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Bandytai paskerdę 
Kinuose 3000 žm

Sovietai Leningrade su 
šaudė 16 monarchistų

16,000 politinių kalinių Sibire
protestuoja Maskvai

Kiny banditai išžudo 
3,000 žmonių

Puolę miesteli ir viską ėmę plėš
ti, deginti ir skersti, nelenk
dami nieko.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 15.
Pranešima# sako, kad be

veik visi trys tūkstančiai Hen- 
šango miestelio, fcantungo pro
vincijoj, gyventojų buvę ban
ditų išžudyti, nelenkiant mote
rų nė vaikų. Banditai laikę ap
gulę miestelį per penkias die
nas, pagaliau įsiveržę į j j ir ėmę 
deginti, plėšti ir žudyti. Apie 
trims dešimtims žmonių tepa- 
vykę gyviems pabėgti, visi kiti 
’.uvę išskersti, iškarti, arba gy- 

sudeginti. Kere visi namai
I uvę paversti pelenais.

Iš Tsinantau, šjmtungo pro
vincijos sostinės, pasiųsta į 
Henšangą kariuomenė. Bandi
tai, pasak pranešimų, bėgę slap
stytis į kalnus.

Protesto prieš Britus tie 
monstracija Maskvoj

Londono kratoj Izviestija 
to Rusų-Anglų santykių 
kimo pradžią

ina* 
tru-

Del 
ant

MASKVA, geg. 15. — 
britų policijos užpuolimo 
sovietų prekybos, delegacijos 
įstaigos Londone, vakar Mask
voj įvyko nepalankių Anglijai 
demonstracijų. Sovietų politinė 
policija ir raudonarmiečiai da
bojo gatves einančias į 
jos ir Lenkijos misijas ir de
monstrantų neleido prisiartinti.

Sovietų laikraštis Izviestija 
sako, kad tas užpuolimas ant 
rusų įstaigos Ix>ndone reiškiąs 
santykių trūkimo pradžią, 
kaip užsienio ministeris Cham- 
berlain kad esąs minėjęs pas
kutinėj savo notoj Rusijai. Jo 
tikslas buvęs užgauti skau
džiausią Anglijos-Rusijos san
tykių nervą, ir tai esanti pa
prasta Britų valdžios politika: 
jai dabar rupį pervaryti įstaty
mas prieš darbo unijas ir to
dėl reikėję visuomenės 
nukreipti kiton pusėn.

demesį

Holandijoj rado 
lies, druskos 

aliejaus

ang 
ir

Geide r- 
anglies

Leningrade sušaudyta 16 
monarchistų

BERLINAS, geg. 15.
Leningrado praneša, kad ten 
buvę mirties bausmei pasmerk
ti ir sušaudyti šešiolika rusų 
monarchistų organizacijos na
rių, jų tarpe keturi mat rasai 
ir keletas kareivių.

Visa ta mcnarchistų organi
zacija buvo suimta provokato
riaus Kazatkino įskundimu, — 
•o palies Kazatkino, kurs iš
davė Borisą Savinkovą ir gar
sią profesoriaus Tagancevo or
ganizaciją, kurioj Kazatkinas 
dirbo įvairiais svetimais var
dais.
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Iš

reikalų ko- 
dabar veda 

su specialinc, 
dėl ekonomi-

'Maskva džiaugiasi, kad Gene- 
vos konferencija teik'a jai 
geros reklamos

Pavartos visų priemonių 
mestoms neteisingoms 
tartims panaikinti

Kinai,
Nankino nacionalistų

užsie-

Sovietų Rusai stengias' 
susitarti su Latviais

No. 115

Kinai stengsis nusikratyt 
svetimyjy jungo

ant-
su-

Filipiniečiu neramumai
MANILA, Filipinai, geg. 15.
Negros Occidental provinci

joj kilo revoliucija. Keli tūks
tančiai čiagimių, Floro Entren- 
cherado; vadinamo Iloi.’o 
peratoriaus, 
tūrių 
klavo 
muštų 
vietas

Minėtas Entrencheradę buvo 
nesenai atiduotas į teismo 
kas už maištų kėlimą, bet 
vo pripažintas pamišėliu ir 
padėtas pamišėlių įstaigoj.

i pa
sekėjų užėmė ke- 

miestų rotušes ir nugin 
vietų policijas. Yra už- 
ir sužeistų. J neramumų 
pasiųsta milicijos būriai.

ran- 
bu- 
bus

8 angliakasiai žuvo nuo 
ekspliozijos

WELCH, \V. Va., geg. 15.— 
F-A-tieito i,e|iktadienio vakurą 
Central Pocahontas Coal kom
panijos Shannon kasyklose į- 
vyko ekspliezija, dėl kurios 
astuoni angliakasiai buvo už
berti. Iki šiol jų dar nesuras
ta ir manoma, kad visi jie yra 
užmušti.

Prohibiciios agentai pa
skandina du asmenis

[Pacific and AUaniic ruuiu,

Audros sugriauta druskos dirbtuvė Hutchinsone, Kansas. čia liko užmuštas vienas 
gaisrininkus. Pačiame miestely, kuris buvo labai apgriautas, žuvo viso 10 žmonių, o 40 
žmonių buvo sužeisti. •

RYGA, Latvija, geg. 15. — 
Maskvos užsienio 
misariatas, kurs

’ Maskvoj derybas 
Latvių delegacija 
nės sutarties, rodo nepaprasto 
rimtumo derybose. Gautais čia 
pranešimais, sovietai darą daug 
nusileidimų, kad tik tokią su
tartį padarius.

Maskva labai patenkinta sa
vo delegacijos Genevoje dar
bais ir tuo, kad užsienio laik
raščiai daug vietos pašvenčia 
Rusų delegatų I 
pareiškiamoms i 
Laikraštis Večemiaja 
sako, kad Genevos konferenci-

Maskva neboja politiniy 
kaliniy skundu

16,000 kankinamų Sibire politi
nių nepaleidžiami nė trėmimo 
laikui pasibaigus.

RYGA, Latvija, geg. 15.
Maskvos Pravda praneša, kad 
ltt.OC'1 politinių kalinių, sovietų 
valdžios ištremtų i Jakutską, 
Turukanska ir kitas Sibiro vie
tai;, prisiuntę bendrų skundą 
ant Sibiro “čeko?”, kad ji jų 
rėmimo laiką dar' pailginanti 
\e?l3 ir ^atufiau metų ir, 

cnu"j paleisti, iremlanti i dar; 
ioicencs ir dyk.snep vietas.. 
i'imitiniai pvašė, kad Maskvos 
valdžia Sibiro “čeką’’ už tai su- 
baustų. z

Kcmisaras Menšensky, valsty
bės politines policijos galva, at
sisakė betgi tremtinių skundų 
išklausyti.

Ambasadoriius Gibson 
parvyks j Washingtoiuį

WASH1NGTONAS, geg. 15. 
— Į VVashingtoną netrukus 
parvyksiąs ambasadorius Hugh 
Gibson, kuris yra paskirtas 
Jungtinių Valstijų delegacijos 
trijų valstybių laivynų miižj- 
nimo konferencijoj pirmininku. 
Kadangi konferencija prasidės 
Genevoj ateinančio 'birželio 20, 
tai ambasadorius Gibson turės 
dėl to konferenciją su prezi
dentu Coolidge’u ir jo kabineto 
nariais.

Sargybiniai nušovė 4 
žmonės Floridoj

Meksika ištremsianli 
2,000 maištininku

Federalinė 
neleidžia 
žmogžudas nagan

vyriausybė betgi
valstijai ptdmti Jie busią išgabenti* į Meksikos 

nusikaltėliu koloniją 
Marias saloj

Ties

HAAGA, geg. 15. 
lando provincijoj rado 
sluoksnius 1,800 akrų plote, o 
vienoj vietoj rado turtingus 
druskos sluoksnius. Rasta dar 
ir aliejaus žymių. Kadangi Ho- 
landija mineralais labai netur
tinga, tai šie atradimai jai la
bai svaHiųs.

DETROIT, Mich.', geg. 15.— 
Federaliniai pVohibicijos agen
tai Lattner ir Fitzsimmons sa
vo motorine valtim Detroito 
upėje sudaužė kitą valtį, ku
ria plaukė pilietis James Lee, 
jo 14-os metų duktė ir. dar tre
čias asmuo. Tėvas ir duktė pri
gėrė, trečiasis, Chrles Strin- 
ger, išplaukė krantan. Prohibi- 
cijos agentai savo valtimi buvo 
pabėgę nė nebandę gelbėti 
skęstančiųjų, bet. vėliaus buvo 
policijas suimti. Jie kaltinami 
dėl žmogžudybčs.

1,300 gelžkėlio dirbtu 
vių darbininkų lieka 

be darbo

MIAMI, Fla., geg. 15. — A- 
merikos lobi ilgieji žmonės, ku
rie čia ir kituose Floridos rė- 
zortuose turi savo privatines 
jachtas, skundžiasi ir protes
tuoja, kad jie nebegalį ramiai 
pasivažinėti Floridos vandeny
se, nestatydami savo gyvas
ties pavojuj dėl pakraščių sar-'

Gaudyda- 
šm upelį, 

be jokios 
kiekviena

sako, 
asine-

MEKSIKOS MIESTAS, 
15. — Laikraštis EI Sol 
kad daugiau kaip 2,000 
nų, kurie buvo suimti už daly
vavimą maištuose prieš val
džią, netrukus busią ištremti 
į Meksiko* baudžiamąją kolo
niją Tres Marias saloj, Ramia
jame vandenyne. Dąugiauria:' 
tų kalinių esą katalikai, veiku 
šieji prieš dabartinę preziden- 
to Calleso valdžią.

* gyboš “stropumo.” 
m i svaigiųjų gėrimų 
sargy bin inkai ėmė
atodairos šaudyti 
jachtą, kurią jie įtaria dėl Ii- vv v 
kierių šmugelio, ir tuo budu . Ei Universal Grafico piane 
nušovė jau keturis visai nekal- ša, kad Huajuapan de Leone 
tus žmones. i vyskupui Aloisiiri Altamiranai

ir vyskupui Campos iškeliavus 
į Jungtines Valstijas, Meksikoj 
nebeliksią' nė vieno aukšto bež 
nyčios valdininko, išskyriani 
Guadalajaros arkivyskupu 
Francisco Orozco y Jiminezo, 
kurs sla]istąsis Jalisco valsti 
joj.

Vietos vyriausybė bandė nu
sikaltusius sargybininkus >' su
imti ir atiduoti į valstijos tei
smo rankas, kaip žmogžudžius, 
tečiau federalinė Vyriausybė 
pranešė, kad pakraščių sargy
bos žmonės esą federalinės 
valdžios tarnautojai ir todėl, 
jei jie kuo nors nusikalsta, te
galį būt federalinių teismų 
teisiami.

Italijoj atgyjfts komu
nistų bruzdėjimas

IšLONDONAS, geg. 15.
Milano praneša, kad šiaurinėj 
Italijoj atgijęs stiprus komu
nistų bruzdėjimas.

Siuntė dinamito Mas- slaptose spaustuvėse 
narna ir platinama
dos literatūra, kur Italijos dar
bininkai šaukiami sukilti 
fašistų valdžią.

sachusetts guberna
toriui

BOSTON, Mass., geg. 15. — 
Pašto valdininkai Bostone su
ėmė pakietą, adresuotą Mas- 
sachusetts gubernatoriui FuL 
lerui. Pakirte, sako, kutą dina
mito.

Prieš keletą dienų guberna
torius Fuller buvo gavęs iš 
Chicagos laišką, kuriame jam 
grūmota mirtim, jei pasmerk
ti mirties bausmei Sacco 
Vanzctti bus nužudyti.

Pola Negri dabar 
nigaikštienė

ir

ku

Gausiai 
spausdi- 

propagan-

GRIAUSTINIS UžMUšfi 
TERIŠKĘ

prieš

MO-

geg. 15. — 
ėjusią per

BENTON, III., 
Perkūnas užmušė 
savo kiemą Adą Bennettienę, 
35 metų moteriškę. Atgaivinti 
jos nebepasiseke.

>ORRC
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrėja ir kiek šilčiau; vi-

Žemės drebėjimas
Jugoslavijoj

V1ENNA, Austrija, geg.
— Sarajevo, Jugoslavijoj, apy
gardoj vakar buvo jaustas že
mės drebėjimas.' žalos rodos 
nebuvo padaryta.

15

Varšavoj sudegė 
kios geležinkelių 

tuvės

peilr 
dirb

VAIGUVA, geg. 15. — Gai
sras sunaikino čia penkias di
deles geležinkelių 
žmonių niekas 
Tarp dvidešimt kitų 
sudegė ir respublikos preziden
to vagonas. Gaisrą pagimdė 
sprogęs netoli nuo dirbtuvių 
gazolino rezervuaras.

di rbtu ves.
nenukentėjo.

vagonų

BANKAS BANKROTAVO

ŠANCHAJUS, 
15. 
(kantoniečių) valdžios 
nio ministeris Dr. Vu savo pa
reiškime sako, kad Kinija ne
trukus busianti išvaduota iš 
militarizmo, komunizmo ir ne
tvarkos. Kuomintango (politi
nės kantoniečių) partijos eilė
se busiant atsteigta pilniausia 
vienybė ir Kantono valdžia, 
per trumpą dvejų metų laiką 
sugebėjus savo autoritetą įs
teigti Jangtse- srity, ilgainiui 

kalboms ir jų'išplosianti jį visoj Kinų žemėj, 
nuomonėm^. I KinU nacionalistų tikslas 

■'“i Moskva es4s paliuosuoti kraštą iš sve
timų valstybių nelaisvės ir už- 

! pasaulio 
tautų šeimynoj. Nacionalistų 
valdžia pavartosianti visų tei
sėtų priemonių imperialistinių 
valstybių antmestoms Kinams 
neteisingoms sutartims panai
kinti.

ja gerokai sustiprinanti tarp-tikrinti jam lygybę
tautinę sovietų Rusijos padėtį 
ir duodanti sovietų 
progos gerai ir pigiai 
klamuoti.

valdžiai 
pas i re-

Lenkai panaikino komu-! 
nisty kandidatą sąrašą
VARŠUVA, geg. 15. Len

kų valdžia panaikino komunis
tų kandidatų srrašą ateinan
tiems miesto rinkimams Var
šuvoje, kurie įvyks gegužės 22 
dieną. Keturi kandidatai 
suimti ir kalėjime padėti.

buvo

Lenky nuėsto rliiMiimsfj 
laimėjo sociahsiai

Kaune sustabdomi 
viešieji darbai

pranešė miesto 
nuo balandžio 

nebeduos lė- 
darbininkų

miesto valdy-

KAUNAS. —-Vidaus reikalų 
ministerija 
valdybai, kad 
20 d. ministerija
šų viešųjų darbų 
apmokėjimui.

Sąmyšy su tuo 
ba balandžio 22 d. pranešė sta
tybos, kanaJjzecijos ir sode
lės apsaugos skyriams, kad 
paskelbtų visiems dirbantiems 
prie viešųjų darbų darbinin
kams, jog nuo balandžio 25 d. 
visi viešieji darbai sustabdomi.

Tolimesniam darbo tęsimui 
pavedama palikti tik 
giau kaip 60 darbininkų 
žemės darbų ir 40 
nalizacijos darbų.

Miesto valdybos

VABSVVA, geg. 15. — Rin
kimuose į Ostrolenkos miesto 
tarybą laimėjo socialistai. Iš 
dvidešimt keturių tarybininku ' 
buvo išrinkta 14 sicialistų, jų 
tarpe 11 Lenkų Socialistų Par
tijos (P. P. S.) atstovų, 2 bun-i 
distai ir vienas puel-zionisbls. remtas tuo, kad 

biudžete viešiems 
šos 200,(100 lt. jau 
gusios, išleista net 18,000 litų 
virš tos sumos, todėl tęsti dar
bus be ministerijos paramos 

• miesto valdyba neturi lėšų ir 
net teisės.

Tokiu k>udu iš dabar dirban
čių 1305 darbininkų lieka tik 
100, o visi kiti atleidžiami.

• NORIMO KANARĖLĘ PA
SIŲST TELEGRAFU

ne dau- 
prie 
ka-— prie

žygis
skirtos

darbams
yra pasibai-

pa
jos 
le

ŠANSAS CITY, Mo., geg. 15.
| Western Union 4'elegraph 

kompanijos ofisą, atėjo cfikts, • 
.jau pagyvenus, negre. Rankcj 1 

ji laikė narvą su kanarėle. ,
“Sako, kad jus siunčiat gėle ; i 

toli grafu?” paklausė ji telegra
fo tarnautojų.

“Siunčiame,” jai atsakyta.
“Gerai. • Aš va* norėčiau šita Gaisras sunaikino lletzel malu- 

kanarėlę pasiųsti j Van Buren, na, padarydamas apie 75,000 
Arkansas.

Malūnas sudegė

DELAVAN, VVis., geg. 15. -

dolerių žalos.

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
tumus jeina j patnnmvuųą.

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

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kaę| bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresuotas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 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.

KEARNEY,* Neb., geg. 15.— 
Vakar čia užsidarė City Na-i 
tional bankas, turėjęs $2,500,- Į 
000 depozitų. Depozitoriai sa
vo pinigus atgausią.SE'RAINCOURT, Francija, 

geg. 15. ■ Žinoma krutamu jų 
paveikslų’ aktorė Pola Negri 
vakar pataper kunigaikštiene, 
ištekėjus čia už vieno gruzinų dutinis mainąsis vėją*,

KARININKAS NUSIŽUDĖ
BLOOM1NGTON, III., geg.

15. - Chicago and Alton ge
ležinkelio dirbtuvės uždaromos 
ištisam mėnesiui, tariamai dėl vani.

dėjo mažosios antantės — če- anglies kasyklų streiko ir dėl
ir potvynių. 1.300 darbininkų tikras vardas pavardė yra Te- džiasi 8:02. Mėnuo teka 7:58 

'laikinai nętenka darbo.

M. Antantės konferencija
JOACHIMSTA11 L, čechoslo- 

va k i ja, geg. 15. — čia prasi-
kunjiigaikščio,

Pola Negri

Sergiejaus MĮdi-

yra lenkė. Jos

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 46® F.

šiandie rmulė teka 5:80, Ici-
choslovakijos, Jugoslavijos 
Rumanijos — konferencija.

1.300
vresa Chalupec. valandų vakaro.

MLSSOULA, Mont
Susivaręs kuiipką į galvą 

nusižudė čia leit.-pulk. Frank 
Kobės, Montanos nacionalės 
gvardijos inspektorius. Pasta
ruoju laiku jis sirguliavo.

geg. 15.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL



e NJUJTENDS, CHWO, H

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1926 m. bal. 12 d.
L, N. T. Tarybos Vaidyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 69th Street
J. YUŠKEVICIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4196
A. N. MASUL1S. Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 6660

EŽIO PINZA, ŽYMUS BASSO METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS

Pirmadienis, Geg. 16, 1927

Lietuviai ir ežeras Draugijų Valdybos 1927 m.

Chicago Priešaky Ameri
kos miestu

Chicagos kultūros centras
Kaip atrodys nauja $50,000,- 

000 miesto auditorija?
Balandžio men. daviniai 

statybos didumą.
rodo

Į Chicagos miestą dabar at
kreiptos akys visos Amerikos. 
Kuomet New York, Boston, 
Philadelphia, -San Francisco, 
St. Louis ir beveik visi kiti žy
mesni miestai statybos atžvil
giu stovi vietoj, Chicago viena 
žengia pirmyn ir 
mesnius rekordus, 
šiai, apartmentai, 
klubai auga diena

Chicaga statyboj 
pereitam mėnesy 
sulyginus su 1926 m 
tarpu kaip New York neteko 
$12,(MM),('00; Detroit -$4.000,- 
000; Washington — $5,000,000.

Musų netolimiems kaimy
nams irgi neblogai sekasi. Mil- 
waukee, ludianapolis, 
land, Evansville, gerokai
stūmėjo, tik ne tiek daug 
Chicaga.

Chicaga nustebins posaulį 
dar vienu dalyku milžiniš
ka auditorija, kainuojančia 
penkiosdešimt milionų dolerių. 
Ji bus pradėta statyti 
Michigan bulvaro, prie 
dolph gatvės ir turės 40 
tų. įrengta auditorija

sumuša pir- 
Ofisų trobe- 

viešbučiai, 
iš dienos.

laimėjo 
$2,500,01)0. 

tuom

('leve-
)>asi-

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. JKunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rafit. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. raSt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. 1 Tėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

Iki šiam laikui lietuviai ma
nė, kad gyventi prie ežero ne
apsimoka nei iš patogumo nei 
iš bizniško atžvilgio. viena, 
kad ten nelabai žavėtiniai kai

“Kuomet as atvažiavau į 
Ameriką, tai man labai sunku 
buvo išsirinkti cigaretus. Lucky 
Strike skonis man patiko greit, 
nee jie apsaugoja meno gerklę 
ir teikia didelį smagumą/’

mynai, o antra — kilnojama 
nuosavybė neteko savo vertės. 
Todėl dauguma lietuvių trau
kė į visas kitas miesto dalis, 
betgi tik ne ežero pusėn.

Kiek nors blaiviau pastudija
vę sąlygas pastabėsime, jog 
šiandie to nebėra, kas buvo 
seniau. Ten, kur buvo tuščios 
vietos, dabar išvesti bulvarai, 
geležinkeliai; pastatyta aukšti 
apartmentai. Už kiek metų to
sios vietos bus puikiai įrengtos 
ir su mažu kapitalu negalėsi 
įpirkti jokios nuosavybės.

Kol dar nėra pervėlu, reikė
tų rimtai pagalvoti apie šias 
naujas progas. .Jeigu kas mano 
įsigyti namą, ežero pakrantė
se, ten jis ras ganėtinai pasi
rinkti. Neišgalint vienam, 
galima keliems susidėti, Dides
nis namas teikia daugiau pelno 
ir vertė greičau auga negu ma
žojo. Svetimtaučiai, taip koo
peruodami susikrauna šimtus 
tūkstančių.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 ip.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rafit. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rafit. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė., 
ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St,, knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, ’ 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

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

ant 
Ran- 

aukš- 
galės 

talpinti apie 75,000 žmonių ir
bus naudojama įvairiom politi
nėm konvencijom. Viešbutis 
turės 4,500 kambarių ir, matyt, 
pralenks dabartinį Stevens vie

nbutį, kurs turi 3,000 jr skai
tosi didžiausiu visame pasauly. 
Tenai tilps taipjau milžiniškas 
kliubas su 15 tūkstančių narių.

Patsai triobesys išrodo labai 
gražiai. Tai ne bus vien akme- i 
nų ir plytų masė, siekianti mė-| 
nulio paviršių. Architektai iš
dirbo vykusį planą ir jeigu jie 
jo nepakeis, namas turės pui
kią išveizdą.
stovės po vieną 
aukštyn tuo siauresni, 
tinis

Abejose pusėse 
bokštą, kuo

Pasku-
7 • • * - tinis — 40-tas aukštas busV ienos ar dviejų seimy- mažiausias.

nu namai j Viduriui skirta žemesni ru-
-----------  maix čia, matomai, ir rengia-:

Tūlas asmuo prašo patarti, ma toji svetainė, kurioj susės i 
kokio didumo namą geriau ap-(75,000 asmenų.
simokėtų statyti ar pirkti —j Gaila, kad mes neturim gali- 
vienai šeimynai ar dviem. Da- mybės patiekti šios auditorijos 
bartinis namukas esąs jam paveikslo, iš kūno aiškiau su- 
permažas. Pardavęs tą namuką prastų skaitylojai tą neapsako- 
jis gautų gyvais pinigais — 
$4,90(1

linansinio atžvilgio to- 
atsitik’me, geriau būda- 

vienos šeimynos namą, 
apie kokiuį

mai didelį rūmą.

“It’s toasted"
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Geras darbas
Kiekvieną pirmadienį pasiro- 

dantis “Namai ir žemė” sky-. 
rius turi, mano nuomone, ne- 

. Jame tiipsta
kiam 
voti 
kurs kainuotų 
-8.000. Turint pusę tų pinigų, 
kitą dalį galima pasiskolinti 
lengvomis sąlygomis. Statant 
gi namą dviem šeimynoms, rei
kėtų skolinti du syk daugiau. 
Finansavimo sąlygos butų 
daug sunkesnės ir išmokėji
mas skolų pasirodyt painesnis. 
Bet žinoma, daug kas priklau
sys ir nuo vo, kur namas bus 
statomas.

Ažuolinės grindys

Pasitobulinus teknikai, gali
ma jau kur kas mažesnėmis iš
laidomis įtaisyti namuose ąžuo 
lines grindis, kurios ne tik sa
vo stiprumu, ištverme, bet Ir 
grožiu pralenkia bile vieną ki
tą rūšį. Vaikščiodamas jauti, 
kad po tavo kojų yra šimtme
tinio ąžuolo grindys, kuriomis 
taip didžiavosi senovėje.

Be to ąžuolinės grindys len
gva valdyti ir tas pagelbsti 
šeimininkėms užlaikyti namuos 
tinkamą švarumą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Naudingos žinios apie mažai .įvairių žinių, kurios negali ne- J• kybėnamus

j vienų 30 dolerių išleistų staty- 
. bai.

1922 metais, ' kuomet staty
ba siekė $4,920,000,000 
sunaudota 164,000,000 
1926 
jant

Legališki patarimai

’ Kas norėtų gauti 
įdomių žinučių apie 
rengimą, teišsirašo iš 
jos departamento, Washingto- 
ne knygutę, užvardintą 
comended Minimum 
ments for Small 
Construction.”

Joj 'skaitytojas ras 
giausiai pasistatyti patogų ir ti^pradži^u

suįdominti kiekvieną namo sa- 
„ vininką, dėl to, kad -rašomi da- 

nenuizal ,|ykai gyvai paliečia jo relka- 
namo i- (ug_

vario 
svarų.

m. statybą apskaitliuo- 
$.5,500,000,000, vario kic- 
pašoko į 275,000.000

Tč

sv.

komėm-

Be- 
Reųuire- 
Dvvelling

Kaip pi-

saugų namą; kokio storumo 
privalo būt scenos vieno ir dvic 
jų aukštų ir tt. Ten taipgi pa
tariama vartoti gerą medžia
gą. žmogus, kuris perka plos- 
čių ar rubus menkos medžia
gos gali šiaip taip dėvėti porą 
metų. Visai kitaip esą sy na
mu. Namas gyvena taip ilgai, 
kaip ir žmogus ir todėl verta jj 
turėti atsakantį. Netinkamai 
ar silpnai pabudavotas reika
laus nemažai pataisų.

A. CĘRMAN STATYS VA
SARNAMĮ

Pirmininkas Cook county 
board of commissioners A. 
Cerman nusipirko prie Tox 
Lake plotą žemės už $50,000 ir 
žada statyti vasarnamį.

Ąbstract of Title

rei-

Maitinsite Park
Iš kitos pusės '“Namai ir 

žemė” skatina žmones siekti 
tam tikro tikslo. Aš pats, pa- 

i menu, galvojau apie porą me
tų, ar pirkti namą, ar ne. Pi
nigų turėjau, nors ne daug, bet 
visgi pakankamai, kad padary- 

Pagaliau, viską 
metęs, ėmiau ir įsigijau namu-, . . .
ką, kur pats gyvenu ir kitiems Ipčka .pabaigiu statyti 
renduoju. Aš manau, kad tokių1’1’ jau Pardavė juos. Tai ro o. 
abejojančių atsiranda ir dau- Maąquette Park apie in 
giau. Besviruodami, jie išleid- au#a» ^ad žmones keliasi į ją 
žia pinigus, gaišina laiką jr(^yven^ ’r noriai perka čia na- 
nieko neatsiekia. O žiūrėk, už'mus* 
slenksčio jau klebena senatvė 
su visais rupesniais.

P-as Velička, lietuvis namų 
statytojas, nesenai pastatė du 
namu ties Maplewood avė. ir • 
Marquette BlvcL •— vieną ant 
vieno kryžk. kampo, o antrą— 
ant kilo. Abu namu — po 12 
flatų kiekvienas. O kas dar 
įdomiau, — tai nespėjo p. ,Ve- 
’ namus

P-nas Dargis pastatė naują
Todėl aš tvirtai trokštu, kad nam? Pr'e Artesian Avė. ir 76 

kiekvienas lietuvis turėtų jsj.| Kalvės. Namas 10 fatų 11
gijęs ką nors pastovesnio.

—J. Laucius.

Kiek suvartoja vario 
statyboj?

Bėgyje paskutinių 
netų vario buvo suvartota ne

mažai l*/2 svaro ant kiek-

penkių

rPacific and Atlantic PhotoJ
Vand.ns; apsemti dabartiniame potvinyje Ūkiai ties MempKis, Tenn.

i 10 flatų ir 2 
krautuvės. Vieną krautuvę pa
ėmė nuomon lietuviai aptieko- 
riai, pp. Rakštys ir Bielskis.

* — N.

Didele krautuvė prie 62 
ir Western

Statyba tuojau bus pradėta

Pietinė miesto dalis, kur lie
tuviai daugiausia gyvena pra
turtės dar viena departamen
tų krautuve prie Western avė. 
ir 62 gt. Statys ją žinoma 
Sears and Roebuck firma.

Krautuve bus viena didžiau
sių visoj Chicagoj ir užims be
veik ištisą 
aukštus ir 
mą.

šią vietą
ji patogi susisiekimo atžvilgiu, 
ši biznio įstaiga, žinoma, padi
dins artimai esančių nuosavy
bių verte. — K. P.

bloką. Ji turės tris 
modernišką įrengi-

išsirinko todėl, kad

Kodėl ne būt LNT. Ta
rybos nariu?

Priklausant šiai organizaci
jai, kiekvieno real estate agen
to vardas yra apsaugotas nuę 
nepamatuotų užmetimų.

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba stovi kaip visuomenės 
taip ir savo narių sargyboj.

Perkant namą kontrakte 
kalinga pažymėti, jog parda
vėjas turi teikti pakankamai 
įrodymų j savo teises arba ki
taip sakant , abstraktą — ga
rantiją.

Pirkėjas 
le” pirma 
kontraktu 
surašyti, jog jis butų be jokios 

•galiota atsitikime, jei “title” 
nė geras.

Atnaujinimas morgičių
Kartais namas parduodamas 

ir pinigai išmokami dalimis. 
Tuomet išduodami morgičiai. 
Jei morgičius pribręsta pirma 
panaikinimo skolų, pirkėjas ga
li atsidurti keblioj padėty. To
dėl kontrakte 
pastabą, jog 
būt atnaujinti 
ir jog išlaidas 
tuomi, paims ant savęs viena 
ar kita pusė. — X. Y.

' j i tiu

privalo ištirti “trit- 
negu pasirašo po 

arba kontraktą taip

vertėtų padaryt 
morgičiai galės 
arba prailginti 

surištam su

Reikalauja daugiau
“žmoniškumo” aukš

tiems triobesiams
“ ‘Padarykite savo ‘skyskre- 

perius’ žmoniškesniais. Juk jie 
statomi gyvoms esybėms, 
privalėtų atvaizduoti tas 
stangas ir siekimus, kurios 
škiasi jų sienose.”

Toks yra patarimas ameri
kiečiams žymaus prancūzų ar
chitekto Frederick d’Amato, 

skurs atvyko čia profesoriauti 
Pri n ceton u n i versitetan.

Jie 
pu
rei-

d’Amato mano, jog šie laikai 
yra pradžia naujo renesanso ir 
jog Amerikos, architektūra pa
darys įtakos į visą pasaulį jei 
naudosis visomis galimybėmis. 
Statant aukštus bokštus, reikė
tų, esą, panaudoti daugiau 
spalvų ir įvairesnių formų.

Babies Love It
Del skilvje ir vidurių nesma
gumų iš pricžaHtiuH dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Lietuviams irgi reikia eiti 
tais keliais ir pirkti ten, kame 
galima uždirbt, o nelaikyt pi
nigus be jokios naudos. Nuo 
Bridgeportt lengva yra dasiek- 
ti ežeras. Kuomet tą padary
tume, nereikėtų tuomet trauk- 
ties į tolimus kraštus. Aš ma
nau, kad Lietuvių Real Estaie 
Taryba ir jos nariai pradėtų 
studijuoti šią propoziciją Ir pa
rodytų, kur galima daugiau 
pelnyti perkant nuosavybes.

Reikia tikėtis, kad už kele
to metų, ežero pakrantėse ra- 
cts keli. desėtkai tūkstančių 
lietuvių. Prie 79 gatvės jau 
dabar statomi viešbučiai, milio- 
nicrių klubai ir aukšti apart
mentai. čia su laiku išaugs 
svarbus centras ir prie gimdy
mo ir stiprinimo gal nemažai 
prisidėsim ir mes lietuviai.

—-G. Lucas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockvvell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždjninkas A. Bugailiškis, 
3339 Sot VValIace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

Klausimai

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 403G 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepu], 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St, pag. M. Krajauskas, 1750 
VVabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

Malonėkite atsakyti į sekan
čius klausimus:

1) Ar reikia kontraktą užre- 
korduoti, kol pirkėjas nejudi
namos nuosavybės dar neturi 
“deed”.

2) Ar galima pasitikėti Chi
cago Tittle and Trust Co., kuri 
išduoda “deed”.

3) Ar gal “Property Owners 
Association” ar kitas sumažini 
special asesmentus? Jeigu gali, 
tai ar tik tie gauna sumažini
mą, kurie pasirašo ant tam 
tikslui paduotų kortelių, ar 
gauna numažinimą ir tie, ku- 
rib ant minėtų bortelių nėra 
pasirašę? — M. T.

ATS. 1. Del didesnio saugu
mo — taip. 2. Galima. 3. Na
mų Savininkų Asociacija netu
ri galimybės tiesioginiai ma
žinti asesmentų. 

_ . ■ - - -

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a vietim, 

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

It ia nature’s own body buiider, made 
frojn roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present apark ling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
ęateful frienda are on file thanking 

anlac for th,e good it has done.
Yourdruggist has Tanlac. Getatrial 

bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOURHEALTH

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit ]

NAUJIENOS PATTERN DEPT, 
1739 So. Halsted St 

Ch’eago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Busimos ir I
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St Louis Avė.

CHICAGO, HJu.
v » py,--—irr-
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STRAVVBERRY IR PINEAP- miltus (išmaišytus ir perskoš- 
PLE JAM tus keletą sykių per šitą kar-

— — - 7 tu su baking powderiu ir tirus-
1 pineapple
1 puodukus cukraus
1 kvorta »trawberry.
Nuvalyk ir supiaustyk pine

apple į mažus šmotukus. Už
pilk cukrų, tegul pastovi'ko- ’ 
kias 4 valandas arba visą nak-l 
t j. Virk • ant mažos ugnies ko
kias 15 minutes pakol nesumin
kštės. Pridėk nuplautas ir nu- i 
valytas strauberry ir virk dari 
15 minutų.

ka).
Padalink tešlą j tris lygias 

dalis, paliekant vieną dalį kaip 
yra, kitą dalį tešlos nudažyk 
ružavai, pridedant prie trečios 
dalies “molasses”, spices ir 
sukapotus riešutus ir razinkas. 
Kepk karštame pečiuje 25—30 
minutų. Kuomet atšals, perdek 
su jello ir aptepk viršų.

ŠNĖKĖN — BANDUTĖS

NAUJIENOS, Chicago, III.

Sudėk į sterilizuotus stikl 
ir kuomet atšals užpilk para 
nu. Iš tos porcijos padarysi 
po 1 4 kvortos stiklus.

KARPINIŲ KEKSAS •

• 2 puoduko taukų bei svies 
t<>

2 puoduku cukraus
4 kiaušiniai
1 pucdukas vandens
3*_. puoduko gerųjų, baltąjį 

miltų

4 šaukštukai baking powde
no

Vį šaukštuko druskos
1 šaukštas molaso sirupo
Vį šaukštukas mace
1 4 šaukštuko gvazdikų (cl 

ves) maltų.

j. 1 puodukas pieno
G I *4 puoduko cukraus

I kiaušinis
1 kiaušinio trynis
6 puodukai miltų
1 šmotukas mielių
1 j puoduko drungno van-

dens
>/į. puoduko tarpyto sviesto
1 šaukštukas druskos
Atšutink, pieną, kaip sušils 

u sudėk cukrų. paskui mieles, 
kurias pirmiausia ištirpinai 
puoduko vandens. Pridėk 1 

“'puoduko miltų. Išplak ir padėk
į šalį, kad pakilių. Pridėk iš
plaktus kiaušinius, likusius 
miltus ir druską. Minkyk 5 mi
nutes ir duok vėl pakilti. Kito- 

(>_ met tešla pakils, iškočiok V2 
colio storumo aptepk tarpytu

t<2 šaukštuko cinamonų .sviestu, apibarstyk sekamu mi- 
*/•> puoduko razinkų • šiniu: Vienas puodukas rusvo 
1’3 puoduko figų arba rie- cukraus, 2 šaukštu vinamonų, 

Šutų. !4 puoduko razinkų ir 1/4 j
Ištrink sviesta dėdama cuk- į puoduko riešutų supiaustytųj 

rų ne visą iš kaito, bet dalium, [rupiai. Suvyniok tešlą į ritulį 
Pridėk neplcktus kiaušinius, i *r supiaustyk. į šmotus 1 colio 
bet po to, kaip dėsi vieną po Į storumo. Įmerk kiekvieną 
kito kiaušinius, išplak kiek- Išmotą į mišinį iš. 
vieną sykį. Paskui vandenį J V_» puoduko rusvo cukraus

MADOS.

LOOK1NG SLIM
The sccret of looking slim is in 

vvearing the correct undergar- 
ments. Design No. 3006 is a 
combination brassiere and step- 
in, neatly įoined with a seam, giv- 
ing a snug fit through the hips. 
It is made in a jiffy too! The 
step-ins cut all in one piece. Pat- 
tern is furnished in sizes 16, 18 
years. 36. 38, 40 and 42 inches bust 
measure. The 36-inch »ize re- 
ųuires 1|$ yards of 36-inch mat<- 
rial vvith 4 yards of edging. Pat- 
tern price 1£ cents in stamps or 
coin (coin preferred). Our pat
iems are made by the leading 
Fashion Designers of New York 
City and are guaranteed to fit 
perfectly. Yoirll be delighted 
vvith our Spring and Summer 
Fashion Magazine. Send 10 cents 
r<>r yoųr copy.

3006. Jeigu nori atrodyti plonute, 
tai būtinai turi dėvėti Šį apatinį rū
bą. Jį lengvai ir pigiai galima pasi
siūdinti. Sukirptos mieros 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 1%. yardų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
2radžio numerį, pažymėti mierą ir 

škiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu, Laiškus reikia adresuoti;

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

[Pacific and Atlantic Photo J
Degantis 38 augštų dar nebaigtas' kotelis New Yorke. Užsi

degė virš 15-to augšto ir ugniagesiai negalėjo pasiekti vandeniu 
gesinti gaisrą. Sakoma, kad tai buvo augščiausias gaisras 
pasauly.

2 šaukštų sviesto
2 šaukšt. vandens.
Padėk į gerai ištaukuotą blė- 

tį. Duok pakilti. Kepk bandu
tes karštame pečiuje 20 minu
tų. Padarysi 4 tuzinus gardžių 
bandučių.

kais supiaustyk. Supiaustyk 
Grandžius, sudėk prie stravv- 
berry. pridėk citrinos sunką ir 
cukrų.

Sudėk į stiklinius indus, pa
duok stalan.

PLYKYTAS “STRAWBERRY 
SHORTCAKE”

l/2 puoduko sviesto
1 puod. cukraus 

puoduko pieno 
2’Xj puoduko miltų 
3Į/6 šaukštuko Ihiking pow- 

der
4 kiaušinio baltymai.
Ištrink sviestą, dėk cukrų 

ne kartu, bet po truputį. Per
sijok miltus su baking* powde- 
riu. Dėk pamainydama miltus 
su powderiu ir pieną prie iš
trinto su cukrum sviesto. Ant 
galo sudėk išplaktus baltymus. 
Sudėk į išsviestuotus molinius 
arba stiklinius mažus puodu
kus, ir laikyk ant garo 35 mi
nutės. Paduok su sumaišytum 
su cukrum stravvberry. Gali ir 
su kitom uogom paduoti seka
mu budu. Išimk iš puoduko py
ragaitį, padėk ant lekšties, už
dėk viršun uogas, o ant uogų 
išplaktą, tirštą saldžią Smeto
ną.

STRAWBERRY IR ORANGE 
COCKTAIL

1 puodukas strawberry
2 orandžiu
2 šaukštai citrinų sunkos
2 šaukštai smulkaus cuk

raus.
Nuvalyk, nuplauk ir Šmotu

ŠVIEŽIŲ VAISIU PUNCH 
(GĖRIMAS)

1 puodukas tarkuoto pineap- 
le

l« *
1 puodukas vandens
1 puodukas cukraus
1/2 puodukas citrine sunkos
3/4 puoduko orandžiu sun

kos
1 puodukas s|rawberry arba 

aviečių sunkos *
•/o kvortos arbatos, vandens 

ir ledo atskiesti.
Virk pineapple ir vandenį 10 

minutų, pridėk cuksų, ir virk 
dar penkias minutes. Atšaldyk 
ir sudėk kitus pridėčkus. Su
pilk arbatą prieš pat paduo- 
siant stalan, ne anksčiaus.

Geras, gaivinantis gėrimas.

IŠĖJO NAUJA MADOS 
KNYGA.

šią savaitę išeis iŠ spaudos 
nauja, Vasarinė Mados Knyga. 
Joje telpa naujausios mados 
suknios, apsiastai, bliuzkos ir 
vaikams drabužėliai. Kaina tik 
10 centų. Norinčios susipažinti 
su šios vasaros madomis, turė
tų užsakymus nevilkinant pa
siųsti Patternų Departamentan 
į Naujienas, nes nedaug jų te- 
spausdinama. ,

Garsinkitfis Naujienose
*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Grojikliai Pianai
°roples“krautuvesb

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jusi Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už ‘‘Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoplesl” x
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

4177-83 Archer Avc
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
25 METŲ PATYRIMO 

Pritaikime akinių dėl visokių aklų

kenčiate nuo galvos skaudė-Jei
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Registruota Akušerė
Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonhutyje. M<» 
terims ir merginoms paturimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak (Ki
tam laike pagal sutartį'.

4120 So. Richniond SLeęt

A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

IMI SMETANA, 0. D. i OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė. 
l'latt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Penniyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike

Yards 495- | gimdymo ir pc |
Mrs. Anielia Juru r haushiH.H g,mtJynro’

AKI ŠERKA
3252 So. llalstid St.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei- 

Universall k.a,uo«® Ne
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite on 
gelbą.

(Junk

Moterys

R vakaro. Kitu lai

ku nagai sutartį.

ir mergi

Viršuje
State

nos kreipkitės so

reikalais nuo 12 iki

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

Škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

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

DENTISTAS
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
»■ ■■ -—

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7679

♦

Įvairus Gydytojai
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
✓

1739 So. Halsted St.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

233 East U5th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedelioj 10 iki 1

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

Tik ką gavome Kultūrą 
No. 4 

Galima gauti

341t-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, 111.

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

121 N. Dearborn SU Room 1111 
r Telefonas Central 4411.

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

8323 Sonth Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JUR6EU0NIS
Miesto Ofisas

190 No. State SU Room 1013 
Tel. Dearbom 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Halsted St 

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

Tel. Yarda 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiMams.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1728 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

, 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. neo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9609

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

HERZMAN
— IS RUSUOS —

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: 1021 W.
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

k Dienomis i Canal 
8110. Nakų

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai 1

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Inboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. rytą, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1*—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis Ir šventadieniais 10—12 dien.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti I^eavitt St. 
Telefonas CanaI 2553

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2061

Te. Randolph 1634—-Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halstsd St. Tel. Yards I

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfaz 6853.. . .

0062

7—9 v. v. apart Panedllio ir 
Pltnyčios.
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Taigi Zinovjevas turėjo pakankamai pagrindo ke
denti Rusijos valdovus dėl jų suklupimo Kinijoje. Kritiš
kai žiūrėdamas į sovietų valdžios politiką, net ir apykvai
lis Griša dabar mato josios ydas. Bet ką jisai siūlo vieton 
Stalino politikos Kinuose?

Jjsai siūlo griežčiaus, “revoliucingiau” nusistatyti 
nekomunistus Kinų revoliucijos judėjime. Jisai, vadinasi, 
nori, kad Maskva ragintų savo pasekėjus Kinijoje atvirai 
kovoti prieš Kuomintangą. Iš to betgi nebūtų nieko kita, 
kaip tik i-evoliucinio Kinų judėjimo silpninimas.

Tuo budu Zindvjevo pasiūlymas yra nė kiek ne ge
resnis už Satlino politiką. Griša vis tiek pasiliko ne rim
tas bolševizmo kritikas, o tiktai pleperis. ’

MEŠKOS PATARNAVIMAS AR PROVOKACIJA.

Massachusetts valstijos gubernatoriui kažin kas pa
siuntė paštu pakelį dinamito su laišku, kuriame sakoma:

“Man pavyko gauti Vi tono šitos medžiagos. Jei
gu Sacco ir Vanzetti bus nužudyti, tai aš pasirūpin
siu jos dar daugiau ir pavartosiu.“
Po laišku (rašytu ne visai taisyklinga anglų kalba) 

pasirašo koks ten “Pasaulio Pilietis“.
Pašto tarnautojas surado dinamitą siuntinyje, pirma

’ “No Spik English”
Santykiai tarp tėvų ir vaikų.— 

Louiso istorija. — Mokyklos 
vedėjo laiškai. — Louiso mo
tina. — Teisėjo nuosprendis. 
—Ką vaikai mano apie savo 
namus? — Kodėl tėvai nesu
pranta savo vaikų, o vaikai 
savo,tėvų?

principalui ir pirma teko susi
durti, bet vertėju tąsyk buvo 
Louis.

Dabar prisiėjo iš garažo Ita
lą pašaukti, kad jis pabūtų 
perkalbėtoju.

“Pirmoj vietoj,” pradėjo per- 
kalbėtojas, “ji yra jums labai 
dėkinga už tuos laiškus, kur 

'jus taip gražiai atsiliepėte apie 
'jos sūnūs”.

negu jisai buvo pristatytas gubernatoriui, ir siuntinys ta
po sunaikintas. •

Laiško autorius, tiesa, vargiai norėjo tuo siuntiniu 
pastatyti pavojun gub. Fuller’o gyvybę, nes pats dinami
tas neeksploduoja, jeigu jo nepadegi arba kokia nors prie
taisą neiššauki kibirkšties. Bet laiško rašytojas, matyt, 
stengėsi priduot “svarbos“ savo grasinimui. •

Labai abejotina tečiaus, ar šitokiu darbu jisai pasi
tarnavo nekaltai nuteistiems asmenims, kurių likimu ji
sai neva rūpinasi. Tokie grasinimai iš menamų Sacco ir 
Vanzetti draugų pusės gali tiktai diskredituoti jų dviejų 
reikalą. Reakcininkams, kurie geidžia tų dviejų darbi
ninkų mirties, šitokie laiškai su dinamitu, duoda progos 
sakyti, kad ir patys nuteistieji esą piktadariai, jeigu jų 
dviejų šalininkai dinamitu “remia“ savo argumentus.

.0 gal tas siuntinys su eksploduojančia medžiaga bu
vo pasiųstas visai ne radikalo, simpatizuojančio dviem 
pasmerktiem italam, bet kokio nors provokatoriaus? 
Sacco ir Vanzetti buvo provokaorių apkaltinti; labai 
galimas daiktas, kad provokatoriai, apsimetę jų draugais, 
dabar stengiasi grasinimais guberatoriui sukelti prieš 
pasmerktuosius publikos opiniją.

GRIŠA VĖL PRABILO.

Garsusis Griša Boltun, tariant Grigorij Zinovjev, vėl 
prabilo. Tylėjimo pasnikas, kurį jam uždėjo valdančioji 
bolševikų partijos frakcija, tur būt jau išrodo jam per 
ilgas, kad jisai pasinaudojo pirma proga papiepėt viešam 
susirinkime — švenčiant penkiolikos metų “Pravdos“ su
kaktuves — ir surėžė tokį smarkų “spyčių”, jogei reikėjo 
jėga ji stabdyt.

Griša, kaip žinoma, dabar jau nebėra kominterno pre
zidentas, nebėra net pilnateisis diktatorių klikos narys. 
Savo kalboje jisai nusiskundė, kad Stalinas su savo Bičiu
liais per mėnesių mėnesius neleidę jam išreikšti savo nuo
monę Kinijos klausimu nei mitinguose, nei spaudoje. 
Nustumtas nuo diktatorių stalo, jisai dabar, žinoma, krh 
tikuoja juos ir, reikia pasakyt, kritikuoja nevisai netei
singai. , * i

Kas gi nesutiks su Zinovjevu, kuomet jisai sako, kad 
sovietų valdžios ir komunistų internacionalo politika Ki
nų klausimu buvo žiopla? Jos pasekmes dabar jau visi į 
mato. Del bolševikiškų intrigų suskilo Kinų liaudies par
tija Kuomintang ir susidarė Kinijos pietuose dvi viena 
kitai priešingos valdžios. To dėka atsigriebė reakciniai 
šiaurinės Kinijos generolai ir sustiprėjo užsienio imperia
listų pozicija Kinijoje.

Kodėl taip pasidarė? Todėl, kad Maskvos raudo
nieji jėzuitai prisiplakė prie tautiniai-demokratinio Kimi 

•judėjimo ne tikslu padėti jam, bet tikslu panaudoti jį savo 
interesams. Bolševikai juk netiki nei į tautų laisvę (ki
taip jie nelaikytų po savo letena Gruzijos, Ukrairros ir ki
tų tautų), nei į demokratiją. Tečiaus jie įsakė savo pase
kėjams Kinijoje dėtis prie Kuomintango partijos, kuri 
yra ir tautinė ir demokratinė. Šitos partijos viduje bol
ševikų agentai turėjo varyti “gręžimo darbą“, t. y. už
imti atsakomingas vietas, diskredituoti nekomunistinius 
jos vadus ir skleisti agitaciją partijos nariuose prieš jos 
principus.

Bolševikai tikėjosi, kad šitaip veikdami per savo 
agentus Kinų Liaudies Partijoje, jie galės viieną gražią 
dieną, kai Kuomintangas bus įsigalėjęs Kinijoje, įvykinti 
“pučą” ir pasigrobti valdžią Kinų žemėje į savo rankas.

Aišku, kad Kinų revoliucijos vadai turėjo anksciaus 
ar vėliaus pastebėti, jogei po nekaltų avinėlių kailiu, ku
riuo prisidengę komunistai įsiskverbė į jų tarpą, slepiasi 
gyvūnai su visai skirtingos rųšies apetitais. Jie ir paste
bėjo, ir šiandie “vieninteliams Kinų draugams” Kuomin- 
tange vilnos rūksta...

George S. Brooks parašė la- 
i ai įdomiu Straipsnį, kur apibu
dinama New Yorko ateiviu gy
venimas. Straipsnis tilpo vie
name New Yorko laikraščių.

Brooks paliečia vieną opiau
sių dalykų, būtent, santykį 
tarp tėvų ir vaikų. Musų spau
doj tas klausimas gvildenama 
labai mažai. O tuo tarpu jis 
yra vienas svarbiausių. Kiek
vienas akylas žmogus mano, 
’og santykiai tarp tėvų Ir vai
kų nėra tokie,, kokie jie priva
lėtų būti. Tėvai nesupranta 
vaikų, o vaikai tėvų. Kodėl 
taip yra? Kas dėliai to yra 
kaltas ?

» P-nios Spina veide pasirodė 
pasitenkinimo šypsą.

į Principalas buvo labai nu
stebintas. Tai buvo jam iš tie
sų netikėtas dalykas. “Ką ji 
daugiau sako?” — atsipeikėjęs 
paklausė jis.

j “Ji sako, jog ji yra paten
kinta, kad jos berniukams taip 
gerai sekasi.”

Į “Paklausk jos, kas skaitė Jai 
mano laiškus.”

“Ji sako, kad laiškus skaitė 
jos sūnūs Luigi, kurį jus vadi
nate Louis. Ji sako, kad jis 
skaitė puikiai.”

, Sumanus Louis išvertė prin- 
cipalo laiškus taip, jog jo mo
tina suprato, kad tuose laiš-

Paklausykite ką apie tai turi 
pasakyti G. S. Brooks.

New Yorko viešąją mokyklą 
lankė trys Spina broliai:, 
Louis, Tony ir Peter. Kada jie' 
norėjo, tai mokinosi, gerai. Vi
sa bėda su jais buvo tik ta, 
kad jie nereguliariai mokyklą 
lankė. \

Louis buvo smarkiausias iš 
trijų, bet tuo pačiu laiku ir 
blogiausias. Nors jis buvo tik 
ii metų amžiaus, .bet apie 
miesto valdžios sugedimą jis 
žinojo daugiau, negu kuris 
nors reformininkas.

Vieną rytą, beeidamas n*> 
kyklon, Louis susidomėjo sto
vinčiu troku. šoferio nebuvo 
i plink. Louis nutarė 'pasivaži
nėti. Nutarta, padaryta.

Pusvalandžiui praėjus rau
donveidis policistas atvedė 
Louis’ą pas mokyklos principą- 
lą.

“Jis pateko į musų nagus 
i ž vogimą,” pareiškė policistas. 
“Tas velniūkštis pavogė maši
ną ir bevažinėdamas sudaužė 
ją. Jam teks eiti į vaikiu teis
mą. Teisėjas greičiausiai pa
siųs jį į pataisos namus. Kapi
tonas įsakė man sustoti čia, 
kad gavus jo elgimosi rekor
dą.”

Principalas nulenkė galvą. 
Jis nei kiek nenustebo, kad 
Louis buvo areštuotas. Iš kitos 
pusės, Louis jam patiko; jis 
visuomet buvo toks smarkus, 
apsukrus. Pavadinęs policistą į 
šalį, jis pasakė:

“Aš parašiau jo motinai apie 
20 laiškų, įspėdamas ją, kad 
prižiūrėtų savo sūnų. Vienok 
atrodo, kad ji jokio, dėmesio | 
tai nekreipia. Ką aš galiu pa
daryti, jeigu tėvai savo val
kais nesirūpina? Ar negalėtu
mei Louisą palikti čia kokiai 
valandai? Aš pasiųsiu žmogų, 
kad atvestų jo motiną. Man 
norisi su ja pasikalbėti pirm 
'negu vaikas bus teismui ati
duotas.”

Policistas laukti nesutiko. 
Esą jeigu nori gerą žodį už 
vaiką užtarti, tai ateik į teis
mą. Prasikaltėlį jis nusivedė 
į policijos stotį.

Tuo tarpu į mokyklos prln- 
cipalo ofisą įėjo p-ni Spina. Tai 
buvo judri, mažo ūgio moteris, 
kuri visai negalėjo angliškai 
kalbėti. Italų kalbos principalas 
nesuprato. Tiesa, su p-ia Spina

kuose jos vaikai yra labai gi
riami. Tolimesnis klausinėji
mas parodė, jog apie tuziną 
tų laiškų p-ni Spina padėjo po 
stiklu ir pakabino ant sienos. 
Tuose laiškuose tarp kitko bu
vo rašoma, jog ji, p-ni Spina, 
bus areštuota, jeigu jos vaikai 
nelankys reguliariai mokyklą.

Kai pasibaigė klausinėjimas, 
principalas nuvyko į vaikų tei
smą. Teisėjui Jis papasakojo 
visą istoriją. Teisėjas prižadė
jo Louisą paliuosuoti tik tuo
met, jeigu bus išpildyta seka
mos sąlygos: jei p-ni Spina 
pramoks angliškai bent tiek, 
kad galės suprasti, ką užvelz- 
da rašo, o Louis vieną kartą 
savaitėje išduos teisėjui rapor
tą. Priežiūra bus nuimta tik 
tada, kai p-ni Spina pramoks 
angliškai skaityti.

Tokių Spinų, sako Brooks, 
Amerikos miestuose yra devy
nios galybės. New Jersey teis
me dvylikos metų berniuko 
buvo paklausta, ar jis nori, 
kad teisman butų pakviesta jo 
motina.

“What’s the ūse?” atsa\e 
berniukas. “Sne ain’t nothin’ 
būt a Vop.”

Tuo savo pasakymu gal jis 
ir nenorėjo savo motiną panie
kinti, bet tik pasakyti, jog ji 
nemoka angliškai kalbėti.

John Arth, policijos tyrinė
tojas, kartą pareiškė: “Aš 
niekuomet neleidžiu, kad vai
kai butų perkalbėto  jais savo 
tėvams. Tai daro jiems didžiau
sią gėdą ir jie visiškai nustoja 
tėvus gerbę.”

Vienas berniukas tapo areš
tuotas už vogimą ir plėšimą. 
Darė jis tai tuo tikslu, kad 
galėtų trankytis po biliardines.

“Kodėl vakarus* nepraleidi 
namie?” paklausė teisėjas.

“Mano mamai,” atsakė vai
kas, “nėra tinkama vieta ame
rikonui.”

“Kodėl?”
Vaiko atsakymas buvo toks:
“Well, judge, me mudder 

vve^irs a Polak hat when shc 
goes out and slie \can’t talk 
nothin’ Ijut Hunkie.”

Brooks |>aduoda dar visą ei
lę pavyzdžių, kure aiškiai paro
do vaikų atsinešimą į savo tė
vus. Tai yra labai blogas rei
kalas. Klaidinga butų manyti, 
kad tokie dalykai dedasi vien

tik tarp italų. Pakankamai jų 
yra ir lietuvių tarpe. Ar ma
žai lietuviu vaikų pakliūva j bė
dą už vienokį ar kitokį prasi
kaltimą? Pakankamai daug. 
Ne vienas jų apie savo motiną 
pasakytų tą pat, ką pasakė a- 
nas lenkų vaikus.

Kas dėliai to yra kaltas? Tai 
nėra lengvai išrišamas klausi
mus. Bet kad dalinai yra ir tė
vai kalti, tai aišku. Kuomet tė
vai nebando suprasti čionykš
čių gyvenimo sąlygų, kuomet jie 
net su savo vaikais negali susi
kalbėti, tai, žinoma, sunku ko 
gera tikėtis. Tėvai gyvena vie
name pasaulyj, o vaikai — ki
tame. Jų mintys ir pažvalgos 
į gyvenimą griežtai skiriasi. Ir 
vaikams augant, tas skirtumas 
darosi vis didesnis. —K. A.

Lietuvos seimeliai rūsy 
imperijoj

Dabartinis katalikų blokas, 
valdąs Lietuvą diktatūros keliu, 
visais budais šmeižia ir drapsto 
purvais valstybės Seimą, visos 
tautos išrinktą. Katalikai (Kru
pavičiaus ir Smetonos tipo) tur 
būt, rengias įsteigt nuolatinę 
bažnyčios hegemoniją, kuri gy
vuotų nepriklausopiai nuo pilie
čių noro ir valios.

Su virš šimtą metų atgal Ru
sijos monarchai buvo išmintin
gesni už dabartinius Lietuvos 
valdonus. Jie pasiimdami Lie
tuvą paliko jai teisę rinktis sei
melius ir vidujiniai tvarkyties, 
kaip, kad matysim iš žemiau pa
duoto.

Trečiu padalinimu 1795 m. 
Lietuva tapo Rusų imperijos 
dalim. Tuomet ji sudarė dvi 
gubernijas Vilniaus ir Slonimo. 
Oro ukazu grudžio 12 d. 1796 
m. šios gubernijos buvo sulietos 
j vieną, kuri pavadinta Lietu
vių. Bet ♦<) penkių metų su
skilo į Vilniaus ir Gardino, o 
Nikalojaus I laikais, gimė ir 
musų garsioji Kauno gubernija.

Taigi, kuomet Lietuvą užėmė 
rusų karioumenė, Lietuvos vi
dujinė tvarka su garsiu Tribu
nolu paliko ta pati. Pabaigoj 
aštuoniolikto šimstmečio carąs 
Povilas I suteikė Lietuvai “ypa
tingas teises” arba autonomiją. 
Sykiu su šiuom pradėjo veikti 
ir Lietuvos Seimeliai, atsiradę 
pas mus dar senovės laikais. 
Seimeliams buvo palikta dabo
ti vidujinę tvarką, rinkti mo
kesnius, užlaikyt valdininkus, 
irižiurėt miestus, valsčius ir 
eismus. Caras nedryso aklai 

valdyti Lietuvos žmonių, kurie 
anais laikais stovėjo gana aukš
tai kultiriniu atžvilgiu ir sei
meliai buvo, kaip ir mūsiškė 
“Magna Charta,” garantuojanti 
gyventojams šiokias tokias tei
ses.

Tik iškilus smarkiam konflik
tui tarp Aleksandro I ir seime- 
ių, jie buvo panaikinti ukazu 

sausio 1 d. 1831 m. Nuo to 
aiko Lietuvoj ištikro prasidė
ti beveik šimtmetinė priespau

dos gadynė, kurioj asmuo skai
tėsi aklu vargu, be teisių ir žo
džio prieš majestotišką carų 
valdžią.

Ar tik ne tais pačiais keliais 
eina ir dabartiniai Kauno^tfcta- 
toriai, besirengdami save palik
ti viešpačiais, o visą tautą pa
daryt politiniais vergais?

—Sandarietis.

Mlnesinia tąynalaa

Antanas Žymantas 
Radaktoriga-LtidilM 

NG W. 52nd Street 
Chiaago. Ui. 

Tel. Boulevard 8669
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Motery pasaulis
Nesenai keli įstatymai užtvir

tinti, nusprendimai teismų pri
imti ir naujų įstatymų pasiūly
mai įnešti apsaugojimui indus
trijose dirbančių moterų. Cionais 
paduosime tik kelias darbo įsta
tymų sutraukas.

Jungt. Valstijų Augščiausias 
Teismą^ šių metų sausio 17 d. 
pripažino, kad Arkansas įstaty
mas nustatantis moterų mini- 
mum algą buvo nekonstitucinis.
Reportuota, kad įnešta Califor 

nijos senate bilius, reikalaujan
tis samdytojus laikyti tikrus re
kordus moterų-darbininkių dar
bo valandų. Tuo siekiamą si su
stabdyti peržengimus moterų aš- 
tuonių valandų darbo dienos į- 
st«tymų„priverčiant samdiy.to- 
jus pristatyti teisingus dirbtų 
valandų rekordus valstijos dar
bo statistikos inspektoriams, 
jiems pareikalavus.

Rezoliucija priimta 27tame 
metiniame Seime CaJifornijos 
Darbo Federacijos, patariant į- 
statymdavystiniams komite
tams rūpintis pravesti pataisą 
prie aštuonių valandų įstatymo 
moterim^, duėdant' “teisę bile 
kam, su . tikrais prirodymais; 
tapti skundo liudininkais ir prh 
imti skundus prieš akto peržen
gimą”. x

Connecticut valstijos Moterų 
Balsuotojų Lyga remia . bilius; 
kurie bus įnešti valstijos legis- 
laturoj, įvedančius 48 valandų 
darbo savaitę moterims indus
trijose ir 55 valandų savaitę mo
terims prekybinėse įstaigose.

Šiais metais pastangos vėl dė
tos pravesti 8 valandų įstatymą 
dirbančioms moterims Illinois 
valstijoj. 19 organizacijų dir
ba bendrai po vardu Illinois 
Joint Committette dėl Moterų 
Aątuonių Valandų Šiliaus už 
pravedimą to įstatymo. Ne
senai vienas 8 v. darbo dienos 
moterims bilius liko atmestas. 
Dabar bus įneštas naujas bilius.

Mažiausia $18.50 į savaitę mo
terims ir merginoms Massachu
setts valstijoj dirbančioms žais
lų ir sporto dalykų išdirbime bu
vo Minimum Wage Committee 
paskirta. Sulig šito nusprendi

mo, kuris Įėjo galėn kovo 1 d., 
moterims sulaukus 18 metų ir 
turėjus vienų metų patyrimą ta
me užsiėmime, gali reikalauti 
minimum algos. Neprityru
sioms darbininkėms, 16 metų ar 
viršaus, ir kitoms, nepaisant 
metų, su vieno meto patyrimu 
paskirta specialė alga $12.00 sa
vaitėj. Visoms kitoms alga ne
dali būti mažesnė $10.00 j sa
vaitę.

Medvilnių audimo fabrikų sa
vininkai, per Ąriwright kliubą, 
vėl įnešė bilių perkeisti 48 va
landų įstatymą Massachusetts 
valstijoj. Jų planas leistų tiems 
fabrikams operuoti 54 valandas 
savaitėje reikalui esant, bet pa
baigoje metų darbo valandos su- 
sirokuotų į 48 valandas į savai
tę.

Bilius už 48 valandų darbo sa
vaitę moterims ir nepilnų metų 
merginoms tapo įneštas New 
Hampshire valstijoj. Bilių remia 
Amerikos Darbo Federacijos 
valstijos skyrius.

Įnešti biliai New York’o že
mesniame bute už įvedimą 48 
valandų darbo savaitės mote
rims ir paškyrimą minimumo 
algos komiteto iš trijų narių, ku
riuos skirtų gubernatorius.

[FLIS].

PLIKUMO MISTERIJA,

t -----Tūkstančiams, kuriuos grasi
na plikumas, Amerikos Medika- 
lė Draugija ir Suv. Valstijų Vie
šos Sveikatos Tarnystė reko
menduoja gerą toniką, galvos 
trynimą ir pleiskanoms antisep
tinį mišinį iš alkoholiaus ir rici
nos aliejaus. Tas gali sulaikyti 
plaukus nuo slinkimo, bet nepa
gelbės plikumui. Plikumas yra 
neišgydomas.

Mokslininkams nepasisekė su
rasti plikumo priežastį. Vienas 
garsus Vokietijos gydytojas ti
ki, “kad plikumas reiškia antrinį 
vyriškos gimties charakterį. Bet 
su juo nesutinka kiti, kurie ma
no, kad nerviškumas lošia svar
bią rolę.

Bet galų gale mokslas nežino 
kodėl plikas žmogus yra plikas 
ir plikam lieka1 tik susitaikinti 
su likimu. (FLIS).

Lietuviai Daktarai

lefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandoa
9 Iki 12, 1 iki 3 dianą 

ir 6:80 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland AveM

Netoli 46th St. Chicago, III. 
■ -- ==

A. L. Davilonis, M. 0. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

raJandosį ouo 6 iU 8 wa| vahlre

iDR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g y vaj

—-----------~

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Aahland. TeL Boalreard 
7829. R«en 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Proepect 1930. Ofiso valan
doa 2-4, 6-8. Nedilloj 19 iki 12 d.
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Rašo Dr. Margerls

Kondoma.

'Kondoma, arba tam tyčia pa
darytas maišelis, kurį galima 
ant varpos užsimauti, vartoja
mas nuo lyties ligų išsisaugoti, 
rodos, jau nuo Karolio 11 lai
kų. Sakoma, kad vienas jo 
dvariškių, pulkininkas Condom, 
surado, kad avies akląją žarną 
išdžiovinus ir ant varpos užsi
movus, iš tiesų, yra laimi gera 
nuo lyties ligų apsiginti. ši
toks nepaprastas jo išradimas, 
žinoma, tuoj labai populiarus 
pasidarė. .Jį ir išvadinta pa
čio išradėjo vardu, taigi con- 
dom. Kadangi tais laikais ši
toks išradimas buvo labai dide
le keistenybe, tai pulk. Condom 
draugai pradėjo iš jo visokius 
juokus daryti. Jie taip toli sa
vo juokais nuėjo, kad, sako, pul
kininkas Condom turėjęs net sa
vo pavardę permainyti, ir tapęs 
visai užmirštas. Tik jo išradi
mas, tai, žinoma, nieku budu 
užmarštin patekti negalėjo, —♦ 
atpenč, jis vis tobulėjo ir paga
liau paplito kuone visame civi
lizuotame pasaulyj, šiandie mi- 
lionai žmonių jau naudojasi ir, 
šiaip ar taip, ne maža naudos 
iš jo turi.

V
Taigi ii kondoma yra geras 

daiktas nuo lyties ligų, ypač go
norėjos, apsiginti. Tik, žino
ma, ji turi būti pakaktinai stip
ri, kad laike lytinio akto nesu
plyštų. Padarytos iš gurno kon- 
domos, jeigu tik jos nėra per 
lilgai stovėję, sakysime, kelis 
metus krautuvėje išgulėję, pa
prastai būna gana stiprios. Ne
reikia * pirkti prastų ir pigių, 
bet kuogeriausių. Kondomos 
stiprumą geriausia išbandyti ją 
išpuėiant ir šiaip jau ištem
piant. Jeigu tik oras išeina ar
ba lengvai tarp pirštų suplyšta, 
tai visai nereikia tokios*:varto1 
ti. O jeigu ir visos tokios, tai 
reikia pardavėjui atgal sugrą
žinti.

Yra koųdomų ir iš ėriuko 
žarnos padarytų. šitos gana 
stiprios. Jas ir užsimauti leng
va.

Pagalios, pravartu čia paste
bėti, kad ir kondomą vartojant, 
vis dėlto reikia varpą, ypač 
aukščiau, muilu ir vandeniu ge
rai nusiplauti. Gali, mat, ten, 
kur kondoma nepasiekė uždengi 
Ii, sifilio perų prilipt. Apie tai 
betgi plačiau pakalbėsiu apie 
sifilį rašydamas.
Greitas aktas, nusišlapinimas 

ir nusiplovimas.
Manoma, kad greitas lytinio 

akto atlikimas neduoda progos 
gonokokams į šlapinimosi ka
nalėlį susimesti; taigi, kurs 
greitai \ktą atlieka, tas, sako, 
gonorėjos negauna, 'lame yra 
kiek tiesos, vis dėlto toksai apsi
saugojimo būdas yra labai abe
jotinas, ir tik juo ats- . 
tiesų, niekam nepatartina. Bet 
naudojant jį drauge su kitais 
budais, kaip tuojaus matysime, 
būva gana gerasr

Tuoj po lytiniai aktui nusi
šlapinti irgi yra labai gera. Už 
tai prieš lytinį aktą nereikia

turėt. Po aktui šla- 
reikia kelis kartus 
sulaikyti, žinoma,

| šlapintis, liet šlapumą pūslėj lai
kyti, kad paskui butų galima iš 
to naudą 
pinanties, 
šlapinimą
nirštais suspaudžiant varpos ga
liuką. Tokiu ve keliu, kai pas
kui paleidi, tai šlapimas smar
kiai trvkšia, na, ir gonokokus 
laukan išplauja.

Kaip tik po lytiniai aktui rū
pestingas muilu ir vandeniu var
pos nuplovimas yra daug geres
nis nuo gonorėjos išsisaugoti 
būdas, negu daugelis žmonių 
mano. Tik reikia ir muilo ir 
vandens nesigailėti. Ir geriau
sia pačiam nusiplauti.

Nusiplovimas geras daly
kas, vis dėlto vien tik juo pa
sitikėti, šiaip ar taip, nepatar
tina. Geriausia, tai reikia vi
sus tris šituos budus drauge 
vartoti. O tai reiškia, lytinis 
aktas turi būt trumpas, po juo 
tuoj reikia nusišlapinti, o ant 
galo varpą gerai muilu ir van
deniu nusiplauti.

\
(■era ir pas gydytoją nueiti.

Jeigu tik galima laike kokios 
dvylikos valandų po lytiniai aky 
tu i pas scydytoją nueiti, tai rei
kia ir eiti. Gydytojas padarys 
viską, kas neleis ligai išsiplėto
ti. Ir šiaip jau kurs pas gydy
toją ankščiau ateina, tas papra
stai daug greičiau pasveiksta. 
Kitaip ir būti negali, juk visos 
iigos lengviau gydosi, • kai 
ia dar tik prasidėję.

Blaivumas.

bu-

Gyva praktika parodo, 
dažniausiai gonorėja vyrai 
sikrėčia girti būdami. Gal buU 
kad jų kūnas būna silpnesnis, 
bet veikiausia dėl to, kad dabar 
jie visai nesisaugo ja, mat, labai 
drąsus, taigi net nė nenusiplau- 
ja.

Nesigailės, 'berods, nė vienas, 
kurs lytinę savo pusę patenkins 
visai blaivus būdamas*.

Dorovė ir stipri valia.

Aplamai sakant, šiandie 
yg*ir per daug žmonės gašlu
mui atsidavę, taigi per daug 
lytinėje meilėje smagumo ieš
ko. Jeigu šitoj kryptyj mažiau 
smagumo ieškotų, tai, be abejo, 
kad rečiau arba ir visai lyties 
igų negautų. Tvirta valia ir 
itiprus apinasris palaidiems 
jausmams, reikia tiesą sakyti, 
/ra be galo geri budai ne tik 
nuo lyties, bet ir nuo kitų Ii- 
»ų apsisaugoti.

Kaip reikia saugotis, kad ne
kaltai neapsikrėtufc.

Galima gonorėja apsikrėsti ir 
visai nekaltai. O tai reiškia, 
jog apsikrėčiama ja ir be lyti
nio akto. Dažniausiai taip ap
sikrėčiama su sergančiais vie
noj lovoj gulint, jiaskui išeina
mose vietose (ant sėdynės) 
pagalios, nuo drabužių, rauk

kad
ap-

irro.TTKNTO, ufflcaco, m.

The Foreman Banks

Siunčiant Pinigus
SAVO GIMINĖMS Į “NAMUS”

Šis bankas su daugeliu jūsų tautiečių daro biznį.
Jei jus norite siųsti pinigų ,j savo seną tėvynę, daleiskite 
mums tai atlikti. Jei jus norite kam nors apmokėti arba 
atlikti kokius reikalus užjuryj, atsilankyk i t pas mus. Mu
sų patarnavimas yna pilnas—112 kitose šalyse.
Kuomet jus atsilankę kalbėsite apie savo reikalus, jus 
galite kalbėti esavo prigimtoje kalboje, jei jus norėsite. 
Jus surasite čionai musų atstovus draugingus ir manda
gius—ir atliks tinkamai reikalą.
šią bankas yra jsteigtas 65 metai atgal.— Yra parankus 
visokiuose reikaluose. Mes atliksime jūsų biznį su dideliu 
malonumu.

“Didelė, draugiška įstaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

malonu daryti biznį.”

The Foreman Trust and Savings Bank
La Salia and Wa*blncton Street*, Chicago

Resources Exceed 100 Million Dollars

narnose vietose visados yra iš
mintinga popieros ant sėdynės 
pasikloti, be to, ir šiaip jau 
saugotis, kad sėdynės su lyties 
organais nepalytėjus. Nerei
kia abejotinų žmonių neplautus 
drabužius dėvėti. Jeigu rank- 
šluoščius kokie abejotini žmo
nės vartoja, tai geriau jų visai 
nejudinti.

Teįsidėmie gerai visi, kad tu
rėjus nagus kur nereikia, yra 
labai .pavojinga, juos nenusiplo
vus, akis dasilytėti. Manome, 
kad visi supranta, ką šiuomi įlo
sime pasakyti. ' Gonokokai la
bai akis mėgsta ir .padaro tokį 
baisų jdegimą, kad ne visai re
tai reikia visą akį išimti.

P. S. Kitame straipsnyj iš
dėstysiu, koks turi būti gono
rėja sergančio užsilaikymas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
West Šitie

P-nų Vilčiauskų du berniu
ku (iš jų vyriąusias 12 metų) 
ir dar kiti trys buvo dingę. 
Vaikučiai buvo paėmę sau ”va- 
keišeną.” Ale “vakeišenas” pa
sirodė trumpas. Tą pačią dieną 
tėvai surado šiuos jaunus 
“svieto vandravotojus” ant f ar* 
mos kaip tik tuo laiku, kada 
farmeris rengėsi juos gabenti 
namo. P-ai Vilčiauskai gyvena 
prib 22-ros gatvės r .lova 
Avė.

f

KIAUŠINIAI.

Kooperatyviškos organizaci
jos Suvienytose Valstijose par
davė 3,000,000 dėžių kiaušinių 
1925 m. Ir tie kiaušiniai atnešė 
suvirfi $30,000,000.

1924 m. tos organizacijos par
davė 2,400,000 dėžių.

Turime 60 kiaušinių ir nami
nių paukščių kooperatyviškas 
organizacijas 21 valstijose. 
Vientik Californijos organizaci
jos pardavė 800,000 dėžių kiau
šinių pereitais metais.

Valdžios skaitlinės parodo, 
kad naminių paukščių parduota

Town of Lake
Mirtis iš gailesčio

Gegužės 10 d. mirė Elzbieta 
Šileikienė, gyvenusi * 11202 
Spaulding avė., Mount Green- 
wood, 111.

12,000,000 svarų, Missouri, Min- 
šluošc'ių ’ ir šiaip’jau "dalykų-da- nei<ota ,ir wistons,in m naminių

paukščių valstijos. (FLIS).lykėlių, kuriuos sergantis pir
miau vartojo.

Nereikia todėl krūvoj gulėti
su abejotinais ‘žmonėmis. Išei- Garsinkitės Nauiienosa

t

Kai mirusios kūnas buvo 
bažnyčioj, Brighton Parko apie“ 
linkėj, mirė nabašninkės sesuo 
Ona Augulienė, 4522 S. Wash- 
te*naw avė.

Ji mirė iš liūdesio dėl sesers 
mirties.

Elžbieta Šileikienė jau palai
dota, o Ona Augulienės laidotu
vės bus 16 d. gegužės iš jos 
namų, 4522 Washten&\v. avė.

Laidotuvėmis rūpinasi laido
tuvių direktorius, p. Eudeikis, 
4605 <S. Hermitage avė. (Town 
of Lak-). —žinių Rinkėjas.
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Auk VStMC /< uull
Zyou t>wv 
bAKjbAGt OM \ 

TU\^ A5O* bOCVO*
— L UjkbTVfc ) 

< ^OGU "VU^ f 
\ UAt>S J

Z X 
' X CAKi'T s 

M BU. V vję.uu 
< t>O - SO TUt WOKTV

TUVIS. ’

GYDO 
Kraujo, odoo, chreničkas

uenas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaiidutte
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
lioi nuo 2:80 iki 4;30 po platų

REZIDENCIJAI
2228 MarakaU Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9484

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

! klosi, taip išsimiegosi”. Važiuo
jantys Rusijon lietuviai nėra 
maži vaikai. Važiavimas yra da
lykas. Bet... kad tik nesigailė
tų nuvažiavę, kad neprašytų 
amerikiečių padėti jiems su-

1 grįžti atgal į Ameriką.
Reporteris.

■ ONOS vTLKIUTfiS KONCER

TUI PRAĖJUS

v Reikia pripažinti, kad Chica- 
I gos lietuvių tarpe buvo nemažai 

• domautasi,' kokį įspūdį padarys 
j savus ir svetimtaučius p. Ona 

{Vilkinto, jaunesnioji dainos duk
relė. Kai kurie reiškė nerima
vimo, kad vidurmiestis, užgir
dęs naują musų dainininkę, ne
pasisavintų jos ir nepaviliotų iš 
musų lietuviškų koncertų.

Brighton Park I
Kelionė į Jeruzalį — t. y. į

Maskvą

Būrys Rusijos patriotų, iš 
libtuvių tėvų gimusių, Lietuvoj 
augusių, Amerikoj dabar gyve
nančių, nemokančių dagi rusiš
kai kalbėti, 8 dieną birželio va
žiuoja j Rusiją įgyti supratimo, 
kaip Adomas su Ieva rojuj gy
veno.

Kad ginėjus važiuoti Rusijon, 
reikia idant susidarytų 15 žmo
nių būrys. Jis jau susidarė. Mo
terų ir vaikų būrys gali vežtis 
kiek nori.

Kiekvienas važiuojančiųjų tu
ri sudėti po 500 dolerių.

Visi slepia savo ruošimąsi va
žiuoti Rusijon, bet Reporteriui 
pavyko sužinoti.

Kas tuos žmones traukia j 
Rusiją?

Kaip Reporteriui teko patir
ti, lai jie yra nepatenkinti Ame
rika. Girdi, sunku čia gyventi. 
O Rusijoj esanti lygybė, broly
be, geresnis gyvenimas.

Kaip minėjau aukščiau, kad 
galėtų kuris važiuoti, jis turi 
padėti 500 dolerių. Bet tie pi
nigai reikalingi tik kelionės lė
šoms padengti.

O kaip ten, Rusijoj, bus?
Važiuojantieji turi susitaupi- 

nę šiek tiek pinigų. Kai kurie 
iŠ jų turi nuosavybes. Tą nuo
savybę jie jau aprdavę ar kokiu 
kitu budu išmainę ant ‘*cash”. 
Taigi, apart 500 dolerių, jie tur 
but pasiims ir daugiau pinigų, 
pasiims kiek jų turi.

Rusijoj tikisi gauti iš val
džios ypač žemės dykai.

Priežodis sako: ‘‘Kaip pasi-

Praėjus p. Vilkiutės pirmam 
viešam pasirodymui, galima jau 
persjjėti, jog pa viliojimas yra 
galimas. Dainuodama pereitam 
ketvirtadiehy Fine Arts Recital 
Hali, ji mokėjo sužavėti klau
sytojus ir išreikšt savo gabu
mus. Išpildydama dvylika dainų, 
nesinaudojant gaidomis ji paro
dė, jog techninė pusė yra pilnai 
išlavinta. Patsai p. Vilkiutės 
balsas yra švelnus ir lankstus. 
Sujungus su dramatine inter
pretacija p. Vilkiutė pareiškia 
dainą visoj jos grožėj.

Smagu taipgi pažymėt, kad 
p. Vilkiutė įdėjo j savo reper
tuarą ir keturias lietuviškas 
dainas, kurios ytin buvo malo
nios klausytis atsilankiusiems 
lietuviams.

žodžiu, pirmą p. Vilkiutės pa
sirodymą prieš publiką ir būrį 
muzikos žinovų tenka skaityti 
pasekmingu. Dabar lauksime 
antro josios dainų vakaro. —V.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, 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 Avr.
Boalevard 7589

nusižengimas? Juk visose kul
tūringose šalyse tas skaitoma 
natūraliu reiškiniu. Antras se- 
nosios valdžios mirtinas griekas 
— tai sulaikymas studentų ma
nifestacijos. Policininko ‘arklys 
savo užpakaliu prispaudęs stu
dentą prie stulpo taip smarkiai, 
kad studentas apalpęs, šis atsi
tikimas sukėlęs visus prieš val
džią, kuri ir buvus nuversta. 
Jeigu už tokius “prasižengimus” 
verstų valdžias, tai pasauly bu
tų amžina anarchija. Pagaliau 
tik mažas vaikas gali tikėti, jog 
arklio uodega įstengtų ką nors 
prispausti prie stulpo. Juk vi
sad yra progos pasisukti j šalį.

Tur but pats nujausdamas sa
vo arugmentų silpnumą, p. Ši
mutis nesivaržė naudot verkš
lenimų ir griaudingų pamokslų 
apie visokias dorybes ir nedory
bes, kurios praktiškam gyve
nime neturi jokios reikšmės. 
Išpučiant smulkmenas ir be
riant be turinio ir prasmės žo
džius, p. atstovas veltui sten
gės išteisinti kriminalį savo 
diaugų suokalbį ir smurtą, kurs 
pažemino Lietuvą ir metė ne
nuplaunamą dėmę į musų isto
riją. —V. 

z

NEPAVYKO KOLEKTORKOMS

P. ŠIMUČIO MITINGAS

Kas sukėlė revoliuciją Lietuvoj? 
Policininko arklys, — sako 
katalikų politikas.

Pagaliau teko užgirsti ir krik, 
demokratų apaštalą, P. šimutį, 
Dievo Apvaizdos par. svetainėj 
pereitam penktadieny. Neskait
lingoj publikoj sėdėdamas, klau
siau kokius argumentus patieks 
krik, atstovas pateisinimui ka
talikų įvykinto gruodžio 17 d. 
perversmo, kurs gręsė pilietiniu 
karu ir kurs faktinai įnešė pil
niausią suirutę musų valstybi
niam gyvenime.

Su pasigailėjimu tenka pa
stebėt, jog neužgirdau nei vie
no rimto argumento. Buvo mi
nėta, jog prie Griniaus valdžios 
bernai nebenorėdavę klausyt 
ūkininkų, o darbininkai turėję 
teisės streikuoti. Bet ar koks

f \W —BGT \ 
/ VOG C>CH'T H

KMOW THl 
u.\t>3 AT OUfc. 
XSCUOOL. \}

Mat ir Brighton parko komu
nistės nesnaudžia, o ypač da
bartiniu laiku, kai jau madon 
įėjo tos “iškilmingos” “sur- 
prise parės”. Taigi ir musų po
nios sumanė padaryti “surprise 
pares” kokiems ten įžymiems 
Brighton parko biznieriams.

Jau daug triūso poniutės bu
vo tam reikalui paaukavusios. 
Jau kelis šimtus dolerių buvo 
sukolektavusios. Bet “parė” tu
rėjo suirti.

Dalykas toks, kad nors jau 
turėjo kokktorkos apščiai dole
rių, jos dar nutarė atsilankyti 
pas kokius ten pažįstamus ir iš 
jų gauti pinigų. O šie ne tik 
kad nieko nedavė, bet dar iš
kovojo vargšes kolektorkas 
taip, kad jos ir pc šiai dienai 
raudonuoja.

Dagirdę apie tą įvykį žmo
nės, kuriems rengta “surprise”, 
griežtai paprašė ponių nereng
ti jiems jokios parės; įsakė su
grąžinti sukolektuotus pinigus 
tiems, iš kurių gauta jie.

Tai, kaip matyt, kolektorkų 
darbas pradeda darytis labai 
sunkus: jos privargsta nabagės 
ne tik kol sukolektuoja, bet 
taipgi kol sugrąžinu kolektas.

Ir aš manau, kad jeigu ko- 
lektorkoms taip atsitiktų bent 
kelis kartus, lai jos ir nebe
rengtų “surprise parių° visai.

“Parė”, apie kurią aš čia kal
bėjau, galima sakyti, buvo tik
ra “surprise parė”!

šeimininkė.

SIUSKIT PEk 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
iaip pataria Lietuvos bankai

UB!1 'B.' U1
I E R B. Naujienų akai- 
' Ijl tytojos ir skaitytojai 
! prašomi pirkinių reikalais 

eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose*



Pirmadienis, Geg. 16, 1927

M1KOLAS ČEPULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
15 dieną, 4:00 valandą, ryto, 
1927 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Vilniaus rėd’ybos 
Švenčionių apskričio, Daugėliš
kiu parapijos, I.ukšiieikių kai
mo, paliko dideliame nuliūdime 
draugus. Laidotuvėmis rūpina
si Feliksas Balčiūnas, 
Paulina Su.

Amerikoj jšgyveno

Kūnas pašarvotas, 
1605 So. Hermitage Ove.

Laidotuvės jvyks Seredoj, 
Gegužio 18 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios j 
'tautiškas kapines.

Visi A. A. Mikolo Čepulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai.

laidotuvėm* patarnauja gra- 
borius EudeikiB, Tel. Yards 
1741. •

Tarp Chicagos 
Lietuvių,

North West Side
Uždėjo naują biznį

Kli-

4509 So.

14 metų.

randasi

Tel. Bnulevard 4133
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
°sti sanžiningas ir 
lebrangus, todėl kad

neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

T*l. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

J.F.RADZIUS
Piginu*!** Liet«v'» 

Grabvria* l hieagoj* 
l^udotiivėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
piie grabų i*<iirby-

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Fel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

TeL B! v d. 4063

VVETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

VV'aukegan, III. 
Phone 95

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

vedė-“Naujienų” skyriaus 
jas, J. Lukoševičius vakar par
sivežė didžiausią dovaną, lai
mėtą paskutiniame “Naufie 
nų’’ konle*te. 'lai yra automo
bilius “Paige”, kurį gavo iš 
p-no Suromskio, realestatinin- 
ko ir automobilių pardavėjo.

— Žinių Rinkėjas.

P-ai B. Rumbutis ir W. 
maševskis, 1200 North Ash
land Avė., Home Bank Build- 
ing, kambariai 626-30.

Jie atidarė kriaučystės įstai
gą. Jiedu yra gerai patyrusi 
amatninkai aukštos klasės 
kriaučiai.

Siuva jie geros rųšies dra
bužius. Jeigu Jų darbo rūbai 
kaštuos koatiimeriiii ir biskį 
brangiau, negu 1 kitur, užtai 
kostumėris dėvės ne maišą, bet 
dailiai ir tvirtai pasiutus 
bužius.

<lra-

Sugavo lietuvį banditų

Policijos seržantas Wm. 
Shultz įėjo Šamo Budy saliu- 
nan, 3017 Armitage Avė. Jis 
buvo tolimesniame saliuno 
kambary, kuomet du banditai 
įėjo, paliepė saliunininkui, jo 
pačiai ir keturiems kostume- 
riams pakelti rankas.

Kaip tik tuo laiku policistas 
sugrįžo iš kilo kambario į sa- 
liuną nieko nežinodamas. Ban
ditai pradėjo šaudyti, 'lokiu 
pat budu atsakė jiems policis
tas.

a p ie
šei my n ų

North West (Elenwood 
ko) lietuvių apgyventoj 
linkėj dingo dviejų 
vaikai. Vienos, šeimynos dingo
du šunį) o kitos vienas. Apie 
vaikus negirdit r 
sa savaitė laiko. Kaip mano, 
vaikai pabėgo todėl, kad jie iŠ 
mušė langą ir pabūgo savo 
vų ir policijos bausmės.

i 3-ta Kolionija

te-

Bridgeportas CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Pasekmė ta, kad policistas 
tapo peršautas 4 vietose. Jis 
betgi pašovė ir vieną banditą. 
Nors banditai pabėgo, vėliau 
vienas jų areštuota, kai jis 

‘kreipėsi į daktarą prašydamas 
mediciniškos pagelbos.

Jis pasirodė esąs Ignas Stra- 
’zdas, 17 metų vaikėzas ir gy
venąs 3253 Normai 
išdavė savo draugą 
Crokerą, 2D22 North 

.'St.

Vakar būrys draugų, LSS na
rių, turėjo pasitarimą-konleren- 
ciją. Tarėsi apie atstelgimą Lie
tuvių Darbininkų Literaturos 
Draugijos kuopos šioj apielin- 
kėj. —Socialistas.

Ciceiti
Avė. Jis 
Haroldų 
Ilalsted

areštuoti 
viena yra

įvairios žinios

Be šių dviejų tapo 
4 asmenys, kurių 
mergina Marija VVilkins, gyve
nanti 2022 Canalport Avė. Nu
žiūrima, kad ši šaika yra pada
rius pastaruoju laiku apie 100 
“hold up’ų”.

į Mes. M. ?.!. Curcy, 74 metų, 
žmona Sein. . "o Curey, Evans 
tono istoriŠKcm knygyno sek- 

Įretoriaus, užtioško nuo durnų.
Ugnis pagavo jos drabužius. 
Jie rengėsi keltis gyventi ki
ton vieton ir degino nereikalin
gas popieras.

Gegužės 12 d. p-ia Balčiunie- 
nė buvo beužtrokštanti nuo gu
zo, bet kaimynams subėgus ta
po atgaivinta. Apie priežastį 
troškimo man neteko patirti. 
Kuomet sužinosiu, 
“Naujienoms”. 

< ♦ * »

pranešiu

Juozas l’ktveris netingi daug 
rašyti korespondencijų laikraš
čiams ir sako, kad jis nebijo 
nei Kipšo, nei Pupos, nei Raga
niaus ir 
t i prieš 
kykis.

gali kritiškai atsilaiky 
juos. Wcll, Juozai, lai

* ♦ *
laiku prasidėjo 

ir konkurencija
d i dėl i 
tarpe

Šiuo
ginčai
minkštų gėrimų (ne naminėlės)

Wm, Devciiui, buvuJ«;m Chi- išvežiotojų po biznio vietas ir 
cagos mayorui, siūloma The privatiškas stubas. Keista, kad 
Bank of America prezidento visi papso išvežiotojai priklau- 
vieta.

) •------ -
Susivienijimas Draugijų, Kliu- . _

bų ir Kuopų jau gyvuoja apie _________ Business Chances
».o metų, net nebuvo vcikcįu, ... i
kad užimtų darbą draugijų iri PAREHDAVOJIMUI vėlinusios ma- . BARDAVIMUl millinery ir tire 
visų Bridgeporto lietuvių nau-;"'"“j;adrytMi"L “art“ 
dai. Po ilgo laiko pradėjo susi- knrų geiikollo. Nėra ,oj apie’linHJ ras |,asl"X;\v' (i'ir,|" st'eSl"S' 
prasti ir tverti visas draugijas tokios profesijos lietuvių. 2 Broad-/ 1 ‘___
į vieną kūną. Ir is to įsojo gf> : Pul.k 624 ar 4470. 
ros pasekmės. Jų darbas pasta- . 
tė Chicagos Auditoriją, vis per 
Susivienijimo sumanymą. Q Au
ditorijoj įvyksta daug balių, 
koncertų, visokių lošimų, ves
tuvių, pokilių, ypatingai vaka
rienių.

Bet “bunco’’ partijų dar ne
turėjo. Tai dabar ii tas jau ren
giama 18 d. gegužės, 8 v. v. 
Susivienijimas Draugijų turės 
pirmą ^hunco” partiją. Kvie
čiami visi ateiti ir gražiai laiką 
praleisti. Pamatysit labai gra
žius naujos mados staliukus ir 
gausit daug puikių (lovinių. O 
tų dovanų bus, man rodos, dau
giau kaip šimtas, žodžiu sakant, | 
kiekvienas gaus. mtJf M

Prie to ir Susivienijimą pa- pagelbėti dėl motinos, 
remsite atsilankydami su save: 
šeknynomis, draugais ir draugė
mis, ir linksmai laiką praleisi

me. Nepamirškite dienos: trečia
dienio vakare, 18 d. gegužės, 
Lietuvių Auditorijoj. —T. J.

Situation VVanted
i Darbo tešku v*

BARBER SIIOP parsiduoda, gera 
viela, pigi vendu. Naujienos, 1739 S. 
Ilalsted si. Box 932.

j BRIGIITON Park, proga bu- 
čeriui. Pardavimui grosernė 

prie biznioVIDUTINIO amžiaus moteris pa- yra daug stako, 
ieško darbo prie namų už šeiminio- _ rPikM|inkę. Meldžiu atsišaukti laišku arba 88tV< S, ŠIOJ grosciIH J rciKaiin 
telefonu Lafft'yetlc 9808. Mis. Rai- ga bučernė, 
uis, 3123 \V. Pershing Boad.

atakas verttos
$3000. - parduosiu už $1850, 

2608 W. 47th Str.Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia 

•u—~-J—LU— -Į—U «

REIKALINGA vedusi pora, be vai
kų, arba kad jr gera našlė; duodu 4 
ruimus flatą garu šildomą geriems rį. kuris galėtų vesti ir dirbti, 
žmonėms už pagaminimų man valgio. i-i —
Fintas su visais parankamais. P ......... .
Šome atsišaukti.

NIK. VVALOVICH,
5544 Prahie Avė., 

Tel. Englevvoood 5007

PARDAVIMUI Saliunas, randasi 
labai geioj vietoj ir neša gerą biznį. 
Arba sutinkame priimti geią partne-

Taipgi turime daržą dėl nedidelių 
Pra- pikhikų, išvažiavimų ar parčių.

• Kreipkitės vieton:
72nd & Archer Avė., 

Summit.

REIKIA merginos arba moteries 
, čia galės ir 

nakvoti, geri namai.
Lavvndale 9549 

t
ak

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų prie ledų. Atsišau
kite nuo 5 iki 6 vakaro. La n g and Son 
5208 So. Wentworth Avė.

BARGENAS, BARGENAS
Parduodu groaernę ir vaisių 

krautuvę. Didžiausias ir gerian
čias Bargenas Chicagoj' Turiu 
kitą biznį. Kaina $600.00.

1801 So. Peoria St.

Real Estate For Sale
Namai-žem? Pardavimui

Miscellaneous
{vairus

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur dUoda 

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

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

Phone Victory 7452

Už $5 -PI'.RMANENT WAVE
Pasakyk savo motrivi.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Reatau rantų, Ken- 
(^*M» Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

siųskit Naujiena* 
Jetuvon — tai bus
''rangi dovMn»

CLASSIFIED ADS

Announccments
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia.

DEL KELIAVIMO LIETUVON
.Inu artinasi “Naujienų” ekskur- 

ųja Lietuvon ir laikas visiems pra
loti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yrą labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, JJetuvo.s pasportu 
ir kitais reikalip^ais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančių vasarų, 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 tuoj: u.
NAUJIENOS.

REIKALINGAS antrarankifi pieko- 
rius. Tel. Melrose Park 787. 1510 
Main St., Melrose Park.

Furniture & Fixtures
________ Rakand ai - Į taiso i

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų - suban

krutavusių ir paliktų pas mus snn- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WABEHOUSES,
4025 W. Madison St.,

• 3531 N. Clark St.,

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

mus, lotus, formas ir biznius po 
U) Ameriką. Kurie turite kų ant 
inainvmo, kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 S. Ilalsted st. 
Tel. Boulevard 4899

STOGDENGYSTE
vi- ' Jūsų stog^ prakiurimas užtaisomas 
iš- • ir garantuojamas už $4. Automobi

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
{steigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų
unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Ave^ 
Phone Ijawndale 0114

iš

įpielinkėj. 
i mo. Ė “
dengimo (staiga Chicagoj. Tik paty-

■
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis i

namas po 6 kambarius. Karštu van-
1 deniu šildomas. Dviejų karų gara-
■ žas. Agentai teneatsišaukia. 7013 S
Washteiųiw avė. —

FIKČERIAI pardavimui ] 
gini. 2 cigarų sieniniai keisai, 2. 
kendžių keisai, 4 mediniai stalai 
ir kiti daiktai. Visi daiktai 
roję padėtyje. Kreipkitės:

3872 Archer avė.

| ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pubiidnvosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 fintų arba apartmentinj 
Duosime dėl 15 metų morgičių be

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau
pi- nuošimčių) per 3 metus. Del apsi- ;enus namus ir darau bite reika-

9 saugojimo pamatyk mano planus Jingus pribudavojimus prie namų. 
’ Z pirmiausiai. Geo. O. Hadvvick, kon- Darau rakandu8-fixtures ofisams

ge-
traktorius ir budavotoja.s. Phone 
Palisade 3163.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

irba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
<nrpcnterystės darbų. Taipgi įvedu 
ipšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1789 South Halsted St 
TeL Roosevelt 8500 

> ■» » r— ■«*

PARDAVIMŪI Tce cream fixtures 
geram stovy, kaip nauji. Vertes 
$3500. Parduosiu už $1200. 1247 W. 
103rd St.

21/2 AKRO NETOLI OGDEN 
AVĖ.

Netoli nuo Downer’s Grove 
Stoties, 45 minutės važiavimo 
iš vidurmiesčio. žemė juodže- 

del vištų farmos, 
daržovių. Parduo- 

del užbaigimo rei- 
cash, kitus išmo-

Musicul Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU $850 vertės groiiklį 
pianą už $85, su benčiumi, roleliais, 
cabinet, išmokėjimais, 6136 S. Halsted 
St. 1 fl. front.

f Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

2118 So. State St., Chicago, U). 
Telefonai: Victory 2454

Ci^eros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 
Tek Cicero 130.

mis, tinka 
vaisių arba 
siu pigiai 
kalų, $375
kėjimais. Del smulkmenų rašy
kit 608 S. Dearborn St., Room 
840, Box 3304.

Bridgeportas. Visiems Draugijų 
Kliubų ir kuopų atstovams katrie 
esat paėmę tikietus dėl Bunco Party- 
joms malonėsit pinigus ar neparduo
tus tikietus sugrąžyti ant Bunco Par
tijos vakaro May 18, 1927.

Komitetas.

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir rolei jai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MB. RUDAITIS, 

6512 So. Ilalsted St. 1 fl.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

so prie vienos unijos, bet kon
kurenciją varo tarpe savęs. 'Lai 
išrodo didelė gėda lietuviams*. 
Vienas geriausių patarnautojų 
papso pristatyme, Juozas Ba
rauskas, sako, kad konkurenci
jos jis nepaiso, nes jis pirmuti
nis čia pradėjo biznį tarpe mu
sų. Taipgi sako, kad turi daug 
kostumerių ir kad reikia net 
viršlaikį dirbti. l}et kuomet 
sveikata gerai tarnauja, tai kos- 

, . - tumeriams patarnauja sąžiniš-
inio, automobilių užmuštų žmo- j<aj jr greftaU Man teko patir- 
■ nių (.hieagoj buvo jau 313. jį lietuviai biznieriai ir

' piivatiški žmonės gerbia, tik
tai apgailestauja, kad jis gyve
na Chicagoj, Well, Juozai, per- 
sikelk gyventi į Cicero, tai bu
si musų kaimynas ir geras pi
lietis. O tokių žmonių mes lau
kiam.

Chicagoj jau surinkta $850,- 
000 nukentėjusioms dėl potvy
nių.

Violeta Bender, kuriai pri
metama kaltė dėl buvusio Ci
cero policijos viršininko Va- 
leckos, paleista iš kalėjimo už- 
stačiuus $20,000 bondą už ją.

SSS. 4 kp. susirinkimas jvyks 17 d. 
Gegužio, 6. m., 8:00 v. v., Raymond 
Chapel, 816 W. 31s St., Chicago, 1)1. 
Geistina, kad šiame susirinkime da
ly vautif visi nariai bei narės, 6ies yra 
daug svarbių reikalų.

Fin. Sekretorius.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

šiemet, iki pereito šeštadie-

B-vės “Rūbo” akcininkų susirin
kimas atsibus pirmadieny, geg. 16 
dieną, 8 vai. vakaro, Liuosybčs sve
tainėj, 1822 VVabansia avė., kampas 
Girard st. Bus įteikta įgaliavimas 
p. Roželei, kuris išvažiuoja i Lie
tuvą geg. 21 d. š. m. Kviečia

B-vėa “Rūbas” akc. 
Veik. Komisija.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
sena bizniava vieta, biznio daroma j 
mėnesį 5600, didelė biznio gatvė. Kai
na pagal susitarimą. Vieta kur visa- į 
dos galima pinigų padaryti. Biznis 
daromas cash.

Kreipkitės j \ 
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. 
Box 226

Financial
Finansai-Paskoios

PADfiKAVONfi
A. A. Juozapas Mickevvicz, kuris mirė Balandžio 

22 dieną, 1927, ir palaidotas tapo Balandžio 27, 1927, o 
dabar ilsis fiv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam pa^ 
skutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasisalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus drau
gams. Dėkavojame musų dvasiškam tėvui. Kun. Kle
bonui Baltučiui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojame graboriūi Eudeikiui, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinantį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams ir draugystės 
nariams, pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas vyras ir 
tėvelis sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Netekome savo žvaigždės, kuri švietė musų akyse. 
Ak ta beširde mirtis, išplėšė iš mu$ų tarpo musų my
limą vyrą ir, tėvelį. I4ai būna lengva tau šios išlies 
žemelė, o mes neužmiršim jumis, kol gyvi busim.

Nuliudus šeimyna Mickevičių.

* * ♦
Gegužės penktą dieną tapo 

palaidotas Vladas Aleliunas, 41 
metų amžiaus, paeinantis iš Pa
nevėžio apskričio, Ramygalos 
valsčiaus. Mirė nuo džiovos li
gos. Prieš ir įSo mirčiai daugiau
siai jam patarnavo I)r. A. P. 

! Gurskis. Velionis turėjo pažįs
tamą iš Lietuvos, Joną Krotkų, 

| kuris dabar yra Metropolitan 
State Bank kasieriumi. Gal nu- 

; jausdamas apie savo mirtį, ve
lionis Aleliunas prašė Dr. Gurs- 

Į kį, kad jis pašauktų p. Krotkų 
atsilankyti, nes norįs ko ten 
svarbaus pasakyti sekretnai. 
Bet p. Krotkuš pribuvo tiktai

! po mirčiai.
Adomas Zalatorius nuėmė 

gražius paveikslus velionio kars
to, taipjau stovėjusią prie kars
to šeimyną. —-Pranašas.

Chirugos Lietuvių Draugijos S. P. 
valdybos ir konstitucijos taisymo 
komisijos bendras pasikalbėjimas 
bus panedėlyje, gegužės 16 d., 7:30 
vai. vak., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansisr avė. Malonėkite būtinai 
lyvauti. —Julius Mickevičius, 

Draugijos pirm.

PARDAVIMUI grosernC, bizniavoj 
vietoj, bargenas, nes važiuoju į Lie
tuvą. 5626 S. Racine avė. •

da-
PARDAVIMUI nesvaiginamų gė

rimų parloras su namu, arba mai
nysiu. AtsiŠailkit po 5 vakare. 21(10 
So. California avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

• j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tel. Lafayette S705—8700

Chicago

BRIDGEPORT PLUMBING 
AND HEATING CO.

Garo ar vandenio šilumą įve
da j senus arba naujus namus. 
Kas norite įvesti šilumą, 
tai dabar laikas, nes yra piges
nis materiolas ir liuosesnis dar
bininkas.

Tel. Boulevard 3787
Residencijų Tel. Boulevard 

*5134, G. Mileris ir J. Mickevi
čius, 3500 So. Union Avė. City.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietą, 
3421 Sb. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

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 puikiausia delika- 
tesen ir grosernė, South Side, pa
rinktas biznis, daromas geras cash 
biznis, kiti biznio reikalai priverčia 
šj parduoti, Įsteigtas jau 7 metai, 3 
gražus šviesus kambariai iš užpa
kalio. Matykit savininkų, 7156 So. 
Ashland avė.

------------------------------------------------ Iįj-------- - ------------------------

PARDAVIMUI Restauranas. Biz
nis geras; iš priežasties partnerių ne- 

varduosiu. pigiai.sutikimo, parduosiu pigiai.
10822 So. Michigan Avė.

■■ ------ . y--- —------
PARDAVIMUI barbernė, yra 

balti krėslai, lietuvių kolonijoj.
171(5 W. North avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKA U Franciško ir kitų Si
monaičių, turiu svarbų reikalą, noriu 
su jais pasimatyti, busiu Chichgoj 
apie savaitę laiko. Meldžiu priduoti 
savo adresą j Naujienų ofisą, aš ga
vęs, atsilankysiu.

Box 235

H * • ■t.1' -t,-

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

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

’ Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

1 Atdara vakarais iki 9 vai. apart se
- rėdos Ir pčtnyčios.
o !--------------------------------- *---------- -----

Educational
Mokyklos

MOTEBYS ir vyrui, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišauklt arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. WeBs 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.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmu
PARDAVIMUI grosernė su namu. <r “n,r« '»«« ir namu

2955 S Emerald nve. 1 žem2?_5Q!n’8OJr J*?’1!08-

AR JUS NORITE

Pardavimui
MILDA E. SCHROEDER

10 N. Clark Street 
Tel. Dearbom 4406

EXTRA bargenas.
viešbutis (butelis) Woodbaro, Wis. J 
Ant ežero kranto (Sųuash Lake). 
Jau atsidarė vasaros biznis. Lietu- ROR
viai, nepraleiskit geros progos, tu-
rėsit gerų biznį. Ne visada tokia Paskolinsiu dėl antrų morsričiu 
proga pasitaiko, Dabar greitu lai- mažas komisas. Teisingai atliksin 
ku turi bul parduotas. Savininkas reikalą j 24 valandas.
Vra miręs. Administraciją parduos.
Veikit greitai neatidčliodami laiko. 
Kaina $891)0. Malt Sarocka, 
VVoodbaro, Wis.

adm.
H. EPŠTEIN

155 N. Clark St., Room 820 
Phone Central 6260

lidesnj užmokesn), geresnes darbo 
ąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
ėti, išmokindami jus Auto-Electric 

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
IT: DERA L

1W7

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

A'iklflthvt cit rr' j.'
..


