menkos vertės. Kiek
vienos valstybės galva turys ru- 
pinties žmonių gerove. O ka
dangi toji aukščiausia gerovė 

amžinas gyvenimas — atsie
kiamas prisilaikant bažnyčios į- 
statymų, tai karalius ar prezi
dentas turi dabot, kad žmonės 
juos pildytų. Išklipimas nuo 
‘teisingo” kelio gręsia pavojum 
visai šaliai. O kas per vieni 
tie bažnyčios įsakymai, jau mes 
žinome. Nevalia išsitarti nieko 
prieš dvasiškį, popiežių; nega
lima abejoti apie dogmų teisin
gumą, žmogaus atsiradifną, re
likvijas, stebuklus ir tt. Kas 
netiki į bile vienų dogmatikos 
punktą, tam negali būti vietos 
nei danguj, nei žemoj. Buvo

skaitoma, jog geriau turėti 
smėlio tyrumas, negu sodus l>ei 
laukus apdirbamus netikėlių 
rankomis. Bažnyčios kano
nuose randame (Theodosius Go
de* XVI, cap. 7) — “kiekvienas 
atvedęs kataliką į bedievybę 
turi būti pasmerktas mirtim...” 
Kitoj vietoj sakoma, jog neti
kintis neturi jokių pilietinių tei
sių, t. y. galima atimti jo tur
tą, žmoną, vaikus ir tt.

Iš čia matome, jog bažnyčios 
mokslas yra kategoringai prie
šingas naujų laikų supratimui 
apie valstybę ir asmens vertę.

Per daug vietos užimtų šiek 
tiek nuodugnesnis išdėstymas 
kunigų pasauležvalgęs ir sieki
mų. Bet pažvelgę į nelaimingą 
Lietuvos kraštą, kur ačiū kata
likiškam perversmui įsivešpata- 
vo betvarkė, priespauda ir ne
tolerancija, mes , paįvairinsim 
bendras teorijas gyvais pavyz
džiais. —K. M.

neturiu, bet turiu septinioliką 
tūkstančių banke ir gražų auto
mobilių.

Ji: šitaip? Palaukit, aš dar 
pamąstysiu.

Šikis (kairiąja ranka apkabi
nęs jos liemenį): Mano dešinią
ja ranka niekad nežino ką da
ro mano kairioji ranka.

šiba: Galbūt ji nežino, bet 
aš žinau.

Juokinga yra ta mergaitė, ku
ri tau nusišypso, bet kuomet tu 
ją užkalbini, tai ji ruščiai parei
škia: “Tamista!”

Ji: Man gaila, jus suvilti, bet 
aš vakar susižiedavau su Miku.

Jis: O gal tad sutiktumėt at
einančią savaitę?

—Nuo ko tavo nosis vietomis 
taip raudona?

—Tai nuo stiklų.
—Nuo stiklų—ko? '

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaSulIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių neirti kiti visi kūdikių 
r'-nlatai.

EAGLE 1BRAND
CONDENSED M ILK

i

Larsinkites Naujienose
AM1

SERGANTI ŽMONĖS!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jtjs esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, (Idos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gų gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.

specialistas

Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 5081

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedolyj, Utar- 
ninko ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

■ -----------------Ą.— . . _ . ■

AFTER ILLNESSh

Let Tanlac build you up
If illness hasclaimed you for a vietim, 

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

lt is nature’s own lxxiy builder, made 
from roots, herbs, and barto. 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 teil how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful frienda are on ftle thanking 
Tanlac for the good it has done.

Your druggist has Tan I ac. Get a trial 
bottle today, and starton the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH
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Leonas Vitkauskas

Senieji Žmonės”j Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS

Įdomiausia Hnyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

(Tęsinys)

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

O vyrukus, jau paėjėjęs nuo 
senelio ir atsisukęs, atsiliepė:

O argi aš sakau, kad tu ma
no tabokinę sveikas - nenešio
tum!?... ir nuėjo sau.

Kad ir truputį keistokas pa
sirodė mano seneliui toks vy
ruko atsiliepimas — lyg piktas 
juokas, lyg- pašaipa — bot se
nelis taip buvo nudžiugęs 
naujos tabokinės dėžulės, 
nieko bloga nemanė.

—Tur būt, vokietukas! 
tarė jis sau, prisiminęs to
ruko dailumą, statumą, jo dra
panas ir pagailai! tokią puikią 
tabokinę dėžutę, kurią jis nei 
iš šio, nei iš to su jo paprasta 
ragine tabokine dėžute sumai
nė.

Tiktai vėl kiek nustebo ma
no senelis, kai norėdamas dar 
kartą į nueinantį vyruką pasi
žiūrėti atsisuko, bet jau jo ke
lyje nebepamatė.

dėl
kad

vy-

sybė, tai aš, savo eile, jam at
sakyčiau: O jeigu tat butų ne
teisybė, tai iškur mano senelis 
butų žinojęs, kad velniai po 
žemę vaikščiodavo visuomet 
jaunais, dailiais ir mandagiais 
vyrukais vokietukais, su mažiu
kais, į viršų suktais, ūsiukais, 
su ilgais lekiruotais debatais 
ant koją, su ugningos spalvos 
perkakle po kaklu ir su vokiš
ka skrybėlaite su povo plunks
na ant galvos?..

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 U

4120 So. Richmoi.d Street

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushilias

AKUAEKKA
3252 So. Halsted St.

—juk ne 
žiūrėk 
dingo,

mišką įlindęs, 
neatrodo! ?... 
kaip į žemę

(Galas)

TO ALL HOLDERS OĘ

SECOND LIBERTY LOAN BONDS

Mrs.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir tnergi-

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatria 

Tel. Yards 1119
Baiguii akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika, 
vusi PennsyL 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimų

nelis 
vyras, 
kyši!

vagis, 
tu man, 

taip greitai!
ir dėlto labai mano sa- 
nesusimąstė, jaunas 
stiprus, kur tu jį suvai-

atėjo diena, o mano se-.Jau
nelis jau baigė savo kelionę i 
namus, kai - prie artimausio 
nuo jo namų pušynėlio —pra-

Mano senelis ėjo vis dar lin
ksmas, kad ir nemiegojęs, ir 
vi?nintėlė jo mintis dabar buvo; 
—kaip jis pasigirs, namo par

šu savo sėkmingu mainu! 
niu-

h NOTICE OF REDEMPTION

Ali outatandlng Second Liberty Loan 4 
per cent Honda of 1927-42 (Second 4’a) 
and all outstanding Second Liberty Ix>an 
Converted 4% per cent bondn of 1927-42 
(Second 4V4’b) are called for redemption 
on November 15, 1927, purenant to the 
terma of their iesue. Intercst on all 
Second 4’b and Second 4’4’b will cease on 
eaid redemption date, November 15, 1927.

Holders of Second 4’s and Second 
4*4’8 will.be entitled to have the bonds 
redeemed and paid at par on November 
15, 1927. Such holderu may, however, 
in advance of November 15, 1927, be 
offered the privilege of exchanglng all or 
part of their bonda for other interest- 
bearing obligations of the United Statee. 
Holdera who deaire to avail themselves 
of the exchange privilege, if and when 
announced, should request their bank or 
truat company to notify them when , 
Information regarding the exchangc offer- 
ing ia received.

Further Information may be obtained 
from any Federal Reaerve Bank or branch, 
or from the CommiBsioner of the I’ublio 
Dėbt, Treasury Department, Wa8hington.

i A. W. MELLON,
Secretary of the Treasury.

VVashington, May 9, 1927.

Tel. Cicero 2962
Res.: Rockv/ell 6363
DR. S. ASHER

DENT1STAS
4901 \V. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatingf 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

4601 So. Paulina S't., Chicago, III.

I L’gtuvis Kontraktorius

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679 •

Įvairus Gydytojai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių
2^11 torius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

ėjęs
Dabar senelis eidamas 

niavo:
—Ėjo vokietiukas,
Didelis kvailiukas...

Tu man taip ir pasisek,— 
dabar tai tikrai jau kaip ponas 
busiu!., .-vis nėjo iš galvos ge
neliui naujoji tabokinė.

—Nagi, dar kartą užsirūkysiu 
iš naujo daikto tarė sau sene
lis, kai praėjęs pušynėlį įėjo į 
savo kaimo lauką—ir kai jau 
visiškai pradėjo švisti.

—Tai bent laimė!.. Ne kiek
vienam taip pasitaiko!

Su tais žodžiais mano sene
lis griebs dabar į kišenių ran
ką,—kas čia, kad kišenius taip 
atspuręs, lyg dideliausias ak
muo j jį luitų įdėtas?..—grie
bia toliau (ieškos, mat, tabo
kinę!), tabokinės nėra! čiupt 
čiupt—nėra,—kažkas jos vietoj 
lyg akmenį butų į kišenių įdė
jęs... Griebia tą “akmenį” lauk 
ir... kokie čia dabar burtai!— 
vietoje tabokinės, kurią buvo 
su anuo vyruku naktį j savo' 
tabokinę dėžutę išmainęs, į jo 
kišenių kažin kas įgrūdo... di
deliu, biaurią, aptręšusią arklio 
kanopą! Žvilgterėjo mano se
nulis į kanopos vidų—biauriu, 
pastipusio arklio, kvapu iš jos 
padvelkė...

Kad tu nesulauktum!..—su
pykęs tarė mano senelis, svies
damas arklio kanopą per griovį 
į dirvą.

Tikrosios, sidabrinės ir gra- 
aiži išmargintos, tabokinės dė
žutės mano senelis kišenėse ne
berodo.

Mano senelis (Duok, Dieve, 
jam dangaus karalystę!) buvo 
žmogus toks, kokių reikia pa
ieškoti. Kad jau jis ką sakys, 
tai, amžin Die, nemeluos. To
kie buvo ir visi “senieji žmo
nės”. ..

Jeigu kas paklaustų mane, ar 
esu įsitikinęs aš pats, kad visa 
tai, ką mano senelis apie šį j- 
vykį yra nupasakojęs, yra tei-

PARODYKITE Š| APGAR
SINIMĄ JŪSŲ 

j LAIVAKORČIŲ AGENTUI i 
į ir jis Tamstai pasakys 
į kaip: reikia keliauti į Sc- J 

nąją Tėvynę už pigiausią I
I kainą su visais patogu- I
I mais, geru maistu ir gc: I
I riausiais kelionės paran- 1
II kūmais. Jisai žino kaip I
1 tą galima padaryti ant ■
II milžiniškų, greitųjų laivų, 
llkaip tai: 
11 džiausiąs
■ 1 Olympic,
Dlgenland,
■ 1 land ir ant kitų.

White Star Line !■ 
Red Star Line

International Mercantlle Marine Co.
Musų Gori Agentai apie tai Tamstai pa
sakys. Arba kreipkitės prie musų Pas- 
aenger Department:
127 So. State St., Chicago, III.

Majestic, di- 
latvas pasauly, 
Homeric, Bel- 

Lapland, Penn-'

Suvcdam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
nio-

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canai 2591

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON
"įprašo Lietuvos žmonėsir 
<aip pataria Lietuvos bankai

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS KUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
k.gugisI

ADVOKATAS
M lesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advokatą** 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St

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

TeL Yards D141
Bylos viluose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgi&ams.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutartį

<■■■..........————
Telephone Yards 0994

i OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki i2 dieną.

Res. telephone Plaza 8210

MR. HERZMAN •«»
-Iš H U S 1.1 O S -

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

.... •»’. ,

Henry!
America’s 

k F i n es t / 
h^Candy*

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas ▼idurmiaatyji 
Room 1720 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis i Canai 
8110. Nakty

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Kepublic 9601

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

So. Michigan Avė. 
lei. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

10756

ADVOKATAS

7 9 ▼. v. apart Panedflio ir 
Pltnyčios.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexd! 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blee 
l si and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canai 1912 
Nakiinū Te). FaiiJav 6858

L................ i - - - -----

11 S. La Šalie St., Room 2011
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsfod St. Tel. Vardu 0062

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 
ir 8D5 E. 47th Si.

will.be
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DIKTATŪRA MEKSIKOJE?

Chicago “Tribūne” korespondentas, pagrįžęs iš Mek- 
kos, rašo, kad prezidentas Calles esąs paskelbęs “diktatū
rą” kovai su klerikdlais maištininkais.

šitos žinios patvirtinimo iš kitų šaltinių dar nėra. 
Minė tasai korespondentas sako, kad iki šiol neleidusi to 
fakto pranešti Calles’o įvesta cenzūra.

Gal būt, kad tai ir tiesa. Bet nebūtų nieko nuosta
baus, jeigu Meksikoje butų įvesta diktatūra. Tenai, kaip 
žinoma, eina ginkluota kova tarp valdžios ir jos priešų. 
Meksikos valdžia yra žmonių išrinkta ir savo darbuose ji 
vadovaujasi krašto konstitucija ir įstatymais, tečiaus 
prieš ją kunigai veda atvirą karą, apie kurio žiaurumą 
liudija nesenai įvykęs užpuolimas ant traukinio, kur žuvo 
daugiau kaip šimtas kareivių ir civilių keliauninkų. Kas 
šitokiose aplinkybėse valdžiai tenka daryti?

Aišku, kad ginkluotą jėgą valdžia tegali atremti tik 
tai ginkluota jėga. Diktatūra, jeigu ji tikrai yra įvesta 
Meksikoje, yra tiesioginė pasekmė pilietinio karo, kurį 
iššaukė kunigija.

Diktatūra, žinoma, yra kenksmingas dalykas demo
kratijos atžvilgiu. Bet vis tik reikia neužmiršti, kad dik
tatūra, kurią įveda tam tikrose nepaprastose sąlygose 
teisėta ir daugumos žmonių remiama valdžia, yra vienas

Dabartiniai Lietuvos valdovai, matyt, yra subankro- 
tavę ne tik politiškai, bet ir protiškai.

daiktas, o mažumos diktatūra yra kitas daiktas. Teisėtos 
valdžios įvesta diktatūra yra laikina priemonė (panašiai, 
kaip karo stovis) numalšinimui tų elementų, kurie nenori 
pasiduoti daugumos valiai. Tuo tarpu kad mažumos dik
tatūra (tokia, kaip Rusijoje, Italijoje, Lietuvoje ir t. t.) 
yra pasikėsinimas užkarti daugumai žmonių mažumos 
valią.

Mažumos diktatūra, be to, dar visuomet stengiasi, 
sugriauti demokratinę krašto santvarką ir pakeisti jėį 

anti-demokratine, despotiška sistema. Taip, Rusijoje bol- 
ševikiški diktatoriai panaikino visuotiną balsavimą ir 
atėmė piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvę.

Trumpai sakant diktatūros stovį reikia skirti nuo 
diktatoriškos tvarkos. Meksikos valdžia, rodos, dar ne
ketina naikinti demokratinius krašto įstatymus, tik kai 
kurių jų veikimą laikinai suspenduoja (pasiremiant kon
stitucija), iki nebus likviduotas ginkluotas kunigijos 
maištas.

POLITINIŲ BANKROTŲ “LOGIKA”.

Voldemaro “Lietuvis” nori įkalbėti Lietuvos žmo
nėms ligą, ir pasakoja, kad milžiniška gyventojų daugu
ma, būtent apie 80 procentų, nenorį rinkimų. Jie esą gal
voją taip:

“Gana jau tų rinkimų. Nereikia jokio Seimo, 
nereikia jokių savivaldybių. Tegu tik valdžia bus 
gera, dora, veiks griežtai, to mums užteks.” (“Žiur. 
“Lietuvio” No. 84, str. “Kryžkely”.)
Jeigu 80 proc. Lietuvos gyventojų šitaip mano, tai 

reiškia, kad jie yra ligi kaupo prisisunkę smetoninės dva
sios. Vadinasi, jie yra numoję ranka ir ant liaudininkų 
ir ant socialdemokratų ir ant visų kitų partijų, kurios 
stoja už demokratiją ir parlamentarizmą.

Bet jeigu taip, tai tuomet Smetonos-Voldemaro už
daviniai yra lengvų lengviausi. Kuomet milžiniška gy
ventojų dauguma pritaria jų dviejų nusistatymui, kad 
Lietuvą privalanti valdyti “griežta valdžia” be Seimo, tai 
jiem bepalieka padaryti tiktai ve ką: atsišaukti į žmones, 
kviečiant juos išrinkti naują Seimą, kuris perdirbtų val
stybės konstituciją ant smetoniško kurpalio. Šituo budu, 
pravedus tik vienus rinkimus, toliaus galės būt sudaryta 
Lietuvoje tokia tvarka, kurioje nei rinkimų, nei Seimo, 
nei savivaldybių nebebus.

Tai butų lengviausias ir pigiausias kelias atsikratyti 
nuo viso to “netikusio” parlamentarizmo, kurio taip neap
kenčia dabartiniai Lietuvos diktatoriai. Ir prieš Šitokį 
kelią negalėtų protestuoti nė demokratinės Lietuvos par« 
tijos, nes jeigu visuotinu balsavimu išrinktas Seimas no
rės pakeisti krašto\konstituciją tokia prasme, kaip nori 
Smetona su Voldemaru, tai kas turi teisę jam tatai 
drausti?

Bet ar valdžia ketina šituo keliu eiti? štai, kas ra
šoma tam pačiam “Lietuvos” straipsnyje, iš’ kurio aukš- 
čiaus padavėme ištrauką:

“...Aišku, kad ir dabar, jeigu butų rinkimai Sei
man, vėl daugumos neturėtų nei viena partija ir vėl 
tektų vesti visokias derybas su mažumomis belipdant 
valdžią.”

• . . I i..*. i , .....i*. 1.1 X . ,L>- 1

Pirma girdėjome, kad jau apie 80 nuošimčių žmonių 
Lietuvoje esą tikri smetonininkai; o dabar girdime, kad 
rinkimuose į Seimą nė viena partija neturėtų daugumos. 
Tai kur gi tie 80 nuošimčių, neva pritariančių smetoninei 
“idėjai”?

Vadinasi, pamelavo ir pats sugavo savo bemeluojant!

“Gruodžio 17 dienos įvykiai parodė kuria linkme 
norėtų eiti sveikas tautos instinktas. Jam nepakeliui 
su tais ar kitais izmų garbintojais. Tautos valia, ge
riausių jos sūnų sąmoningai atjausta atsipalaiduojo 
nuo vieno baisiausių izmų, kuriam vardas bolševiz-

..........................

Bet Lietuvos tautininkai dabar turi da ir antrą dien
raštį — “Lietuvą”, kuri yra leidžiama valstybės pinigais, 
bet vedama gryniausio partyviško “smetonizmo” dvasio
je. Šito laikraščio 85 num. įdėta vedamas straipsnis “De
mokratijos principas ir forma”, kuris, veikiausia buvo 
Voldemaro padiktuotas arba jo paties parašytas. Ištrau
kas iš šito straipsnio paskui persispausdino ir “Lietuvis”.

Ve ką mes tenai skaitome apie “tautos valią”:
“Visuomenė arba tauta vienos valios neturi. Vi

suomenė yra susiskaldžiusi grupėmis. Tai pripažįsta 
demokratijos naujausieji ideologai. ‘ Pavyzdžiui, vie
nas iš jų, Esmein, sako: ^Kadangi tauta nėra realus 
asmuo, bet individų kolektyvas, tai savaime ji negali 
turėti ii; valios.,”
Pasirodo, kad tokio daikto, kaip “tautos valia”, visai 

lėra. Tečiaus ta nebuvėlė “tautos valia”, pasak Volde
maro “Lietuvio”, įvykino gruodžio 17 d. perversmą!
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numerio, kur irgi kalbama apie gilius politikos klausimus. 
To laikraščio 85 numeryje redakcija šitaip dėsto gruodžio 
“pučo” prasmę:

Nepaprastas kralikų 
privisimas Aust

ralijoj
iyvių ir augmenų tarpusavis 

santykis. — Gyvių veislumas. 
—Pirmykštis žmogus. — Gy
vių ir augmenų naikinimas. 
— laukiniai kralikai—Aus
tralijos gyvūnai. — Kralikų 
atvežimas. — Kralikų naiki
nimas. — Kralikų inspekto
rių pranešimas. — Kralikų 
skaičius Australijoj. — Kas 
daroma iš kralikų?

Viename laikraštyj apie Aus
tralijos kralikus štai kas rašo
ma:

Kur tik yra ant žemės gyvių 
ir augalų, visur jie randasi har
moningam tarpusavio santyky. 
Augalais mintantieji gyvuliai 
žiuri, kad tos augalų rųšys ne- 
užstcdbtų kitų. Ir patys auga
lai turi įvairių apsisaugojimo 
priemonių ir būdų nuo kitų au
galų nustelbimo.

Perdidelio augalais mintančių 
gyvulių visimo, kuris galėtų iš
ardyti lygsvarą gamtoje, savo' 
rėžtu neprileidžia grobuoniui 
gyviai. Grobuoniai gyviai tu
rėtų badu dvėsti, jeigu jie pra
neštų jiems maistu tarnaujan
čių gyvių skaičių. Todėl gro
buoniai, bendrai imant, yra 
daug mažiau veislųs, nei jų au
kos. Pavyzdžiui laukinis krali- 
kas per metus 7—8 kartus at
veda apie 50 vaikučių. Tuo 
tarpu lapė susilaukia tik vieną 
kartą nuo 4 lig7 lapiukų. Ku
riai nors gyvių rųšiai nepap
rastai privisus, tuoj visi jų prie
šai telkiasi krūvon ir tą pertek
lių naikina.

Pirmykštis žmogus taip pat 
visuomet laikėsi lygsvaros pa
dėty. Jo įrankiai, ginklai ir ki
li pabūklai nebuvo tiek tobuli,
kad butų galėję pakeisti atski- Igojo, kadangi

rų augalų ir gyvulių tarpusa- 
vio santykį. " Tankiausiai jis 
pats menkai taikėsi gamtoje ir 
buvo pastarosios dalis lygiai su 
kitais gyviais. Vos keli pavyz
džiai yra, kad pirmykštis žmo
gus butų išnaikinęs kokią gy
vių rųšį ir nė vieno, kad butų 
išnaikinęs augalų rųšį.

Šią lygsvarą daugausia galė
jo suardyti kultūros žmogus. 
Juo daugiau jis kulturingesnis, 
t. y. priešingas gamtai, juo di
desnė ir pražūtingesnė jo įtaka 
gamtoje.

Nežiūrint visų tyrimų — kul
tūringa žmonija lig šiol nevir
to protingesnė iš visur einanti 
ši naikinimo kova beveik nema
žėja. Kur kurio krašto gyvi
ją ir augmeniją žmogus išnaiki
no, tenai jis toliau nusižengia 
prieš gamtą, apgyvendindamas 
svetimų, kraštui netinkamų gy
vių ir augalų. Visai neatsižiu- 
rima ar atatinkama rųšis prisi
taikys naujoms sąlygoms, ar 
nebus ji kenksminga kitiems 
vietiniams gyviams — auga
lams ir pačiam žmogui, neaįsi
žiūrima, ar naujas kraštas tu
ri užtenkamai priešų, kad paža
botų įveisto gyvio — augalo 
viršveisimąsi.

Vienas įžymiausių ir perspė
jančių šios rųšies pavyzdžių, tai 
laukinių kralikų įveisimas Aus
tralijoje. Seniau jų būdavo tik 
žiemos vakarų Europoje, ypa
tingai Ispanijoje; viduramžy 
buvo įveisti Vokietijoje. 16 
šimtmety portugalai įveisė jų ir 
daugely Atlantiko vandenyno 
tuščių salų, ir tik 1859 m. Aust
ralijoj. Mažose salose kralikai 
tiek nuteriojo žemę, kad, pav., 
Porto Santo saloje, palei Madci- 
rą vėlesni kolonizacijos bandy
mai virto neįmanomi. Iš visų 
šalių, kuriose yra kralikams iš
sivystyti patogios sąlygos, vie
na tik Pietų Afrika jų išsisau- 

atsargųs būrai 

laiku išleido įstatymą sulig ku
riuo kralikų veisimas buvo 
smarkiai baudžiamas.

Kad ir nė vienam kraštui 
kralikai neatnešė laimės, bet 
niekur nevirto jie tokia baisia 
rykšte kaip Australijoje. šis 
vėliausiai atrastas žemynas, bal
tųjų apgyventas tik 18 Šimt
mečio pabaigoje. Kolonistai 
rado tenai labai ypatingą gyvu- 
liją ir primityvę juodųjų žmo
nių rasę. Visi žinduoliai labai 
skyrėsi nuo kitų šalių žinduo
lių ir priklausė taip vadinamai 
krepšinių žinduolių rųšiai. Ir 
nebuvo nė vieno grobuonie gy
vio, kurs butų žmogui pavojin
gas. Stambiausią ir skaitlin
giausią medžioklės rųšį sudarė 
visų veislių kengūrų. Ir ken
gūrų apgyventuose pakraščiuo
se tuoj labai praretėjo. Kadan
gi apgyventose Australijos da
lyse tam tinkamų gyvulių dau
giau nebuvo, tai atėjo mintis 
įvesti iš Anglijos gyvulių ir 
juos veisti.

1859 m. Viktorijos valstybei! 
atvežta keli laukiniai kralikai 
ir paleista medžioklės tikslui 
į laukus. Kad greitai išsipla
tintų, buvo išrūpinta kai ku
riam laikui medžiojimo uždrau
dimas, kuriam veikiant, jų taip 
daug viso, *kad jau 1871 m. 
draudimas medžioti reikėjo at
mainyti. Bet jau buvo per vė
lu. Išpradžių be pasigailėjimo 
gaudyta ir šaudyta. Toliau ė- 
mė nuodyti aršeniku balas, kur 
jie eidavo gerti, ir jau po pir
mos nakties rasdavo kartais lig 
100,000 negyvų kralikų. Ka
dangi šis būdas galima buvo 
vartoti tik sausais metų laikais, 
tai be to, pradėta tepti medžių 
šakelės strichnino košele, nuo 
kurios daug kralikų begraužda- 
mi užsinuodydavo. Barstyda
vo taipogi fosfore, aršenike ar 
strichnine išmirkytus grūdus. 
Bet kartu nuodydavo ir daug 
vietinių nekaltų gyvulių ir 
tuom dar daugiau naikindavo 
Australijos gyviją.

Galų gale griebtasi biologi
nių būdų. Kralikai galėjo Au
stralijoj tik todėl be ribų išsi
platinti, kad gamtoje jie nesu
tiko jokių priešų. Todėl buvo 
įvežta Australijon Europoj lu
pių, šunu, kačių ir daug kito
kių žvėrių, kurie sočiai kiek 
širdelė troško žudė, bet nega
lėjo nei su kralikais apsidirbti, 
be to, neaplenkdavo ir naminių 
vištų bei ėriukų.

Australijos farmerių didžiau
sias pelnas tai avių veisimas, 
šimtus tūkstančių galvų sie
kiančios kaimenės reikalauja, 
žinoma, didžiulių ganyklų ir pa
šaro. Didžiausias- kralikų kenk
smingumas pasirodė tame, kad 
jie avims maistą suėda. Kur 
ankščiau buvo begalinės sultin
gos 'žolės lankos, šiandien yra 
šimtai kilometrų platumo plikai 
nugraužta be jokių augalų dy
kuma.

Niekas taip neatvaizduoja 
baisios šalies padėties, kaip pra
nešimai tam tyčia valdžios nu
skirtų “kralikų inspektorių.” 
štai pranečimas (1894). Syd- 
ney’aus miesto bakteriologijos 
instituto direktorius: “Šiandien 
visa apylinkė nuo Viktorijos 
pietų sienos lig Queenslando 
šiaurės pakraščio (t. y. visa 
Australijos rytų pusė su plotu 
lygiu Vakarų Europai) yra ne 
daugiau kaip kralikų daržas 
(perykla) ir avinyčios, kurios 

Turėjo ankščiau 120,(MM) avių, 
šiandien turi jų tik ketvirtą da
lį. Tūkstančiai hektarų žemės 
nuomininkų apleista ir tukstan- 
čiai žmonių subankrutavo. Prieš 
du metu (1892) įvykęs apytik
ris kralikų apskaitliavimas sie
kė lig 20 milionų štukų, kurie 
pavertė turtingas apylinkes į 
dykumas.

Australijos kralikai stebėti
nai prisitaikė prie naujos tėvy
nes išteklių ir įgijo papratimų ir 
savybių, kurių Europos krali
kai nežino. Taip prieš vaikų 
vedimą patelė keliauja 1 5 ki
lometrus, kad surastų lizdo o- 
lai palaidos žemės. Tris sa
vaites vėliau vaikučiai aplei
džiu namus ir daro naują ko

loniją. Už keturių mėnesių jau 
uos patelės lieka jau pačios mo
tinomis ir pradeda naują kolio- 
niją. Taip per tris metus vie
noje linkmėje kralikai užkariau
ja apie šimtą kilometrų žemės.

Kuomet augalai ant žemės su
naikinti, Australijos kralikai li
pa j krumus lig keturių metrų 
aukščio ir ten užbaigia naiki
nimo darbą. Maisto stoka ver
čia ėsti šiaip paliekamus drus
kos augalus, kurie Australijoj 
užima didelius plotus ir sutei
kia puikią ganyklą avims. Sū
rūs maistas sužadina troškulį 
ir kralikai prisilaiko tuomet 
netoli vandens, ir išmoko net 
plačias upes perplaukti. Aust
ralijoj nežinomi šalčiai krali
kams negali pakenkti, bet saus
mečiai kartais /išnaikindavo šių 
graužėjų milionus. Bet nuosto
liai į bendrą skaičių nepaveikė 
ir prasiplatinimas visame 
žemyne jokiomis priemonėmis 
nesulaikomas.

Garsus franeuzų bakteriolo
gas patarė įskiepyti vieno nar
velio parazitą, kuris gyvena 
kralikų plaučiuose ir Francuzų 
žemėje! daug jų išžudo. Jis 
buvo įskiepytas Australijos kra
likams, bet šie pasirodė ištver
mingesni ir laukiamo vaisiaus 
nesulaukta.

Viena Naujojo Pietų VValles’o 
vyriausybė išleido per dešimt
metį apie 40 milonų litų kra
likų naikinimui ir paskyrė mi- 
lioną su viršum litų tam kas 
atras radikalę kralikams nai
kinti priemonę. Šis atlygini
mas dar ir dabar galima užsi
tarnauti. Nuo 1903 iki 1908 
metų kasmet išveždavo vien iš 
žiemos rytų Australijos iki 20 
milionų kralikų (mėsos) ir apie 
vieną miloną sunaudodavo pa
čioje šaly. šiandien kralikų 
išvežimas siekia 36 milionų į 
metus.

Bendras dabar esančių Aus
tralijos kralikų skaičius įverti
namas trim su puse iniliardais. 
Vietoj jų butų galima išmaitin
ti 90 milionų avių. Lig šiol 
vartota įvairiausios priemonės 
kralikams išnaikinti, netgi bu
vo paskirta bausmė už šių gy
vių iieužinušimą.

Paskutines likusias apylin- 

kes, kur kralikai dar nespėjo 
išsiplatinti, mėgina atremti il
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gomis tvoromis. Pietų Aus- 
' rali ja pastatė 519 kilometrų 
ilgio tvorą prieš Naująjį Pietų | 
Walles’ą, o aVkarų Australija 
pastatė net 1600 kilometrų tvo
rą einančią skersai kontinentą 
nuo vieno jurų kranto ligi ki
to. šios' iš dygios vielos tankiai 
nupintos tvoros turi vieną met
rą aukščio ir giliai įkastos že
mėn, kad kralikai negalėtų pra- 
sikasti. Todėl galima įsivaiz
duoti šioms tvoroms reikalin
gas išlaidas ir darbą. Ir ar 
galėjo kas manyti, kad ši prie
monė nepakankama?... Bado 
kankinami kralikai krūvomis 
rinkosi prie šių tvorų, kruvo-^ 
mis- prie jų išstipdavo ir per 
susikaupusius lig tvoros viršaus 
lavonus peršokdavo gyvi išlikę 
į kitą pusę. Ir kilometro at
stume reikėjo statyti kitą tvo
rą, ir nežinia ar ilgam pavyko 
pačius pietų ir vakarų Austrą- . 
lijos pakraščius nors išdalies 
apsaugoti nuo kralikų.

Nėra bėdos kuri neišeitų į 
gerą; todėl mėginama nors iš 
dalies iš milionais naikinamų 
kralikų turėti naudą. Austra
lijos miestuose šimtai žmonių 
pardavinėja kralikų kepsnis. 
šaldytą kralikieną virsta kas
met didėjančiu išvežamuoju da
lyku, o kadangi ji yra labai py- 
gi ir gana skani, todėl randa, 
ypatingai Anglijoj, gerą rinką. 
Kralikų konservai ir kailiai tai- 
pogi darosi prekybos dalykai. 
Bet neapsakomų nuostolių kraš
to pyvulinkystei ir žemės ukiui, 
ši prekyba toli gražu neatsve
ria.
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Golfininkų Turnamentas Bridgeportas
OPTOMETRISTASJaunuolių Orkestro darbuotė

Marguette Park
vie

North Side Roseland
Dundulienės/ jubiliejus

Bridgeportas

me

Roseland West Side

North Side
(Ryto bus daugiau)

Ančių te

Kas girdėti Naujieny 
laivakorčiy skyriuje?

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuvą, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieiuų kablegramą

prošal), bet ap 
nuo trečio aukš-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<aip Naujienos.

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

Praeity sekmadienį lietuviai 
profesionalui su žmonomis tu
rėjo golfo turnamentą. Dalyva
vo jame septyni vyrai su ketu
riomis žmonomis.

Nugriovusiame trobesy j bu
vo departamentinė Louis Gold- 
blato krautuvė. Joje dirbo nuo 
40 iki 50 darbininkų.

draugas” jau 
kad ji yra 

veikėjų. Tur 
gasipadinės vietai

Aldona 
vanced

P-LĖS GAIŽAITĖS 
IŠLEISTUVĖS

paliepus”, 
buvo šo- 
išsiskirs- 
nakties. 

susirinko 
400. Kai

Kas ką laimėjo ma

buvo 
net

Bal. 27 ,d., 'seredoj

švenčiami la-
— benefisais

Karalius
dainavo Piliečių Brolijos Kliu- 
bo choras, vedamas p. Diliaus. 
Ketverge, bal. 28 d., krėtė juo
kus p. Burbulis. Dainavo p-lės 

ir Brukai te, pianu ly- 
K. Sabonis. Bal. 29 d.,

riau” vaidino -
I. Radišauskas

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Jaunutės lietuvaitės gavo 
dalius piano konteste

šauksmų 
sutriuš- 
šonkau-

GASOLINO KAINA 
NUPUOLĖ

nesu- 
nei ne- 

skrybėlės 
Surprizų”, kaip

Kaip matote, dalyvių buvo 
nedaug. Kodėl? Kas kaltas?

Kaip paprastai, kaltininkai 
yra sunkiausia surasti. zKai ku
rie Chicagos reikalų žinovai 
sako, buk ūkanotas išryto oras 
sulaikęs nemažai dalyvių. Ra
šantys betgi šią žinutę nužiūri, 
jog turnamento pasisek imą 
pakirtęs p. Babravičiaus kon
certas.

P-lė Gaižaitė, Lietuvos kon- 
sulio Chicagoj sekretorius, iš
važiuoja Lietuvon 4 dienų bir
želio, regis, laivu Majestic. Bet 
Chicagą ji apleis jau ateinant 
čią savaitę. Taigi p-lės Gaižai- 
tos draugės surengė jai atsisvei
kinimo pietus pereitų ketvirta
dieni, gegužės 5 dienų, Hamil- 
ton kliube, 30 S. Doarborn st.

Parengime dalyvavo p-lės Gai- 
žaitė, p-ia Kiras, p-ia Norkus, 
p-lė Jerry, p-le Bronza, p-ia Po
cius, p-ia Drangelis, p-ia Ona 
Limont, p-ia Ona Belle Limont, 

žadeikis

AUDRA “TROBELIŲ” PR1DA 
RĖ HALSTRICIUI Marųuette Parko apielinkė 

susilaukė naujo biznieriaus. 
P-as J. Petraitis atidarė barzda- 
skutyklų ant Rockvvell st., neto
li 69-tos gatvės. Apielinkės lie
tuviai turės dar vienų plaukų 
kirpėjų, kuris jiems gražiai ir 
gerai patarnaus.

Daugelis northsidiečių 
švažiavę “surprise parėn

Lake Geneva. Kai kurie, kaip 
teko patirti, sugrįžo Chicagon 
;ik penktą valandų panedėlio 
ryte. Ir sugrįžo be jokių ypa
tingų nuotikių. Niekas 
daužė automobiliaus, 
apsivertė, nei dagi 
nepametė.
matote, nepasitaikė jokių. Tai
gi tenka pasakyti, kad šiuo 
žvilgsniu “ipare” reikia skaityti 
nepavykusia. —X ir X.

ras galėtų tobulėti ir 
platų vieškelį. Deja, dar 
ji to nesulaukė. Musų 
tebevargsta, kaip vargo 
se savo dienose. Bet dabar dar 
sunkiau, nes dabar dar daug 
;enka kovoti ir su publikos in
diferentiškumu, apatija. Ir dir- 
)o ir vis- dar dirba Dundulienė 
su didžiausia energija. Aš neži
nau kitos moteries, kuri su to
kiu atsidavimu, su tokiu pasi
šventimu, su tokia energija 
dirbtų bile kokį savo numylėtą 
darbų. Ji nežino nuovargio, ne
žino poilsio valandų, bet vien 
dirba ir dirba scenai. Išdirbusi 
Igas valandas dirbtuvėj ji va- 
<are skubinasi tai į Roselandų, 
;ai į Town of Lake, tai į Brigh- 
ton Park, o jei kur nevažiuoja, 
tai namie repetuoja. Jei jau ne 
už jos talentą, tai jau už jos 
negalinę cnergją dirbti pamylė
tą darbą negalima jos negerbti. 
Ir jos darbuotė todėl turėtų bū
ti daugiau įkainuojama, daugiau 
vertinama, negu ji dabar įkai
nuojama ar remiama. —kb.

Iš protokolo paaiškėjo, kad 
Jaunuolių Orkestras itin daug 
veikęs. Neskaitant savo prakti
kų, kurių laikė po du kartu sa
vaitėj: antradieniais ir trečia
dieniais, bet groję programuo- 
se. Du vakaru grojo Vilniaus 
Vad. Kom. s-urengtuose apvaik- 
ščiojimuose, IjSS VIII Rajono 
vakare ir Lietuvių Dailės Pa
rodoje. O ir patys jaunuoliai 
buvo surengę du pasilinksmini
mo vakaru.

nas 
siems

Naujas biznis
Auga ši nauja lietuvių kolo 

nija, auga joje ir lietuvių biz 
nis.

Gegužės 7 d. vidurmiestyje, 
Kimball Hali, 7:30 vai. vaka
ro įvyko Annual Greater Chi- 
cago Childrens Piano Playing 
Tournament, kuriame dalyvavo 
Iligh School’ių mokinės bei 
mokiniai. Įžymus muzikai bu
vo teisėjais tournamente. Pa
sižymėjusiems dalinta certifi- 
katus ir medalius. Dvi lietu
vaitės, abi šv. Kazimiero aka-, 
demijos mokinės, laimėjo auk
so medalius — antros klasės 

Briedis; gi “more ad- 
— trečioj klasėj, Fe- 

lice Nausėda, (giminaitė Miko 
ir Kipro Petrauskų).

Iš visų mokyklų dalyvavo 
keletas dešimčių gabiausių mu
zikos mokinių. Tarpe pasižymė
jusių iš visos Chicagos dalių 
muzikos mokinių išdalinta vi-

ko lietuvaitėms.
Spaudos atstovas.

DEPARTAMENTINĖS KRAU 
TUVĖS NAMAS NUGRIUVO 

Į DUOBE

Morning Star kliubo balius 
įvyko Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23 PI. Publikos buvo pusė
tinai. Visi užsilaikė pavyzdin
gai. Dalyvavusieji turėjo ma
lonaus laiko. —X ir X.

Sekmadienį, Strumilos sve
tainėje įvyko šv. Onos draugi 
jos vakaras 
Mylėtojų Ratelis suvaidino ko
mediją “Knarkia 
Vaidinimui pasibaigus 
kiai. Vakaro dalyviai 
tė apie 12 valandą 
Žmonių šin vakaran 
ytin apsčiai — apie 
susirenka tiek publikos, gali
ma tikėtis ir medžiaginio pelno 
iš parengimo. Be abejonės, pel
no liko ir nuo šio vakaro.

Dalyvavusieji vakare užsilai
kė gražiai.
' Sekmadienio 
paskutinis šio 
kurį surengė 
ja. Pirmas busimo sezono šios 

>-ia žadeikis, p^ia Margareta draugijos vakaras įvyks Padė- 
Mickevičius ir p-ia šliakis, kavonės dienoj. — Koresp.

Išvažiavo į Dovvagiac, Mieli., 
p-ia Strigienė. Išsivežė ir sūnų. 
P-ia Strigienė seniau veikliai 
dalyvavo viešame lietuvių judė
jime Chicagoj. Grįžti Chicagon 
ji mano rudeniop.

žinių Medžiotojas. 1

Pereitą penktadienį šioj apie- 
linkėj tapo užmuštas automo
biliaus lietuvis, kokių 50 me
tų amžiaus, gyvenąs toj apie- 
linkėj. Apielinkės lietuviai kal
ba, kad užmuštasis mėgdavęs 
išsigerti ir kad jis gal būt buvo 
ne “trezvas’’,, kai pateko po 
automobiliu. Užmuštas jis ant 
kryžkelės VVestern avė. ir 69-tos 
gatvės.

>as 
apie

Dalyvavusios susirinkimėly] 
panelės ir ponios įteikė p-lei 
Gaižaitei mažą dovanėlę, išreiš
kė linkėjimus laimingos ir sma
gios keliones ir malonaus 
šėjimosi Lietuvoj.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
y naujoj vietoj

per paskutinius keletą metų, už
gavo vakar Chicagą. Lietus už
liejo daug gatvių.

Pačiai lietuvių “main” gatvei, 
Halslričiui, audra padarė daug 
nuostolių.

Pradėsime nuo “Naujienų”. 
“Naujienų” nuostoliai — du lan
gai išbirėjo. Išbirėjo ir daugy
bė kitų trobesių langų.

Krautuvių iškabos numesta. 
Nemažai žmonių ištiko nelaime 
dėl audros.

Chicagos pakraščiuose ir apie- 
linkes miesteliuose dar daugiau 
peklos sukėlė. Vėjas nudraskė 
telefonų ir telegrafų vielas, 
kai kuriose vietose su šaknimis 
išvertė medžius. Nuvertė 
gus daržinių ir gyvenamų

vakaras buvo 
sezono vakaras, 

kalbama draugi-

Keturių aukštų mūrinis tro- 
bėsis, 1633 \Vest Chicago avė., 
įgriuvo duol>ėn, iškaston greta 
jo, kur rengtasi statyti naujas 
namas.

griuvė
siuose randasi dar nelaimingų.

Namui nugriovus, į įvykio 
vietą skubiai pribuvo net pats 
policijos viršininkas Hughes. 
Susirinko kokių 20,000 žmonių i 
minia.

Pradėta nelaimingų aukų ieš
kojimo ir gelbėjimo darbas. Bet ■ 
darbas eina lėtai ir dirba dau- • 
gybė žmonių.

Duobė, į kurią nuvirto na
mas, yra iškasta lote, priklau
sančiam Natanui ir Maurisui 
Goldblatams, broliams departa- 
mentinės krautuvės. Sakoma, 
kad duobė buvo kasama, idant 
pastačius namą — priedą prie 
nugriuvusios krautuvės.

(Ryto bus daugiau)

6HICAG0S 
ŽINIOS

Jaunuolių Orkestro vedėjas, 
padėkojęs muzikantams, kurie 
grojo parodoje, pareiškė, kad 
butų dar buvę gražiau sugro
ta, jei butų buvę visi 26 orkest- 
rininkai buvę. Ačiū jums, ku
rie buvot.

Bet ką reikia pasakyti tiems, 
kurie neatvyko, t. y. Mikulie- 
ntii. Spitliui, A. Šulcui, J. Pan
tai, C iojauskui, Nožolui ir ki- 
tiems? Gali pasitaikyti koks 
netikėtas reikalas vienam ki
tam, bet ne dešimčiai arba dau
giau. Juk toje parodoje buvo 
jaunuoliams kas nors naudin
go pamatyti. Jaunuolių Orkest
rą yra nutarusi surengti na
riams pramogėlę ir nusiimti or- 
cestro paveikslus. Bet iš septy
nių komiteto narių ne visi te
atvyko. Tai tos pramogėlės 
ilausimas liko atidėtas iki se- 
iam'o susirinkimo.

Nekurie Jaunuolių Orkestro 
nariai nepatenkinti tuo, kad 
jų (jaunuolių) vardas esąs val
do jamas. Esą, visi dangstosi 
musų vardu. Bet orkestro ve
dėjas, p. J. Grušas, juos sura
mino paaiškindamas, kad vie
ni pamini jaunuoliais, kai ma- 
;o jaunus žmones ar vaikus vei
kiant, visai nieko blogo tuo ne
manydami. Kiti dėl to, kad jau
nuolių vardas yra gražus, išpo- 
puliarizuotas. Jeigu kuris daro 
š žioplumo, pavydo, kad tuo 
pakenkus Jaunuolių Orkestrui, 
;okių nereikia paisyti. O tik 
reikia dirbti, lavintis ir t. t. O 
žmonių, kurie Jaunuolių Or
kestrui užjaučia, buvo, yra ir 
bus. Tas jaunuolius pilnai nu
ramino. —Rep.

Pastaruoju laiku lietuvių biz
nierių skaičius padidėjo dar 
vienu stambiu bizniu. Būtent 
prkš trejetą savaičių nuosa- 
viam gražiam name prie 6012-14 
S. Kedzie avė., p. Rap. J. Ral- 
žekas atidarė automobilių par
davinėjimo įstaigą. Jis parda
vinėja gerus ir gražius Gardner 
ir Faleon Knight (pastarieji yra 
visai nauji,, dabar tik pradėti 
išdirbinėti su garsiuoju Knight 
motoru) automobilius.

R. J. Balžekas džiaugiasi, kad 
biznis gerai klojasi, nes įstaiga 
visados pilna pirkėjų; parduoda 
«i gerus Jivitoiiiol.il i us, o 1 i et 11- 
vįai kaip tik ir mėgsta ir tik 
teperka gerus, tvirtus automo
bilius. Be- to p. Balžekas yra 
patyręs biznierius. Per daugelį 
metų jis su savo broliu p. St. 
Balžeku pardavinėjo Hupmobile 
ir automobilių reikmenis (jie 
bene ir buvo vieni iš pirmųjų 
lietuvių, kurie stvėrėsi už nuo
latos besiplečiančio automobilių 
biznio). Jo brolis Stasys prieš 
kiek laiko išsikėlė į Brighton 
Park, kur prie Archer avė. tu
ri nuosavą garažą ir pardavi
nėja Jordan ir Willys Knight 
automobilius. —kb.

Sekmadieny, nedideliu vaka
rėliu Liuosybės svetainėj, M. 
Dundulienė šventė 27 metus sa
vo darbuotės scenoj. Paprastai 
artisto jubiliejai 
bai triukšmingai 
dideliais bankietais ir t. t. Čia 
to nebuvo. Nedidelėj salėj, dar 
mažesnėj estradoj, kuri neturi 
dekoracijų ir “dekoracijas” pa
tys vaidintojai turi pasiruošti, 
buvo suvaidintos dvi komedi
jos: lir. Va.rpfšo “Spųstai’,. ir 
“Aš numiriau“. Spąstuose vai- 
(lino K. Budriutė, 1. Badišaus- 
kas ir E. Herman. “Aš numi-

M. Dundulienė, 
L Daukša, W. 

Vaitkus ir M. Kasparaitis. Vai
dinimas buvo geras, ant kiek 
geras jis gali būti prie tokių ap
linkybių. Po vaidinimo gi bu
vo šokiai. Publikos kai dėl 
Nothh Side, buvo vidutiniškai, 
nors toli neužpildė ir šiaip ne
didelę svetainėlę; ir tai nors 
įžanga buvo labai tmaža — tik 
35c.

Ir reikėjo Babravičiui rengti 
koncertą kaip tik tą dieną, ka
da golfininkai rengė savo “kon
certą”. Kodėl jis negalėjo pa
laukti iki kitos savaitės?

— Reporteris.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Ekskursija dižiau- 
siu laivu pasaulyj “Leviathan” 
išplauks gegužio 21 dieną iš 
New Yorko. Jungtinių Valsti
jų paliečiai dar gali suspėti 
gauti pasportą. Kurie manote 
važiuoti, nebe atidėliokite, bet 
tuojaus ateikite į musų ofisą, 
o mes pagelbėsim išsiimti pas- 
)ortą. Tie iš ekskursijos, ku
rie dar neužsimokėję už laivo- 
cartę, meldžiu pasiskubinti už- 
simekėti. Daug pasportą J. 
Valstijų piliečių yra prisiųstų 

mus, meldžiu pasirūpinti 
vizą.

Ar jus žinote, kad
Azia turi 17,206,000 ketvirtainių 

mylių didumo, gyventojų opskaičioja- 
ma -<72,522,000 arba 50.7 ant kiekvie
nos ketvirtainės mylios. Australija 
turi didumą 3,312,613 ketvirtainių my 
lių, gyventojų turi 16,228,591, arba 
apie 4.9 ant kiekvienos ketvirtainės 
mylios. Ar jus žinote, kad iš pinno 
Susipažinimo su Helmarais, karalienė 
žymiausių eigaretų^ jie jums patiks. 
Už Kelmavus nėra geresnių c i garėtų. 
Susipažinkit su Helmarais šiandie.

'jo. Bet gal 
j džiaugia, 
1 šiais metais, 
■taus žodžiai. 
99 aveles, ėjo 
paklydusios. Tai jau ir surado 
keli metai atgal, kada musų 
parapijos pavapi j onys sukilo 

! prieš lenkes seseris ir pareika- 
įlavo kazimierietes. Tada ir 
ta avelė šaukė parapijonų 
mass-mitinge, katran ir aš bu- 
bau nuėjęs. Ir ta paklydusi 
avelė vadovavo tam mitinge, 
perstatydama vyskupą Micke
vičių kalbėti ir po tam iškriko.

Parapijonys ir parapijonės 
nepamatė, kad ta paklydusi 
avelė tik ieško dauginus para
pijonų vyskupui Mickui, kaip 
“draugas” vadindavo šidlavos 
vyskupą. Bet vyskupas mirė ir 
jau keli metai praėjo ir vysku
piškas vynas ištuštėjo, o ta ne
laiminga avelė grįžo prie mu
sų parapijos ir didžiausia pali
ko veikėja. Jos 
daug kartų rašė, 
viena geriausių 
būt taikosi 
prie praloto.

Gal nebūtų 
sisaugoki, nes 
to norsė kad nesupyktų. Gausi 
saktį kaip zakristijonas.

— Kumutė.

Kadangi krautuvės vedėjai 
buvo plačiai išgarsinę “sales’, 
savaitę, tai trobesiui nuvirtus, 
kilo didžiausia panika. Baimė 
pagavo ir policiją ir publiką, 
kad desėtkai žmonių rasi žuvo 
griuvėsiuose.

Vėliaus betgi, pirmųjų mo
mentų išgąsčiui pi’aėjus, pasi
rodė, kad žmonių nežuvo tiek, 
kiek bijota, jog žuvo.

Mat įvykis pasitaikė pietų lai
ke, kai daug darbininkų (ių) 
buvo išėję pietauti. Antra, krau
tuvės savininkas, išgirdęs na
mo braškėjimą, išbėgo laukan 
ir pamatė pavojų.

įpuolęs vidun, jis, kiek tik 
jo balsas tęsėjo, ėmė šaukti, I 
kad visi — ir darbininkai ir 

----- bėgtų

Bridgeportas viena didžiau
sių lietuvių kolonijų Chicagoje. 
Daug biznierių, inteligentų, 
daktarų ir paprastų darbinin
kų. Visi džiaugiasi gerai pra
gyvendami net musų pralotas 
džiaugiasi, kad gerą norsę tu
ri, nors teko jąm ir parapijos 
namo trečias aukštas atiduoti 
dykai. Bet gera slaugė ir slau- 
dykai. Bet gera slaugė.

Tik zakristijoną atleido, nes 

pradėjo tankiai 
sirgti. Tai jam praloto suktis 
pakliuvo už tai, kati nesisaugo- 

niekas taip nesi- 
kaip “draugas” 
nes išsipildė Kris- 
Kristus, palikęs 

ieškoti vienos

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned« 

lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 MarahalI Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

lauk
Kaip rodo vėlesnės žinios, žu- tas nelabas 

vo elevatorių operuojantis vy
ras. Sunkiai sužeista mergina, 
buvus trečiame aukšte ir ne
girdėjusi Goldblato 
apie pavojų. Jai alkūnė 
kinta ir sulaužyta trys

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tapus “Vilniai” dienraščiu, 
raudonieji biznieriai buvo par- 
sikvietę Mlkulčhą iš Chicagos 
platinti tąjaikraštį po Roselan- 
dą ir apielinkes. Jam buvo pri
kalbėta, kad su “Vilnim” pasi
darys jis geresnį gyvenimą, ne
gu dirbtuvėje. Jisai paklausė, 
platino “Vilnį” kelias savaites, 
turėjo mesti ir eiti atgal j dirb
tuvę pelnyti sau pragyvenimą. 
Reiškia, raudonieji biznieriai iš
naudojo daugiau savus darbi
ninkus, negu kapitalistai. “Vil
nies** (iženitorius skund
žiasi, kad negalįs padaryti sau 

pragyvenimą ant vietos, turįs 
dirbti kitur. Darbininkus rau
donieji biznieriai išnaudoja ar
šiau, negu kapitalistai. Bet 
jie patys tunka nieko nedirbda
mi. Gauna pasivažinėti po ki
tus miestus. Dabar trankosi 
po miestus M. Bacevičius.

Dar kaip gudriai paskelbė,— 
kad jisai išleistas su maršrutu. 
Mes gerai žinome, kad.jisai ne 
kalbėtojas. Dar tik pereitais 
metais dirbo Pulmane prie pa- 
sažierinių vagonų. Kaip jis vie
šai prisipažino, kad jį išėdė iš 
dirbtuves jo draugai. Reiškia, 
su tuo tikslu buvo išėstas iš 
dirbtuves, kad padaryti jį pro
pagandistu, ir kaipo tokį parsi
gabenti į “Vilnies” raudondva- 
rį. Parsigabenus padaryti re- 
taktorium.

Mietų nėra, kaip dirbo PulK 
mane. Jeigu ne raudono biz
nio reikalas, tas žmogelis ir po 
šiai dienai butų niekam nežino
mas, kokiu jį garsina dabar. 
Mat to reikalauja raudonas biz
nis. Biznis tai biznis, bet kam 
apgaudinėti tolimesnius darbi
ninkus su tuo navatniu kalbėto- 
jum, kuris viena mislija, o kit
ką sako. Mes gerai žinome, 
kad Bacevičius yra pasakęs- ke
lias prakalbas “surprise ptfrty” 
Kcmsigtone, bet kitur ant vie
tos nėra sakęs ir niekas jį ne
kviečia kalbėti todėl, kad visį 
žino, jog jisai ne kalbėtojas, bet 
amžinas Zonos burdingierius. 
ir Faleon Knight (pastarieji yra 
tų galėjusi padaryti jį kalbėto
ju. —Darbininkas.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų fr moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Gieigužio 4 d. Mark White 
Sq. Parko svet. įvyko Jaunuo
lių Orkestro mėnesinis susirin
kimas. Orkestrui pagrojus, pir
mininkė p-lė Bronė Sliaužiutė 
atidarė susirinkimą. Raštinin
kei Bronei Dareškiutei perskai
čius protokalą, jis vienbalsiai 
buvo priimtas.

Prisirašė du nauji nariai: 
p-lė Fausta Liepiutė, pianistė, 
ir Augustas Kiškunas, klarne
tistas, saksofonistas ir konccr- 
linistas.

Taip tai kukliai p-ia M. Dun
dulienė minėjo savo jubiliejų. 
Taip pat, kaip kukliai ji dirba 
scenai. Be didelio triukšmo ji 
čia dirba 27 metus. Jai teko 
skinti pirmuosius takus lietu
vių teatrui Chicagoj, kad teat- 

išeiti į 
iki šiol 
teatras 
pirmo-

Apie Pirmą Lietuvių Dailės 
Parodą

Apie Lietuvių dailės parodą 
jau buvo “Naujienose” ne kar
tą rašyta. Ten buvo rašyta tas, 
ką rąšiuskiji buvo pastebėję. Aš 
rašysiu, ką aš pastebėjau ir gir
dėjau.

Apie penki metai atgal ne 
kartą teko girdėt daidydę p. Le
oną Gedgaudų sakant: “Pamaty
si, ką lietuviai gali parodyti; 
mes surengsim parodą visokių 
išdirbysčių, ką padaro patys lie
tuviai.” Manydavau, kad p. 
Gedgaudas taip kalba save gar
sindamas ar pasigirt norėda
mas. Bet kaip pamačiau “N-se” 
pranešimą, kad pabaigoj ba
landžio bus surengta dailės pa
roda, tai tikrai manei tas domi
no ir ant kiek buvo galima lan
kiau parodą visą savaitę.

Parodos laiku kiekvieną va
karą buvo muzikalią, vokalis 
bei kitokis programas. Pirmą 
vakarą, bal. 26 d., grojo L. D.

pėtnyčioj, grojo p-lės Bronė 
Dareškiutė ir Bronė šliažlutč,— 
smuikų duetą. Pianu lydėjo Eu
genija Grušaitė. P-as Menas 
demonstravo golfo lošį. Golfo 
Kliubo nariai ir šiaip kas no
rėjo, mėgino savo “giliukius’'. 
Mat Golfo Kliubas skyrė dova- 

mažiaus kirčių padariu- 
Subatoj, bal. ik) d., gro

jo p-lės Brigitos Pazauriutės 
orkestras; grojo solo p-lė Tau- 
riutė smuiku, pianu lydėjo ir 
skambino solo B. Pauraziutė. 
Paveikslai ir tt. Nedėlioj, ge
gužės 1 d., grojo Edy s Grušas 
ant želi fono, kalbėjo p. Valan
čius. Jis aiškino parodos svar
bą. Pasak jo, dailininko Lilei
kio piešiniai parodo aukštą dai
lės pažimėjimą, artistišką ta
lentą ir kad p. Šileikis esąs vie
nas geriausių dailininkų-piešie- 
jų tarpe Amerikos lietuvių. P. 
Danielkus esąs savomokslis ar
tistas piešėjas. Jis tikru artis
tiškumu atvaizduojąs gamtos 
atvaizdus ir t. t. P-as Mozgers 
parodąs savo talentą ir kartu 
parodo lietuvių gabumus. Dr. 
Šimkaus piešiniai irgi parodo 
jo artistišką gabumą. Apgailes
tavo, kad l>r. Kasputis neatne- 
šęs savo piešinių. Esą, ir jis 
turįs gražių piešinių ir esąs ga
bus piešėjas.

Pagyrė p. I^ecerausko pieši
nius ir p. Petro Conrado fotog
rafijas, kad p. Conradus esąs 
geriausia lietuvis fotografistas 
Chicagoj, ką liudija šis “dėdės” 
Šerno ir kitų paveikslai. Tas 
artistiškas retušavimas, tie 
brūkšniui, medeliai ----  vis artis-

to rankų darbas.
P-as Vale.’čius pranešė, kad 

bal. 2 d. gros Jaunuolių Orkes
tras. Jis pas.ebėjo, kad p. Gru
šas turįs tiek daug vaikų, jog 
esą negalįs išskirti, kurie jo ir 
kurie kitų, bet esą aišku, kad 
visi jo negali būti (tas padarė 
publikai gardaus juoko). P-as 
Valančius kvietė publiką at
vykti parodon panedėlyje.

Penedęlyjc, geg. 2 d., grojo 
Jaunuolių Orkestras ir saksofo
nų kvartetas. Rodė paveikslus 
ir juos tinkamai aiškino kun. 
Geniotis.

Gegužės 3 d., antradienyj, 
buvo užbaigtuvių vakaras. Gro
jo D. L. K. Vytauto Benas. Kal
bėjo p. Valančius, tinkamai pa
gerbęs rengėjus, Piliečių Broli
jos Kliubą, artistus, piešėjus, 
programe dalyvavusius. Taipgi 
tinkamai pakritikavo tuos, ku
rio galėjo, o neprisidėjo prie 
štos dailės parodos. Esą, tas 
neteikia garbės tiems, kurie- sa
ko: aš turiu geresnių išdirbinių, 
negu yra parodoj. Jei turi gerų 
išdirbinių, tai nešk čia, parodyk 
žhionęms. Golfo Kliubo vedė
jas p. Menas, paaiškįnęs apie 
golfo sportą, įteikė golfo laz
dutę p-lei Eugenijai Grušaitei, 
kaipo laimėjusiai už golfo -žaidi
mą pirmą dovaną. Suteikta do
vanos |>-iai Zalatorienei, d-ro 
Zalatoriaus žmonai, p.p. Kečc- 
rauskui, Konradui iš golfo kliu
bo. O Piliečių Brolijos Kliubas 
suteikė pasižymėjimo ženklus, 
gražius popierinius, panašius į 
diplomus 
nau paskelbs patys rengėjai ar 
kliubas. Apie tą parodą pri- 
seis dar ne kart*} pakalbėti, 
šiuomi kartu baigiu.

Iki pasimatymo.
— Smuikelis.

The Standard Oil Company 
of Indiana paskelbė, kad gaso- 
lino kainos bus nupigintos 2______  _____ _________
centais vienuolikoj valstijų, kur jso penki medaliai, du iš jų te- 
kompanija operuoja

Jivitoiiiol.il
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Muzika
BARBORA LEdKAVSKIENft 

po tėvai* Vaitkevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 6 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimus Suvalkų rė- 
dybos, Mariampolės apskričio, 
Babruliškių kaime, paliko dide
liame nubudime dukterį Mari
joną Zabelienę su su duktere 
Olga ir žentą Antaną Zabelą ir 
2 sūnų: Joną ir Antaną Pet
rauskus, 2 dukteris: Elz. Sta
niulienę ir Martišienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi pas grabo- 
rių A. J. Baurn, 3125 W. 63 St. 
Tel. Prospect 5993.

kiidotuvės įvyks Utainine, 
Gegužio 10 dieną, 1 vai. po 
pietų nuo gialioiiaus bus nuly- 
<lėta j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Barboros Leškaus- 
kienčs giminės, draugai ir pa- 
žįstemj esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laūlotuvčse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė su duktere, žentas 
ir visi giminės.

Apie p. Babravičiaus 
koncertą

' Man teko nedėkinga užduo
tis rašyti apie p. Babravičiaus 
koncertą. Nes ką galiu pasaky
ti? Juk pati daina pradėta dai
nuoti, kai žmogus pajuto, kad 
jam stinga žodžių, kad jis ne
gali žodžiais savo

Na, ir buk tu 
mandrus: rašyk!

Sakyti, kad p. 
dainavo puikiai,
buklingai — nenoriu, 
džiai buvo jau tiek sykių kar
toti, kad nusidėvėjo. Pereito 
sekmadienio koncertą tinkamai; 
įvertinti turėčiau jį apdainuo-1 
ti. Bet dainininkas 
yra dar prastesnis, negu rašy 
tojas. Kas daryti?

siela išlieti.
dabar toks

Babravičius 
gražiai, ste- 

Tie žo-

" kuris priverčia dailininkus dir
bti ir dirbti, tobulintis ir tobu
lintis — siekti dausų,

Į Musų, kaip lietuvių, pareiga 
domėtis p-lės Vilkiutės daina- 

Ivimu. Mes galime girti arba 
kokių Lietuvoje nėra, bet dai- peikti ją, keikti arba garbinti, 
nuoja apie savo prigimtą šalį Mes tik vieno nusižengimo pri- 
ir viską, kas ten randasi. Musų valome vengti — neboti jos. 
daina, tai musų tautos stipry- Nes neboti p-lės Vilkiutės dai- 
bė. Kada nustosime dainavę navimų reiškia sužiniai augan- 
nustosime buvę lietuviais.

Paskutiniais metais lietuviš
ka daina,

tį talentą žudyti.
Nebūkime žudytojais steng- 

Amerikos lietuvių kimės būti auklėtojais. Ir to- 
larpe, buvo labai pradėjusi ny- dėl visi į p-lės Vilkiutės koncer- 
kti ir jeigu ne musų visų pa
mėgtas vodevilius “Dzimdzi-I 
Drimdzi” su koinp. A. Vana
gaičio dainomis ir muzika, mes 
jau gal būtume užmiršę 
dainas. Tik dėka 
Drimdzi”, mes vėl 
pradėjom mylėti 
liaudies dainą.

savo 
“Dzimdzi- 

atgimčm ir 
lietuviška

tą! — N,

CLASSIFIED ADS.
__________  ... —J

Announcements
Pranešimai

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
For Rent

PARANDAVOJIMUI flatas iš 5 
kambarių, naujai išdekoruota, 11820 
So. Emerald Avė. Tel. Rockwell 1082

Situation VVanted
Darbo Ieško

Real Estate For Sale
Namabžemė Pardavimui

BARGENAS, Mūrinis namas, 1 
Storas, 3 flatai ir 2 karu garažas, 
20% ant įneštų $5,000. Kaina tik 
$15,000. Renda $180 į mėn. Randasi 
netoli 35th ir Halsted st. Turi bū
ti greitai parduotas. Pamatykit tuoj.

MR. DUFFY, 
Blvd. 0611

Financial
Finantai-Paikoloi

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

PrivatiŠkaa Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

BARBER1S pirmos klesos ieškau 
darbo vakarais ir subatomis. Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St. Box 225

Help VVanted—Female
Darbininkių Įteikia

REIKIA 4 patyrusių moterų ir 2 
vyrų prie-soltavicno skudurų. 11. Dray 
1447 Blve Island Avė.

$8500 BARGENAS $8500
3 metų senumo muro namas, su 

stogu, 30 pėdų Jotas, po 4 didelius 
kambarius flatai, viskas (rengta 
moderniškai. Randasi labai paran
kioj vieloj Brighton Parke, arti 
prie Archer avė. Vertas $10,000. 
Parduosiu už $8501) kas jneš $4500 
pinigais. Tolefonuokite Jleinlock 
0367 arba atvažiuokite 6949 South 
Rockwell st., 2nd floor. J. Pakalnis.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

VIRG1NIA JASINSKA1TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 7 diena, 11:45 valandą 
nakties, 1927 m., sulaukęs 6 
metu 11 mėnesių amžiaus, A. 
A. Virginia, gimus Birželio 10 
d., 1920 m., Chicago, III. Pali
ko dideliame nubudime motiną, 
Bronislavą, tėvą Mikolą Jasins- 
kius: senelius Pranciška ir Au
gusta Misevičius, tetas, dėdes ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6522 So. Irving Avė.

laidotuvės jvyks Seredoj, Ge
gužio 11 diena, 1:30 vai. po pie
tų, iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. V’rginia giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
detuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekam?,
Tėvai, seneliai, dėdės, tetos 
ir kiti giminės.

luidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tei. Yards 1741

dainas.
mums

nebuvau

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GKABl IRIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

ir 
kad 
už-

'sti sanžiningas 
iebranguH, todėl 

neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tei. Canal 
ir 2199

ju at
mano 
užga-

1271

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

■Bgesnis Už Ki- 
V tų Patarnavi- 
F mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenee, 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

VVaukegan, III. 
Phone 95

Miscellancous
įvairusPARDAVIMUI 3 flatų namas po 

4 kambarius. Bendos $66 j mėnesi. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Artesian avė.

715 W. 47 PI., 4 fialai. Rendos 
$80 j mėnesj. Kaina 7,500, įnešti 
$1,500.

Kreipkitės:
J. VVILICKA, 

6634 S. Maplewood avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniaupias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taispm elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
VV. P. Stephan Electric Co., (no* inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Aineri- 
,________ , pra- kos piliečiai, yra labai geras da-

iš manęs (je(|a mus gaivinti tautybėje.
, — Jeigu j 

Vanagaičio leidžia- 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 gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojru. 
NAUJIENOS.

Br'dgeporto Lietuvių Politikos ir 
PašclposKHuoo mėnesinis su.sivinki- 
mr-.s atsibus antradieny j Gegužio JO 
ii., *927 m., 8 vai. vakare, Clucagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hn’r.tcd 
Lt. Atsilankykite visi nariai ląil*U 
i.- ats-veskite savo draugus įrašy'i į 
Klinlią. — S. Tverionas.

metų kon.p 
dabar kcm

Kaip prieš 20 
M. Petrauskas taip 
pozitorius A. Vanagaitis,

i iš anksto su lei
dimu sugrjžti, 'Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais,

PROGA dėl našlės, su voiku arba 
be vaiko, kuri norėtų pi įžiūrėti 5 
kambarių apartmcntą, nėra šeimynos, 
be mokesties. 3614 S. Halsted St.

Mes Jas 
dainuoju

Kalbėti apie kokius nors 
“fortissimus” ar “pianissimus” 
irgi negaliu. Viena, aš apie 
juos nenusimanau, o antra, — 
nedaug nusimano ir abelna lie
tuviškoji visuomenė, buvusi p. 
Babravičiaus koncerte.

Bet mes visi mėgiame gerai 
dainuojamas 
mylime, kai 
Babravičius.

Ir kur tik
koncerto. Mačiau motiną, kuri 
jau senai ilsisi kapuose... ty
kiai, tykiai Nemunėlis plau
kia... ne taip tykiai, kaip mo
tulė verkia. Skaudu, kad nesu
pratau, neatjaučiau tų ašarų. 
Dabar jau pervėlu.

Buvau nulėkęs ir ant Kauka
zo. Dar sykį jį pamačiau. Vla- 
dikaukazas. Ankstyvas rytme
tis. Saule kyla. Kazbekas —ne 

daimontas 
kitur nere-

Amžinas

Milžiniškas 
niekuomet 
spalvomis.

ir ledai raganės saulės

kulnas, 
sužybės 
gėtomis 
sniegas
mostelėjimu uždegta milžiniš
ku gaisru. Kariškasis gruzi
nų kelias, įsiutęs Terekas, ap
siputojęs nuo jdukimo, kad 
uolos suspaudė ir suvaržė jį, 
kriokia, šniokščia, vaitoja ii 
staugia, ir viesulos smarkumu 
ūžia juros link. Totoriai, ar
mėnai, gruzinai, lezginai — aš
trus kalbos garsai, energingi, 
karšti vyrai. O balsas nuo sce
nos vis skrenda ir skrenda ir 
kelia užmirštą veik numarinta 
praeitį.

Triukšmingas delnų plojimas 
išvaiko praeities vaizdus. Bet 
širdžiai neramu. Lyg gaila ko. 
lyg verkti norisi, lyg pavydi 

• pačiam dainininkui. Bet “slan
kiot gimęs, lekioti negali”, ša
lin pavydas.

Pavasaris. Ir vėl Lietuvoj. 
Kaimo džiaugsmas ir vargai, 

jšienapiutė: sunkus dienos dar- 
l Las, naktimis dainos, siekiančios 
debesius.

Nutilo dainius. Dingsta už- 
kulisų. Publika ploja ir ploja. 

, Pasirodo dainius. Plojimas au
dra perlekia salę dar kartą. Tš- 

’einu iš salės. Žmonės nesiskirs- 
įto, lig ką užmiršę, palikę dai
rosi atgal į salę, lig laukia, ar 
neuždainuos dar sykį.

Nesinori eiti gatvėn ir vėl 
nertis į gyvenimo dulkes.

— Klausytojas.

Musų dainos ir dainiai.

Lietuvių tauta išsilaikė dė
ka dainai. Ji butų žuvus, jeigu 
musų tėvų tėvai nebūtų daina- 

' vę. Mes gyvendami Amerikoj 
taip pat išlaikėme tautišką dva
sią tik ačiū musų liaudies dai
noms. Kas nemyli dainos, tas 

‘negali tobulėti — negali dvasi
niai pakilti aukščiau kasdieni- 
i nio gyvenimo. Jeigu lietuviai 
nemylėtų dainos, negalėtų save 
vadintis kultūringa tauta. Lie
tuvoj, kaip senovėje, taip ir 
dabar, dainuoja ir dainas su
dėstė musų liaudis. Upės, miš
kai, pievos, laukų darbai, ga
mina naujas dainas, kurių dva
sia grynai lietuviška. Lietuvis 
nedainuoja apie fabrikus, sa
las, snieguotas kalnų viršūnes 
ir kitas gamtos įvairenybes,

'Galima drąsiai sakyti 
ne komp. 
mos dainos, mes neturėtume 
šiandie ką dainuoti.

Antras dainų sk.f .'dejas, 
tai yra musų gerb. artistas .1. 
Babravičius. Jo dainuojamos 
koncertuose liaudies dainos, su-, 
teikia mums tikrai didelio 
džiaugsmo. Mes patys nežinojo
me, kaip gražios musų dainos, 
kol jas nedainavo artistas Bab
ravičius ir “Dzimdzi-Drimdzi”. 
Kas buvo pasiklausyti artisto 
Babravičiaus koncerto praeita
me sekmadieny, tas patvirtins, 
kad musų gerb. dainius turi ne
paprastą talentą išpildyti liau
dies dainą. Niekas gal kitas 
taip gražiai nepadainuoja “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka”, 
kaip musų Babravičius. Publi- i , ,... . . . . ... . , A. L. T. Sandaros 25 kp. mpnesiniH
kai ta daina taip patiko, kad susirinkimas įvyks Aiani^e 8 vai. vak. 
dainininkas buvo priverstas Rąymond Chapel?t8.i6 w. 31 Sa. 
pakartoti 
Tas parodo, kad liaudies dainą 
mes labiausiai mylime ir ge
riausiai suprantame.

Kas myli dainą, tas turės 
progą jos pasiklausyti šio pa
vasario Babravičiaus-Vanagai
čio koncertuose. Tai bus pirmu
tiniai ir geriausi 
koncertai iki šiol buvusių. Ar- • lankytųsi, 
tįstai atlankys visas rytines 
valstijas, neaplenkiant nei 
žesniųjų kolonijų.

Babravičiaus-Vanagaičio 
certų maršrutas prasidės 
Detroito, kur pirmas koncertas 
įvyks trečiadienio vakare, Lie
tuvių Svetainėje, 24-ta ir Dix

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimą seredoj, 
Gegužio ii d. š. m., Lietuvių Audi
torijoj. Pradžia 7 vai. vakare. 
Draugystės nariai rašomi skaitlingai 
atsilankyti. — Ig. Žilinskas, rašt.

ja net tris sykius.1 Visi nariai atsilankyti.. . .. .. . . — Valdyba.

Roseland. Gegužio 10 d., 8 valandą
1 vakare Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė. jvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Bus ra
portai ir svarstoma svarbus reikalai.

, Visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite pa: kirtu lailcp. Draugijos ir į 
Kliubai paraginkite savo delegatu.!,

tos rūšies kad ant kiekvieno Sąryšio susirinkimo
— J. Tamašauskas, sekr.

ma-

kon-
nuo

Babravičiui ir Vanagaičiui 
asistuos Mikas Yozavitas.

P-les Vilkiutes ir p-no Graliam 
koncertas įvyks ketvirtadie
ny, gegužės 12 dieną, Fine 
Arts Recital Hali, Fine Arts 
trobesy j, 410 So. Michigan 
Avė.; pradžia 8:15 v. vak.

Per paskutines porą-trejetą 
savaičių niekas nekalbėjo apie 
nieką kita, kaip tik apie p. 
Babravičiaus koncertą Chica- 
goje.

Tas koncertas jau praėjo. A- 
teinahtį ketvergą bus kitas 
koncertas, būtent p-lūs Vilkiu- 
tės ir p-no Grabam koncertas.

P-lė Vilkiutė nėra dar 
line dainininkė. Ji yra 
namai jauna dainininkė, 
kiekvienas, kuris tik
progos girdėti dainuojant vie- 
ną-kitą geresnį dainininką; ku
ris turėjo progos šiek tiek ar
čiau temyli augimą jau pasku
busių šiandie dainininkų (kių), 
— pasakys, kad p-lė Vilkiutė 
turi medžiagos 
dainininke.

Ir kai sakau 
manau ne apie
tuvaites dainininkes. Ji čia jau 
yna pirmaeile. Ji turi medžiagos 
tapti pirmaeile dainininke daug 
platesniame maštabe.

Lietuviai dainos ir dailės my 
lėtoj ai privalo tėmyti p-lės Vil
kintas augimą dainų karalijoj. 
Jie turi ir padėti jai.

Kaip ?
Parodymu, kad 

jos karjera dainoj, 
domėsis, publikos
yra tas akstinas, tas botagas,

pasau- 
palygi-

Bet
turėjo

tapti pirmaeile

pirmaeile, tai
Amerikos lie

jie domėsi
Publikos 

simpatija

Help VVanted—Mak
Darbininkų Reikia

REIKALINGI 6 pentoriai, 3 popie- 
ruotojai, turi būt unijistai. Atsišau
kit greitai. 3447 W. 66 St. Republic 
4139.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galovv, garu šildomas, naujai malevo- 
tas 
St.,

r dekoruotas, randasi 516 E. 
kaina $7000, jmokėt $500.

JOHN W. BLAIR & CO.
6237 So. Ashland Avė.

Prospect 3965

92
Už $5 PERMANENT WAVE

Pasakyk sąvo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

THE VVENZEL WAY
177 N. State St., Trečios lubos.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS barberys, patyręs 
savo amatą, vakarais, 4500 South 
Marshfield Avė.

BARGENAS. Pardavimui 4—4 fla
tų namas, garu šildomas, moderniš
kas, 2 karų mūrinis garažas, N. W. 
kampas 65 ir Mozart, $24,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Crawford 4451.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken? 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State StFurniture & Fixtures
Rakandai-ĮtaiBai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir palikių pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, ncdčliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dvkai dastatymas.

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

PARDAVIMUI bučernės fixtures 
labai pigiai. Vokas beveik nauja. 
Greitam pardavimui dėl ligos.

2956 So. Union Avė.

Musical Instruments

GROJIKLĮg pianas tiktai 
biskj vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
bgeromis sąlygomis.

2^*08 So. Union Avė.

PRANEŠIMAS
šiuomi tur ino už garbę pranešti 

visiems Simano Daukanto Skol. ir 
Bud. dr-jos akcininkams, kad Si
mono Daukanto Skol. ir Bud. dr-ja 
j’erkels savo mokesčių vietą j Ben. 
.1. Kazanausko Real Estate ofisą, 
2212 W. 23 Place. Tam pačiam M.
Meldažio name, tik vienos durys; ..... toliau j rytus. Taigi kuriems nė- Dr.LK.A I l’.bbsr.iN,
ra paranku atsilankyti su mokės- " *'• “ , n"
čiais soredos vakare, tai mokes
čiai bus priimami dienos laike raš
tininko ofise.

Su pagarba
Simano
ir Bud.

, saldainių, ci
garų ir tabako krautuvė, 4 kamba
riai, rcndos $40. 1010 W. 69 St.

Daukanto Skol.
Dr-jos Valdyba.

EXTRA, EXTRA
Pardavimui nauja bučernė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo, geras 
biznis, patirsit ant vietos. 3601 Main 
St., Indiana Harbor, Ind.

Ben. J.
2242 VV.

Kazanauskas,
23rd Place, 

Roos. 8887.

rašt. PARDAVIMUI saliunas randasi 
labai geroj vietoj ir neša gerą biznj. 
Arba sutinkame priimti gerą partne
ri, kuris galėtų vesti ir dirbti.

Taipgi turime daržą dėl nedidelių 
piknikų, išvažiavimų ar partių.

Kreipkitės vieton:
72nd & Archer Avė.

Summit
PRANEŠIMAS

Kad įsitaisius visai mo; 
derninį ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams 
knnirpriniwini noreikeliau i ^er°J vieto-> biznis i3<lirbtas per daug Kuogeriausiai, persiKCliau | raetų> Cash biznis. Naujienos, Box 
didesnę ir patogesnę Vietą,;928. 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuves).

Valandos: nuo 12 iki 3 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė

PARDAVIMUI možAsj groseris, 
greitam pardavimui. Pigi renda. 
Kambariai prie krautuvės.

3530 Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio, 5718 So. Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 5809.

Personai
Asmenų Ieško

Aš Ona Orentukė po vyro Nase- 
vičienė paieškai! savo mylimo bro
lio Jurgio Orento. Jis yra gimęs 
Slavikų parap., kaimo tikrai nepa
menu, rodos kad šilininkų, Suval
kų guber., šakių apskr., 
valse., pašto Jurbarko, 
kad jis gyvena Anglijoj.' 
žinote apie tokią ypatą, malonėkite 
man pranešti, aš labai turiu svar
bų reikalą jam pranešti, o aš bu
siu jums dėkinga.

Adresas: ’
Ona Nasevičienė, 

742 — 7th Avė., Milvvaukee, Wis.

PARDAVIMUI restauranas prie di
delių dirbtuvių, lietuvių ir svetim
taučių. Geras biznis. Pigi renda. 
Pigiai. Box 930, 1739 S. Halsted St. 
Naujienos.

Kidulių 
Girdėjau, 
Jei kas

PARDAVIMUI grosernė, tabako, 
cigarų, saldainių ir kitų smulkmenų. 
Turiu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI Pekarnė keksų ir 
duonos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 929.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 8001 Union Avė., Telefonas Yards 
1502.PAIEŠKAU brolio, Ignaco Matuko, 

gyVeno Wisconsin valstijoj, ant far- 
mų, kokie 9 metai atgal. Ir sesers 
Teklės, kuri gyveno Chicagoj, ant 
Poland St. Paeina iš Varnelių kai- _____
mo, Aleksandravo apskr., Pandėlio v. tą biznį ir dėl to priverstas parduoti 
Prašau jų pačių atsišaukti arba apie greitai ir pigiai. Taipgi mainysiu 

: ant namo ar loto?
301 West 115 St., Roseland 

Tel. Commodore 0343

GERA PROGA
Nusipirkti už pusdyki gerą ir pel- 

i ningą bučernę Roselande. Turiu ki-

PARDUOSIU farmą 135 akrų. Y2 
mylios nuo miesto, žemė juodžemis 
su moliu, viskas apsėta, apsvadin- 
ta, 20 galvijų, 13 melžiamų, už Sme
toną gaunam $120 į mėnesį 2 geri 
arkliai, 5 kiaulės, vištų ančių, bu
di nkai visi geri, didelė barnė, .šlu
ba 7 kambarių vanduo vėju varo- •
mus, pigiai parduosiu, už $6500. ■! Malevojam ir popieruojam. Užlaikom

G. N. Box 54, 
SIIENNINGTON, WIS.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low. Naujos mados įtaisymai, 
agentų komišeno parduosiu pigiai. 

6605 So. Richmond St.

Be

malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

juos žinančiu pranešti:
JUOZAS MATUKAS 

3280 W. 31 St. Cleveland, O.

PARDUODU arba mainau lota j 
automobilių, lotas randasi 82 St. ir 
Artesian St. Kreipkitės, J. Schultz, 
3241 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
5066.

PARDAViMUI 4 flatų namas, 2-5 
ir 2-4 kambarius, 2 karų garažas, tuš
čias lotas, jplaukų $106 j mėnesj.

5110 Emerald Avė.

STOGDENGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114
i

■ HOME
CONSTRUCTOR

SKAITYK ŠITĄ
Parsiduoda 6—6 kam. 2 ka

rų garažas, medinis namas su 
stogu ir beismentu. Geroj vie
toj ant Brighton Park. Kaina 
labai žema, įmokėt tik $2,000.

6—kamb. su beismentu cot- 
tage, furnace šildoma ir antra 
ant to paties loto 4 kambauių 
ant bizniavo? gatvės, kur kai
na kožną dieną nepaprastai ki- 
la. Kaina labai žema, įmokėt 
tik $1,500.

Atsišaukite pas
JUOZAS VILIMAS

4405 So. ^airfield Avė.
Phone Lafayette 5948

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karppnterystčs darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
vlršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers Tn

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

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

Tel. Cicero 130.
Financial

Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraxtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St. 

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys. 

Visas tavoras garantuotas.

Tiktai 3!4% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgiČius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

IndustriaI Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

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

M. DAMBRAUSKKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 W. 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Educational
Mokyklos

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

Internationa) Barber College 
651,-672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PARSIDUODA antri mortgečiai 
ant $3676.00, Ghunatna po $60 j mė
nesj arba mainysiu ant loto, automo- 
biliaus ar mažo 

6605 So.
biznio.
Richmond St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chicago, Iii.

■•.Vi i # krtklil


