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Skundžia Lietuvą Tautų SąjungaiV

Vokietija Kabinas dels* tun darbo su uau 
vi • - j c ii* ia, dešine opozicija Klaipėdos Sutarties

Laužymo
Dešinieji komunistai reikalau

ji paliauti subsidijas užsie- 
rio komunistams ir pažebot 
1 ominterną

Antras Amerikos Lakuna 
nas Perskrido Atlantiką

Sovietų Valdžia Sulaukė Stip 
rios Opozicijos iš Dešinės

Vokietija skundžia Lietu 
va T. Sąjungai

Kaltina Lietuvos valdžią de] 
laužymo Klaipėdos sutarties; 
taryba svarstys skundus 

V V

Šveicarija, birž.

Albanija paleido Jugo 
slavu valdininką

Penki vidur, mokyklos 
studentai prigėrė

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 5. Konfliktas tarp Al
banijos ir .Jugoslavijos, kuris 
grėsė nutrūkimu tai*p judviejų 
diplomatinių santykių, Jau 
baigtas. Allianijos ministeris 
Belgrade pranešė užsienio mi- 
nisteriui Marinkovičui, kad

I KĖBLINAS, birž. 5. Ir 
Maskvos atvyko asmuo, g;rai 
žinąs, kas dedasi suvirtų va’- 

; džius užkulisiuose, ir pasakoja 
gana įdomių dalykų apie kilu 
siu • naujus kivirčius komunis
tų \adų tarpe Maskvoj.

Pasak jo, sovietų viršilai 
Stalinui tenka dabar grumtis 
su nauja opozicija. Ta opozi
cija pareina jau ne iš kairės, 
ne iš Trockio-Zinovjevo liūge- 
rio, bet daug pavojingesnė ir 
stipresnė: opozicija iš dešinės.

Tuo tarpu kai kairiosios opo
zicijos likučiai kalba apie rei
kalą sustiprinti revoliucinę ko
munistų propagandą Europoje 
ir Kinuose, bet šitam reikalą- 
vimui randa vis mažiau prita
rėjų buvusiuose savo šalinin
kuose, dar mažiau žymes
niuose sovietų valdf pinkuose 
ir visų mažiausiai kariuome- 

[nės vaduose, nauja dešinioji 
randartese pačiose grupėse vis 
didesnio pritarimo. Ta opozicL 

į ja yra gerai organizuota ir ją 
įremia žymiausi raudonosios ar- 

kaip 6:0»> lyto, ir tadio piane-,vadai 
Šimais, vandenyną

Chamberlino skridimas 
per Atlantika

Šeštadienio rytą išskridęs iš 
New Yorko vakar vakarą 
buvo jau arti Anglijos

NEVY YORKAS, birž. 5.
Atlantiko 

Europą skrenda 
antras Amerikos aviatorius,'

— Tarp Lietuvos ir Vokie- Iš New Yorko per 
dėl vandenyną į 1

iI hciIic am! Atlantic Pbotol
I •
Modelis Leicester parko, Londone, iškelto, kad parodyti pro

jektuojamą įtaisyti po parku, giliai žemėj, automobiliams sustoti 
vietą. Jei pasirodytų praktiška, tai po kiekvienu parku butų ga
lima įtaisyti vietas automobiliams “parkinti”.

Meksikos darbininkai ne 
nori komunistu v

Mandžurijos kariuomenė 
apeisianti Pekiną

■ . L,

CIIAZY LAKE, N. Y., birž. 
5. — Jų valčiai apvirtus ežere, 
prigėrė penki Dennemora vidu
rinės mokyklos studentai, du 
berniukai ir trys mergaites. 
Žuvusieji yra: Thomas Tobin, 
16 m.; Edmund Rowan, 17; 
Katherine Canning, 15; Berna-

Jugoslavijos legacijos vertėjas, Idetta Drollette, 17, ir Kathleen 
kurs buvo Albanijos vynausy-|Smart, 16. Miss Alice Bonk, 
bes areštuotas kaip šnipas, ta-’ mokytoja, kuri kartu su jais 
pęs paleistas. |buvo valty,’ buvo išgelbėta.

Užsienio reikalų ministerį Dvi mokyklos klasės laike 
atlankė taipjau Italijos minis- paežery pikniką. Kai minėti as- 
teps, irtevis, ir manoma, kad nesusi-' menys Išplaukė valtele į ežerą 
pratimai tarp Italijos ir Jugo-[pasivažinėti, staiga užėjo smar-
slavijos 
išlyginti.

bus netrukus taipjau ki audra ir jų valtį apvertė.

J. V. kareiviai užėmė tris 
Nikaragnos miestus

Trys asmenys užsimušė 
aeroplanui nukritus

D 
tijos iškilo vėl kivirčų 
Klaipėdos krašto.

Vokietija kaltina Lietuvą, |Clarence D. Chamberlin. Bell-j 
kad pastaroji laužanti Klaipė-janca monoplanu “Columbia” jis 
dos konvenciją, 1 
garantuotos vokiečuĮ piliečių 
teises Klaipėdoj.

Vokietijos užsienio ministp- 
riui Stresemannuį padarius 
skundą Tautų Sąjungai ir pa
reikalavus, kad klausimas butų 
padėtas Tautų Sąjungos sesi
jos svarstymų programe, Lie
tuvos ministeris pirmininkas I 
Voldemaras telegrafavo Tautų ‘ 
Sąjungos sekretariatui, praneš
damas, kad apie vokiečių nu
siskundimus jis nebuvęs pain- j 
formuotas. Stresemannas savoi 
atsakyme Voldemaro pareiški-j 
mą nuneigė. Tuome^ Lietu
vos premjeras paprašė, kad 
Tautų Sąjunga dalyko svarsty
mą atidėtų vėlesnei Tautų Są
jungos tarybos sesijai.

Eric Drummond, generalinis Charles
Pautų Sąjungos sekretorius, B)!kurs pirmas monoplanu 
konrespondenciją j-—J--’ •
rytos nariams spręsti ir tary-jyorko į 
ba veikiausiai pasisakys už 
svarstymo atidėjimą.

Prašys vyriausybę, kad svetim
šalių agitatoriai butų 
miami iš Meksikos

tre-

birž 
dar-

kuria buvo j iš New Yorko

jau epąs 
šiandie 

Londonokaip 8:20 vakaro 
laikrodžiu (3:20 po pietų Chi- 
cagos laikrodžiu) Chamberlino 
monoplanas buvęs jau netoli 
nuo Anglijos.

Su Chamberhnu skrenda, 
kaip pasažierius, Charles A. 
Levine, Columbia Aircraft 
korporacijos prezidentas, Bel- 
lunca monoplano savininkas ir 
to skridimo ,pęr Atlantiką ren
gėjas.

Kapt. I indbergh grįžta 
namo karo laivu •

ŠERBURGĄS, Francija, bir
želio 5. — Amerikos lakūnas

A. Lindbergh, 
___  ____  ________ i per- 

ptirdavė^ ta-isĮ<rjf|0 per Atlantiką, iš Ne\v 
PaVyžių, nesustoda 

mus, vakar Jungtinių Valsti 
jų kreiseriu Memphis išplaukė 
iš šerburgo į New Yorką.

Ko nori ta dešinioji opozici
ja ?

Graiku kariuomenė šaudo;
darbininkus

ti
se
50

plegry vergas Amerikoj 
dar neišnykusdemonstraciją Salonikuo-

10 žmonių užmušta, apie Georgijos valstijoj negrai ver- 
sužeista

Jugoslavija,
Laikraštis Novica

BELGRADAS, 
birž. 5. 
praneša, kad Graikų kavaleri
ja ir policija Salonikuose šau
dę į minią darbininkų, kurio 
buvo surengę demonstraciją 
prieš valdžią. Dešimt darbinin
kų buvę užmuštų ir apie pen
kiasdešimt sužeistų.

Laikraštis Novica mano, 
kad demonstracija veikiausiai 
buvus inspiruota buvusio Grai
kų diktatoriaus gen. Plastiraso,

čiami dirbti po ginkluotos 
sargybos priežiūra

WASHINGTONAS, birž.
Del pranešimų, kad vienoj 

didelėj farmoj Oglethonpc 
kauntėj, Georgijos valstijoj, 
darbininkai negrai laikomi ver
gų padėty, būtent, kad toj 
farmoj apie pusė šimto negrų 
jėga verčiami dirbti, ginkluo
tai sargybai juos prižiūrint, 
teisingumo departamentas 
dėjo tardymus.

Apie tai, kad kalbamoj

J j reikalauja, kad sovietų 
Rusija visai paliautų davus 
subsidijų, finansinės paramos 
užsienių komunistų organizaci
joms. Reikalauja, kad butų 
atšaukti iš Kinų visi rusų ko
munistai ir kad Anglijai, taip 
pat kaip ir kitoms valstybėms, 
butų duotos tikros garantijos, 
kad sovietijos prekybos atsto
vai elgsis lojaliai ir neužsiims 
jokia politine propaganda.

Tai trys vyriausieji reikala
vimai, kuriuos stato naujoji 
opozicija. .Ji sako, kad savo dar
bais trečiasis (komunistų) in
ternacionalas sovietų Rusijai 
tik žalos daręs, ir jo darbuotė 
turinti būt pagaliau pažeboia.

Maskvoj esą kalbama, kad 
Voręšilovas, sovietų karo ko
misaras, viešose savo kalbose 
stengiąsis politinių klanisimų 
vengti, tečiau savo žmonių tai - 
pe jis savo nuomonės nesle
piąs. Centralinio komiteto 
mitinge Vorošilovas atvirai rė
męs dešiniosios opozicijos nu
sistatymą.

žymus sovietų ekonominin- 
kai nurodo, kad oficialinių 
santykių su Anglija nutrauki
mas tik žalingų vaisių tegalįs 
duoti Rusijai, 
faktą, kad iki 
sijos eksporto 
klausia, ką ji
be anglų aukso, 
gaudavusi už savo 
džiagas. ir kuris buvęs jos pa
čios, Rusijos, aukso valiutos 
pamatas.

Jie nurodo j 
šiol 27 nuoš. Bu- 
eję į Angliją, ii 
dabar darysianti 

kurį Rusija 
žalias me-

pra-

kurs darąs planų sukilimu grį- negrai laikomi vergų 
žti vėl valdžion. dėty, vyriausybei pranešė

far- 
pa- 
vie-
Ja-

kad

dėty, vyriausybei pranešė 
nas iš ten pabėgęs negras,

3 užmušti, 2 sužeisti au-imes,. F!lt0J-’ • kvul? ■ sako’
’ penki darbininkai buvę sargy

binių užmušti.

Komunistų Daily Wor- 
k T’io redaktorius ir 
bendrovė nubausti

Čang Tsolino ginkluotos jėgos 
busią pakeistus 
Šansi kariuomene

FORTU W()RTH, Tex., birž. 
5. — Vakar netoli nuo čia už
simušė trys asmenys, aeropla-

neitraPne

tomobilio kolizijoj
OMAHA, Neb., birž. 5. 

Automobiliui susidūrus su 
su, trys automobilio pasažie- Traukiniui užgavus skersikely 
riai, visi jauni vyrai, buvo už- automobilį, buvo užmuštas juo 
mušti, o kiti du pavojingai su-[važiavęs namo iš darbo darbi- 
žeisti. Visi automobiliu važia- ninkas Van Northwick, 40 mo
vusieji buvo iš Oaklando, Neb.1 tų.

Lu- ALBION, Mich., birž. 5.

NEW YORKAS, birž. 5. — 
Komunistų laikraščio Daily 
Workcr redaktorius William 
F. Dunu tapo nubaustas mene
siu kalėjimo, o laikraščio lei
dėjų bendrovė nubausta* $500 
ui išspausdinimą eilėraščio 
“America”, kurį teismas pripa
žino kaip šlykštų pakovlj Jung- 
tinė‘ms Valstijoms išniekinti.

MEKSIKOS MIESTAS,
— Generalinis Meksikos 

bo konfederacijos sekretorius 
Perez Medina sako, kad pas
taruoju laiku iš Kubos atvykę 
į Meksiką daugiau kaip dvide
šimt svetimšalių komunistų a- 
gitatorių propagandos tikslais, 
ir kad kai kurie jų jau bandę 
tapti darbininkų organizacijų i 
nariais, idant tuo budu galėtų 
pradėti ardomąjį darbą Meksi
kos organizuotų darbininkų 
tarpe. Darbo konfederacija 
betgi esanti nutarus jokių 
svetimšalių neįsileisti į savo 
organizacijas, kol nebusią ge
rai ištirta, kas jie toki. Jei ku
riuo nors budu vis tik pavyk
tų svetimšalių komunistams |- 
siskverbti į darbo unijas, ir ta
tai bus susekta, vyriausybė 
busianti paprašyta tokius 'as
menis tuojau deportuoti iš 
Meksikos.

į PEKINAS, Kinai, 
Eina pertraktacijos 
ko Mandžurijos vado, maršalo 
Čang Tsolino, kariuomenės pa* 
sitraukimo iš Pekino. Sako, 
kad mundžurų kariuomenė bu
sianti pakeista neitraliniais 
Jen Hsišano, šansi provincijos 
{fubei naitoriaus, kareiviįais.

[Pranešimai iš Šanchajaus 
sako, kad Šansi provincijos 
gubernatorius Jen * ILsišanar 
galutinai susidėjęs su Kinų 
nacionalistais (kantoniečiais), 
mobilizavęs arti 200,000 armi
ją ir per Kalguną žygiuojąs 
Pekino linkui.]

Tuo tarpu Čang Tsolinas 
koncentruoja savo kariuomenę 
Paotingl’u ir šimtungo pro
vincijoj, pasirengęs ginti nuo j 
pietiečių (nacionalistų) Pekino- ; 
Tienlsino sritį.

birž. 5. — 
dėl visiš-

WASHINGTONAS, birž. 5.
— Admirolas Latimer prane
ša Valstybės departamentui, [nui, kuriuo jie skrido, nukri- 
kad Jungtinių Valstijų laivyno^us žemėn iš 500 pėdų aukšču- 
kariuomenės dalys užėmusios mos.
tris Nikaraguos miestus, itiuyl Nukritęs aeroplanas užside- 
Muy, San Isidro ir Diriamba. ,gė ir žuvusiųjų 

[baisiai apdeginti.
(yra: Marvin Johnson, Kearney 
WiTght ir Harry Cosby.

kūnai buvo 
žuvusieji

Shcfficlu nebebusiąs 
ambasadorium Mek

sikai

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
5. — Nors Jungtinių /Valstijų 
ambasadorius SheTficld /huuei- 
>/ pranešimus, kad jis rezig

navęs, ar norįs rezignuoti, 
Meksikos Miesto laikraščiai sa- 
kosi turį tikrų žinių, kad jis 
Meksikoj ilgai nebepasiliksiąs.

Žymus čechoslovaku 
skulptorius prigėrė

80 žmonių žuvo, $25,000- 
000 žalos per audrų 

Kentucky

LOUISVILLE, Ky., birž. 5.— 
Raudonojo Kryžiaus direktorius . 
Kilpatrick apskaičiuoja, kad 
per baisių lietaus audrų, kuri 
praeitą sekmadienį siautė ryti
nėj Kentucky daly, materiali
nių nuostolių padaryta apie 
.$25,000,000. Žinomų žuvusių 
žmonių skaičius siekia 80.

Kalba apie nauję sukili 
mą Ispanijoje

RoMamuoia komunistus p
Francijos parlamente

PRAHA, Čechoslovaki ja, bir
želio 
vakar paskendo žymus čechų 
skulptorius Guttfreund. Karo 
metais jis buvo taipjau pasižy
mėjęs tarnaudamas, čechų le
gionuose.

DIDELIS GAISRAS

birž.BIARRITZ, Francija, 
5. — Gauti čia pranešimai iš 
Madrido sako, kad ten politi
niuose rateliuose kalbama apie 
naują sukilimą prieš gen. Pri- 
mo de Riveros diktatūrą 
nijoj.

Ispa-

DU VAIKAI ŽLUGO
FOND DU LAC, Wis.,

5. Du vaikai, Tom Brown,
10 metų, ir George Schalle, 14,

birž.

Besimaudydamas
MONTGOMERY, Ala., 

5. šeštadienio naktį čia 
tė didelis gaisras, centre 
te sunaikinęs dvidešimt
biznio trobesius. Nuostoliai sie
kia daugiau kaip 1 milioną do
lerių.

birž. 
siau- 
mies- 

tris

BUVĘS KANADOS GUBER
NATORIUS MIRĖ

CLONMEL, Airija, birž. 5.
— Newton Annere vakar mirė 

pasakė, kad Paryžiuje esanti l°rdas Lansdowne, kitąkart 
organizuota komunistų armija, Į huvęs Anglijos finansų t minis- 
susidedanti iš 12,300 vyrų, ku-per^s J1’ Kanados generalgubey- 
rie kiekvieną valandą galį Lut .stonus.
mobilizuoti. Kas sekmadienis, ---- ---------- - .
girdi, Paryžiaus apiclinkės 
miškuose jie susirenka ir darą 
kariškus pratimus.

Komunistų atstovas Cachin 
šuktelėjo atstovui Soulierui, 
kad jis prasimanąs nebūtų

PARYŽIUS, birž. 5. — Kon
servatorių atstovas Soulier va
kar per debatus atstovų bute

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

LISABONAS, Portugalija, 
birž. 5. — Del didelių lietaus 
audrų, kurios siautė Portugali
joj per keletą pastarų dienų, 
kilo potvyniai, darydami dide
lės žalos.

užvakar išėję į Winnebago eže-Į^htų. Konservatorių orato
rius betgi nepaliovė reklama
vęs komunistų galybę, praneš
damas, kad Francijos armijoje 
komunistai turį suorganizavę* 
170 savo “branduolių”, (B 
Francijos laivyne — penkiasde
šimt du. '

čia betgi jau ir karo minis
teris pastebėjo,t kad atstovas' 
Soulier perdaug perdedąs.

rą meškerioti, daugiau nebe
grįžo. Bijoma, kad nebūtų pri
gėrę.

K0RR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Pramatoma gražu, su nedi
dele temperatūros atmaina; vi
dutinis žiemių vakarų ir žiemių 
rytų vėjas.

Vakar. temperatūros buvo 
vidutiniškai 68° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:21.

i 1:16 ryto.
Mėnuo leidžiasi

VAGYS LAIMĖJO $125,000 
BRILIANTŲ

OYSTER B A Y, L. L, birž. 5.
Praeitų naktį iš milionie- 

riaus Carlo J. Schmidlappo, 
Chase National banko vicepre
zidento ir iždininko, namų plė
šikai pavokė 125,000 dolerių 
vertės briliantų, Schmidlappo 
žmonos puošmenų.

yra .trys iš dauirelio kitų priežasčių, kurion pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
• NAUJIENOSE galima likti reikalus dienomis, vakarai*

ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, CHMRO, UI Pirmadienis, Birž. 6, 1927

N amai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUšKEVlčllJS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., T^afayelte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 66-11 So. Western Avė., Republic 5550

Gyventojų augimas di
dina Real Estate vertę JULIA CLAUSSEN, ŽINOMA ŽVAIGŽDĖ METROPOLITAN OPEROS

L N. 7. Tarybos nario Nuoma išmoka namus
pareigos

Warehouse Sale
Sekanti dalykai turi būti greitai 

ižparduoti už rendąJau senai yra pastebėta, jog 
kuo dauginu žmonių suplaukia 
į vieną vielą, tuo labiau kyla 

I žemės kaina. Nors gali būti 
keletas išimčių ir prasilenki
mų milžiniško miesto gyveni
me, bet pamatinė tiesa liekas 
nepakeista? Jeigu paimsime 
pramonę, industriją, tai čia 
dirbtuvės traukia į save žmo-l 
nes ir kaipo pasekmė to, žemė 
pabrangsta.

Musų Chicagos augimas su-Į 
įteikia aiškų vaizdą, 
miesto kūrėjai 
kad šalimai stovintis 
neleis miestui plėstis 
keturias puses. Todėl jie ir ne
labai skubinos supirkinėti že
mes. Bet laikui bėgant pasiro
dė, kad ežeras, suteikdamas ne
išsemiamą šaltinį geriamo van
dens, ne tik ne 
tui plėtotis, bet 
prisidėjo prie 
Esant Chicagai 
geografinėj padėty, jis greitai 
tapo geležinkelių centru. Gelž- 
kelius pasekė pramonė ir mies
tas užėmė nesapnuotus 
žemės plotus.

Taip skubiai kildama 
gn išvengė tečiau, tų 
kurias padarė New York ir ki
ti didesn? miesthi. Musų mieste i 
nerasime taip vadinamų “tene- 
ments” namų, paprastai 6 7 
aukštų, kuriuose gyvena susi
kimšusios darbininkų šeimy
nos.

Namų dar nėra perdaug

Yra pakankamai rimto pa
mato manyti, jog Chicagoj Jo- Į 
kiu budu nėra namų pertek- ~ 
liaus. Paėmę paskutinių ketu-1 
rių metų statybą ir porą kitų : 
reiškinių rasime, kad tūkstan
čiai naujų namų dar gali būti 
sunaudota. Jsitėmikime šias 
skaitlines 1922 metuose pasta-j 
tyta 14,000 naujų rezidencijų, m. 
1923 m. — 16,000; 1924 m.— tams butą ir pasirašiau 
32,000; 1925 pi. r-r 36,000;. raktą. Bet tuose namuose ne-
1926 m. — 39,000. Keletas mė-1 duodama per fasarą šilto van- 
nesių šių metų renio, jog staty- dens. Atsikraustęs aš suradau 
bos atžvilgiu, jie toli pralenks guzo šildytojas sugadintas ir 
pereituosius. Kokių išvadą ga- “plumberis” sako, jog jo ir pa-Į 
Įima iš čia padaryti? Pirmiau-1taisyti nebegalima, 
šia, kad žmonės vis daugiau ir 
daugiau .^įpranta reikalą turėti 
nuosavus namus. . . . . , ..dytuvą ar pristatyti

Gal kai kas paabejos, ar tik vandens? O gal aš pats galėčia 
naujai budavojami namai ne- įsidėti ir išlaidas atsitraukti iš 
stovi tušti. Vargiai, nes iš ben- nuomos? — S. L.
dro skaičiaus 780,000 reziden- ATS. Nesant priešingai su- 
cijų tik 28,000 arba 3.6 nuo- tarčiai, įstatymas nužiūri nuo
šimčiai yra \ neišnomuotų ir 
tai daugiausia senose, apleisto
se kolonijose, o ne ten, kur 
statyba žydi.
Ant ko paremtas statybos au

gimas?
Šis augimas, kurį pastebim 

nutarė kiekvieni metai yra paremtas 
plano sveikais pamatais — gyvento-

Vasara ateina ir mums daug 
smagumų atneša. Saulės spin
duliai, vėsi diena ir lietus ver- 

i visokius 
Bendradar-' darbus ir gėrėtis gamtos reiški- 

visokia- niais.

Daugelis gyventojų, prava
žiuodami puikius namus apso- 

Įdintus, apsėtus žolynais, neiš
kenčia nepamanę kaip smagu 
jiems būt, jei jie turėtų ką 
nors panašaus.

Bet kas sulaiko tuos žmohes 
nuo atsiekime trokštamo tiks
lo? Atsakymas, kurį susilauk
sim, greičiausia bus— pinigai. 
“Neturiu pakankamai pinigų!“ 
—tipingas nusiskundimas. Ta
čiau juk jie negyvena po atvi- 
lu dangum, o samdosi butą ir 
moka nemažas nuomas. Tie 
pinigai, kuriuos išmokam ki
tiems, galima būt sunaudot iš
mokėjimui nuosavo namo, 
šiandie yra išdirbta šimtai 
įvairių planų, kaip tas atlikti 
ir kiekvienas L. N. T. Tarybos 
narys suteiktų plačių informa
cijų, jei tik pasiteirautume.

Didelių skaitliavimų ir gi
laus galvojimo čia nereikalin
ga. Paprasta nuovoka ir pa
tarnavimas įgudusių, sąžinin
gų žmonių pilnai pakaktina.

Todėl vasarai atėjus, pradė
kime rimtai galvoti apie naują 
gyvenimo tikslą ir atlikime pir
mus žingsnius prie jo įvykini-į 
mo. — G. Lucas.

nojamo Turto narys turi ne- čia žmones pamiršti 
mažai privilegijų.
biavimas, užtarimas, 
riopa parama yra vieni iš tų.

Bet darbuodamas tokioj at- 
sakomingoj srity, narys negali 
neturėti ir svarbių pareigų.’ 
Organizacijos įstatymai reika
lauja prisitaikyt teisingumo vi
sose biznio transakcijose, idant 
visuomenė jaustųsi apsaugota.' 
Dar daugiau. Kiekvienas narys 
privalo turėti ne tik patirimo 
savo profesijoj, bet ir pažinti 
gerai miestą, įvairių jo dalių 
žemės kaina, restrikcijas ir tt. 
Sueinant kurį savo kolegų jo 
pareiga yra tirti apie įvykstan
čias Chicagoj permainas ir 
miesto plėtimosi. Tuomet tik 
jis galės tinkamai informuot! 
savo klientus. —Vienas Narių.

Chicaga stovi pirmoj 
vietoj

šešių metu skaitlinės

Kuomet statyba kituose A- 
merrkos miestuose stovi vietoj, 
Chicagoj ji vis dar tebedaro 
stebėtiną pažangą. Per pasku
tinius penkius mėnesius namų 
konstrukcija pasiekė tokio lai
psnio, kad paliko toli užpakaly 
ištisą eilę metų. Šitą nuomonę 
pareiškė S. L T. Straus, žino
mas investmentų firmos narys.

Bėgyje sausio, vasario, kwvo» 
balandžio ir gegužės mėnesių 
statyba šiuose metuose viršijo 
pereitus 18 nuošimčių ir 2 
nuoš. 1923 m. kurie buvo skai
tomi didžiausiais ir nesumuša- 
mais.

štap palyginamosios penkių 
mėnesių skaitlinės 
metuose: 
Išleista

1927 
1926 
1925 
1924 
1923 
1922

Šiandie balsavimai už 
didžiausią Auditoriją

sekančiuose

namams
m......... $174,901,000 

148,052,000 
164,328,000 
125,676,(KM) 
170,708,(MM)
84,925,000

Pirmieji 
apgailestavo, i 

ežeras 
į visas

trukdė mies- 
dargi žymiai 
jo išauginlmo. 
labai patogioj

seniau

Chica- 
klaidų,

nutariau rūkyti ciga-

.L grojiklis pianas, riešu
to medžio, 50 rolių už .... $235 

\VALTIIAM Stora medžio grojiklis 
nlmas, vertės buvo. $860, už $295 

VVESSIE l'rench grojiklis pianaš, 
vertės $600, už ................. $110

WURLITZER elektrikinis grojiklis 
pianas, vertės $5500, už .. $211) 

Bkl.MAN grojiklis pianas su 50 
rolių už ...... . $75

LYON & Hcaly Baby Grynd pianas, 
vertės $700, už ...... $195

REPREDUCER Baby Grand grojik
lis, visai naujas, už ..... $395

UPRIGHT rankinis pianas už $32.00

Kokiems tikslams per- .lingi 
kami namai?

žmonės, kurie perka nekilno
jamą turtą skiriasi į tris gru- 
pes. Pirmąją grupę sudaro 
asmenys, kurie įsigydami na
mą ar lotą turi prieš save pel
nymo tikslą. Jie nujierka pi
giau ir susiradus gerai progai* 
parduoda su tam tikru uždar
biu.

Antroji grupė atstovauja vi
sus investorius į real estate 
Nujausdami, kad nekilnojama 
nuosavybė yra saugiausia vie
ta pinigams, jie stato arba per
ka didelius namus ir išnomuo- 
ja kitiems. Jų atlyginimu esti 
paprastai, augštas nuošimtis. |

Prie paskutinio skyriaus pri-( 
klauso visi tie, kurie perka na
mus, kad patiems juose apsi
gyventi. Jie, sulyginamai, yra Kiek 
geresnėj padėty, negu pirmo
sios dvi grupes, nes jų turtas, 
kaip ir anų brangsta ir gali ne-' 
sti nuošimčius ir be to kiek
vienas gyvenantis savam name 
jaučias nepriklausomu esąs Ir 
pilnu šeimininku. —V. Grauž.

CH. R. E. TARYBA PERKAS 
BUVEINĘ

tilps
rei-

bus 
pusės 
teisę

“Knoinet afi 
retus, aš teiravausi, kokia rūšis ciga- 
retu labiausiai patinka vyrams. At
sakymą buvo lengva gauti. Aš paste
bėjau, kad praktiškai visi Operos 
vyrai ruko Lucky Strikes. Aš suži
nojau, kad tie cigaretei turi labai 
gardų skonj ir visai nekenkia halsui 
del dainavimo. Aš pabandžiau Lucky 
Strikes ir žinau, kad vyrai turi tiesą 
savo nuosprendžiuose. Aš esu entu
ziastiška kas link jų skonio ir fak
tus yra, kad jie nekenkia mano 
balsui’’. i

“It’s toasted”
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Klausimai > Halsted lietuvių kolonija. Nes 
' daugumas sako, kad atvažia
vęs ant 18 kolonijos jeigu nori 

i gardžiai* pasistiprinti, tai eik 
į Eagle Besta u raut.

Dabartinis savininkas p-nas 
;Wa‘lter C. Lukaus yra vetera
nas Didžiojo Karo., Susitaupęs 
kiek centų stojo,; į biznį 1924 
metais. Ir nuo to laiko pasek
mingai veda Eagle Bestaurant 

; valgyklą.
Kiekvienas restoranas yra 

Ar yra koks nors būdas pri- kyin*n8as» .H‘i&u tini gerą vi- 
versti šeimyną 7|dėti naują šil- * a^a restorano pasiseki- 

karšto mas yra užtikrintas. Nes nuo

Koki, kaip yra

KLAUS. Balandžio m. 
išnuomavai vieniems

12 š. i
me-1 

kont-

Visi Chicagos balsuotojai tu
rės progos pareikšti, ką jie 
mano apie proponuojamą milži
nišką svetainę, kurioj
apie 35,000 žmonių. Jeigu 
kalingas skaičius balsų 
gautas, tai statyba tuojau 
pradėta. Mes iš savo 
patariame, kad turintys
balsuoti pritartų šiam sumany
mui, kuris jei, 
gražintų Chicagą ir paaukštin
tų jo vardą.

Per daugelį metų buvo jau
čiamas reikalas turėti tokią 
'auditoriją, kurioj tilptų skait- 

susirinkimai, sporto or
ganizacijos, koncertai ir tt. 
Kadangi iš privatinių žmonių 
niekas nesiėmė šio darbo, tai į 
miestas pats pagaliau 
pradėti jį. Išdirbimui 
buvo paskirta skaitlinga komi
sija, kurion įėjo visi žymesni vjelR metai 
asmenys ir patiekė rekomen- i “ * ‘ 
daciją išleisti šl5,()00,000 bonų Įg^ooo šeimynų. Aprūpinti juos 
ir gautus pinigus sunaudoti reikalinga pastogė. Jie ir 
pastą^ymui minėtos svetainės, j vyriausi kaltininkai dėl nekil- ncreihėjo

Vieta dar nėra galutinai nu 
statyta. Siūloma net keturios 
1) Dabartinio kriminalio teis-i 
mo, 2) Madison ir Monroe, 
nuo Market gatvės iki upės 
3) Canal ir Congress, 4) Con- 
gress ir Halsted. — A, B.

įvykintas, pa-

pastebim

didėjimu. Kiek- 
gyventojų skaičius 

pašoksta 60,000 žmonių arba

Amerikos progresui 
atviras kelias

esama namų • savininkų 
Amerikoj ir Europoj?

Be .droji Nekilnojamo Turto ( 
Taryba paskutiniam savo susi
rinkime priėmė rezoliuciją į- 
galiojaneią valdybą nupirkti 
Oliver Building 159 -L_.
Dearborn St. kaipo minėtos or
ganizacijos centrą.

kainuosiąs apie 
ĮmokSta $165,000. I$515.000.

Nors Suvienytos Valstijoj 
nepaprastai turtingos žalia me
džiaga, bet žmonių skaičius, ku 
rie turi savo namus siekia vos 
48 nuošimčius, tuom tarpu 
kaip Europoj priskaitoma iki 
80 nuošimčių. Tasai 32 punk
tų skirtumas teks 
anksčiau ar vėliau.

Kiekvieni metai 
laimi vienut punktų. 
Šimts dviejų metų

užpildyti

Amerika 
Už trysde- 
statyboj ji 

167* N* Euyopą, o vėliau galės 
ją pralenkti.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

i vyriausi _________ __ ___
nojamos nuosavybės gero sto
vio Chicagoj.

Pagal kolonijų metinė staiy- 
i ba skirstoma sekamai:

North Sidėj tenka 21%
Nost Sidėj 40%
South Sidėj % 39
Chicagoj gyventojų dabarti

niu laiku yra 3,120,000, 
priemiesčiais priskaitoma 
25Q,000. Iš lengva suprasti, ko
dėl žemės kainos stebėtinai pa- 
kylo sulyginus su desėtku ar- 

| ba daugiau melų atgal. —V.

“DAR VIENAS “SKYSCRA-
PERIS”

VtCTOR Viktrola vertės $90, už $22 
VICTOR Vrktrola console, vertės 

$225. už ........................... $69
VICTOR Ortophonic, vertės $150, 

naujas, už ....................... $49
BRUNSWIČK Phonografas vertės 

$100, už ........................... $24
BRUNSWICK Consolę Phonografas 

su 25 rekordais, už ...... $36.00
COLUMBIA Gnifonola, vertės $100, 

su 25 rekordais, už ......... $19
COLUMBIA via Tonai naujas, ver

tės $150, už ....................... $45
I FEDKHAL Setas, už .. $35
EREI)—EISMAN 5 tūbų Radio, gra

žus kabinetas, už ............. $38
RADIOLA ir Phonografas, vertės 

$200, už ........................... $79
AT W ----Kent Iladio, 5 tul>y,vertės $90, už ........................ $38
PARLOR setas, 3 šmotų Valui’, 

už ...................................... $49
MEDINĖ lova, springsai, matrasas, 

UŽ ........  $25
GASINIS pečius, didelis, už .. $25 
AUTOMOBILIS, Chevrolet, už $195 
AUTOMOBILIS, Touring, Villys, 

už .................................. $235
TROKAS, Studcbeker, nauji tajerai 

už .......................   $175
Galima pirkti ir ant išmokėjimų

STORAtlK- WAREHOUSE CO. 
3343 So. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4705

Town biznierių negauna nei 
r cento.
Todėl jeigut norite lietuviški 
veikėjai, kad jūsų biznieriai 
remtų jūsų reikalus, tai neuž
mirškite, ir savus lietuvius biz
nierius remti.

Ar tai eiti valgyti pas lie
tuvius i’Htar^nįnkus, ar tai 
pirkti iš lietuvių krautuvių dra
bužius, ar tai kam reikia na
mo pirkti iš lietuvio agento, ar 
tai kas stato sau namų, tegul 
stato per lietuvį kontraktorių 
ir tt. Jeigu visi lietuviai rems 
savus biznierius, ir neneš savo 
centų kitataučiams, tai tada 
ir lietuvių tautos reikalai sto
vės kitaip. Tada nereikės lietu- 
vaims aimanuoti, kad niekas ne
darnia tautos reikalų, bet ir 
lietuviai Kalės taip pat pasi
didžiuoti, kaip žydai, graikai, 
čecbai ir vokiečiai. Delko mi
nėtos tautos gerai gyvuoja Chi- 
cagoje? — dėlto ,kad jie sa
vus biznierius remia. Kitaip 
sakant vieni kitus remia.

Labai mažai kas esat girdė
ję, kad lietuvis galėtų bent ko
kį biznį varyti turp žydų, grai
kų, arba cechų. Beveik nei vie-

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

nas. Tiktai jeigu esi juoda
darbis, tai jie tau nepavydės. 
Bet jeigu bent kiek bus šva
resnis darbas, tai jau lietuvis 
jo nepalaikysi.

Todėl gerbiamas skaitytojau, 
įsitėmik šį dalyką, ir daugiau 
kiek tiktai yra galima remk 
lietuviškas valgyklas, ir kitus 
biznius. Kokį tiktai reikalą ne
turėtumei, gali beveik atlikti 
pas savo tautietį, nes šiandien 
lietuvių yra įvairiuose bizniuo
se. O reikalus atliks taip ge
rai, kaip ir kitatautis.

—Tautietis.

virėjo arba virėjos priklauso 
valgių Meras su taisymas ir sko
nis. Prie geriausių lietuvių vi
rėjų restoranų biznyje galima 
priskaityti ponią Eugeniją Sra- 
gis-Mileikaitę, kuri yra minė
to restorano vyriausia virėja. 
Jinai pirmiau per keletą metų 
buvo valgių pavyzdingo sutai
symo mokytoja 18-tos g-vės 
apielinkėje ir Ciceroje. Ponios 
Sragienės-Mileikaitės pagelbi- 
ninkė yra jos sesuo ir savinin
kė minėto restorano, kuri se
ka savo sesers pavyzdį valgių 
taisymo gabume.

Lietuviams restorantininkams 
reikėtų daugiau atydos atkreip
ti į gardų ir švarų valgių su- 
taisymų. Tada tai ne tik lietu
viai lankys lietuviškus restora
nus, bet ir svetimtaučiai. Rei
kėtų lietuviams restorančikams 
ką nors prikergti prie lietuviš
kų pietų, ką nors tokio, kas 
skirtų nuo kitų tautų restora
nų. Daleiskim, kinų “Chop 
Su6y” yra Marsus visoj Ameri
koj. Arba čekų restoranai yra 
garsingi savo rųšies valgių su- 

lietuvių stojo į 
Tie 

prie biznio ir 
to biznio rci- 
spėjo padaryti 
Ne vien kad 
bet ir savo

mininką, kaipo sutinkantį im
ti nuosavybę tokia, kokia “ji 
yra“. Jei nuomininkas (tenant) 
nori 
turi 
pats

ekstra darbo atlikti, 
pažymėti tai sutarty 
pakelti išlaidas.

Lietuviy valgyklos

jis 
arba

cagos lietuvių daugiausiai nu- 
i mylėtas biznis buvo karČiama 

bUS į, arba saliunas. Mat prie tokio 
‘ ‘ » daug patyri

mo nei mokslo. Bile pataikai 
greitai alaus stiklą prileisti, su
gebi riebiai pabliužnyti ir šiaip 
taip grąžą atiduoti ir esi jau 
“fain” biznierius. Bet atėjus* 
laimei ar nelaimei — prohibi- 
cijai, dauguma lietuvių noroms 
ar nenoroms turėjo tą biznį 
apleisti.

Žymi dalis 
valgyklų-restoranų biznį.

I kurie buvo tikę 
suprato greičiau 
kalus ir svarbą, 
gerą progresą, 
gerai pragyveno, 
valgyklas padarė pavyzdingo
mis valgių sutaisymo ir šva-

TURĖSIME naują debesinį 
bokštą, 333 N. Michigan avė. 
pradėtas kasti pamatas 32 auk
ščių bokštui, kuris kainuosiąs 
keletą milionų dolerių.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

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

tai ir pasekmes hutų 
Restoranų biznyje yra

taisymu.
Jeigu tik butų tikras pasiry

žimas, 
geros.
galima padaryti pasisekimą, tik
reikia bandyti ir atradus- gerą 
būdą jo laikytis.

Prie to žodis kitas lietuvių 
visuomenini. Daugumias įvai-

raus užlaikymo atžvilgiu. Nes rjy veikėjų kada reikiai aukų 
kas daugiausiai valgo s valgyk-1 del lautos reikalų, ar dėl 
lesė, tai žino, kad visados no- bažnyčių, tai pirmiausiai krei
vis eiti Į tą valgyklą, kur yra pįusį prjc biznierių. Girdi, jus 
švariai viskas užlaikoma ir vai-, biznieriai darote biznį iš lietu
siai yra gardžiai pataisomi.

Prie tokių pavyzdingų lietu- Bet tas lietuviškas biznierius 
vių valgyklų galima priskaity- turi labai karčią teisybę pasa- 
ti tarp kitų ir “Eagle Restau- 
rant’’, 1715 S. Halsted st., ku- važiuoja ant Maxwell gal., 
rio savininkai yra pp. \V.
Lukas ir Anna Lukas, šita vai- i Bet del lietuviškų 
gykla džiaugiasi visa 18-os ir

vių, tai ir turite remti mus.

kyti, kad daugumas lietuvių 
_ > ar

ba Down Town, ir tenai perka, 
reikalų nei 

iš Max\vell streeto nei iš l)o\vn

AUCTION! AUCTIŪN!
IŠPARDAVIMAS

Utarninke, birželio 7,1927,10 vai. ryto
3321 So. Halsted St.

Bus išparduota publiškame aukcione visas augštos rųšies stakas 
Deimantų, Laikrodėlių, Laikrodžių ir Jewelry

P. K. BRUCHAS x*
Inventorius vertas virš $15,000.00

Tavoras susideda iš labai daug platinum, balto aukso ir auksinių žie
dų su deimantais, ruby, sapphire, amethyst ir bloodstone žiedų, 
deimantų su emblemomis, deimantinių branzaletų ir t. t. Orange 
blossom, auksinių ir platininių šliubinių žiedų, moterims sapphire ir 
deimantais išsagstytų ant rankų laikrodėlių. Moterims Elgin ir 
importuotų Svviss ant rankų laikrodėlių. Vyrams Elgin ir Watham 
laikrodėlių. Grynai auksinių ir paauksuotų garantuotų ant 20 metų 
laikrodėlių, visi vėliausių modelių.

STARAS PARODYMUI PANEDĖLYJ, BIRŽELIO 6 DIENĄ
Tas visas tavoras bus išparduotas grupėmis arb-> dalimis daugiausiai 
pasiūliusiems pinigais. Deposito reikės uždėti ‘įii% už visų perkamų 
vertes tavorų. čekiai turi būti “certified”.

Michael Tauber & Co. Audioneers
317-319 So. Market St., Chicago, III.



Pirmadienis, Birž. 6, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III,MUSŲ MOTERIMS
* — Veda Dora Vilkienė—•

LYG IR OISTERIŲ SRIUBA

1 puodukas tomatų
2 puod. verdančio vandens
2 puod. “cut fish”
1 šaukštas sviesto
1 puodukas pieno
1/8 šaukštuko sodos
>4 šaukštuko druskos
1 8 šaukštuko pipirų
Virk tomatus, žuvį ir van

denį 2(' minutų. Pridėk sodą, 
paskui supilk karštą pieną, 
prie kurio pirmiaus buvai pri
dėjus sviestą ir prieskonius. 
Paduok stalan karštą su kre
klais. Bus gena 6 ypstom.

SOUFFLE SU MfiSA

tai vietoj pieno vartok tomatų 
sunkos, ir vieną puoduką 
smulkiai supjaustyto sūrio.
Paduok stalan karštą su vir
tais makaronais, ryžiais ar bul
vėmis.

PATROVA iš LIKUSIO, ŠAL
TO KUMPIO

Įmerk žehiliną l/G puoduko 
'piene; įkaitink likusį pieną ir 
i-užpilk ant išplaktų kiaušinio 
trynių. Pridėk cukrų ir drus
ką ir atgal supilk dvigubai! 
puodan, kuriame šildei pieną. 
Virk pakol sutirštės. Nuimk 
nuo ugnies ir pridėk ištarpytą 
piene želatiną. Kuomet atšals, 

: pridėk išplaktus baltymus.
Pridėk vanillos arba citrinų 
essencijos. Supilk į vieną kokią 
formą, arba į atskiras formas 
arba stiklus, kuriuos pirmiau
sia suvilgyk vandenin. Laikyk 
indus ledauhėj. Paduok su iš
plakta smetona.

suminkštės. Perkošk. Turi būti 
2 kvortos sunkos. Tuomet dar 
bus karštas. Pridėk cukraus. 
Atšaldyk, pridėk orandžių ir 
citrinų sunkas ir pineapple. 
Atskiesk su 3 kvortom šalto 
vandens. Sudėk į mišinį šmo
tukus orandžio ir citrinos. Pa
duok labai šaltą stikluose.

ATŠALDYTA RUSŲ AR
BATA

3 šaukštai sviesto 
3 šaukštai miltų

' šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų
1 puodukas pieno arba

tos, saldžios Smetonos.

/—------------------ ------------

Tel. Lafayette 0094 A. VlfflS-LULEVICH

1 puodukas smulkiai sukapo
to kumpio

1 puodukas smulkiai sukapo
tų seterių
1 puodukas mažųjų žaliųjų 
žirnių iš blėkinė®

1/į puoduko smulkiai suka
potų žaliųjų pipirų

1, 4 puoduko smulkiai su-

MAŽI PYRAGAIČIAI

3 kiaušiniai r
1 puodukas virtos, supjaus

tytos mažais šmotukais mė
sos arba daržovių, arba vištie
nos arba sūrio.

1 8 šaukštuko citrinų sun
kos ir truputį druskos

Ištirpyk sviestą, sudėk mil
tus, tegul pasikepina; pilk pie
ną po truputį maišyk, pridėk 
prieskonius, mėsą ir išplaktus 
trynius, tegul verda vieną mi
nutę. Nuimk nuo ugnies, te
gul truputį atšala. Pridėk iš
plaktus baltymus. Sudėk į iš-

ka|M>tų “pimento”
( Vdt puoduko sukapotų svo
gūnų.

į Viską kartu sumaišyk. Pa
dek ant salotų lapų ant lėkš- 

sk«vs’ tės ir paduok nu sekamu du- 
žalv:

2 kiaušiniai
2 šaukštai cukraus
1 šaukštas sviesto
1 puodukas acto
1 šaukštukas muštardos 
i/i šmikšt, pipirų 
Į4 šaukštuko druskos 
Išplak kiaušinius, pridėk cu 

krų, prieskonius, actą ir svies 
tą. Virk dvigubame puode pa 
kol nesutirštės. Atšaldyk ir už 
dėk ant mišinio.

ISPANIŠKAS KRĖMAS
sviestuotą indą ir kepk nekar-
štame pečiuje 45 minutes. j 2 šaukštai smulkaus želati 
Jeigu vartosi vištieną, tai pri- no

dėk 2 šaukštuku kapotų pet-Į 3 puodukai pieno 
i*uškų. Jeigu vietoj mėsos var- i 3 kiaušinių baltymai 
tusi spinakus, tai nuvirk ir nu-1 Vž puoduko cukraus 
spausk vandenį nuo špinakų, į-; ’/t šaukštuko druskos 
dėk vieną puoduką. Jeigu sūrį 1 1 šaukštukas vanillos

2 kiaušiniu
1 puodukas rusvo cukraus 
1/3 puoduko taukų arba 

sviesto
1/f. puoduko trišto rūgštaus

* pieno bei Smetonos
1/2 puoduko sukapotų pir- 

miuus karštu vandeniu i>lyky- 
tų razinkų

1 šaukštas kakao
1% puoduko miltų
1 šaukštukas baking powde-

rio
Yį, šaukštukas sodos
1/4 šaukštuko nutmeg
Yl šaukšt. maltų gvazdikų
1 šaukštukas cinamonų
6 sukapoti valakiški riešutai 
Ištrink sviestą su cukrum.

; Pridėk vieną, po vieną, kiauši
nius ir gerai ištrink, idant mi
šinys pasidarytų tirštas lyg 
smetona. Pridėk pieną, razin- 
kas ir riešutus ir vėl gerai 

i išmaišyk. Pridėk keletą sykių 
persijotus, sausus pridėckus.

I Dėk su šaukštu ant popieroa 
padėtos ant išsviestuotos blė- 
ties. Kepk ne karštame pečiu 
je 25 minutes. Padarysi 4 tu- 

Izinus pyragaičių.

1 kvortą vandens
1 šaukštuką juodos arbatos 
Užvirk vandenį ir užpilk ant 

arbatos. Duok atšalti. Kiekvie- 
nan stiklan įdėk:

1 riekutę citrinos
3 gvazdikus
1 šmotuką cukruoto ‘ginger’
1 cukruotą vyšnią, supjaus

tytą į šmotukus
Sulapoto ledo.
Užpilk ant atšaldytos arba

tos.

.JUODŲJŲ VALAKIŠKŲ RIK- 
ŠUTV KEKSAS

GĖRIMAS Iš RHUBARB

puoduko taukų arba svie-
sto

1 puoduką cukraus
3 kiaušinio tryniai
Yj puoduko pieno
1/2 šaukštuko druskos
1% puoduko miltų
2% šaukštuko baking pow- 

derio
2 kiaušinių baltymai
3/4 puoduko kapotų riešutų 
Ištrink sviestą su cukrum. 

Dėk trynius po vieną išsyk 
ir gerai maišyk. Paskui dėk 
pieną ir riešutus. Sudėk 
miltus, kuriuos pirmiausia per 
leidei per šitą keletą sykių kar
tu su baking powderiu ir dru
ska. Ant galo sudėk išplaktus 
kiaušinio baltymus. Kepk at
skirais sluogsniais (atskiruo- 
paplokščiose blėtyse) po 25 ar
ba 30 minutų, arba vienoj blė- 
ty ne karštame pečiuje 45 mi
nutes.

MADOS.
________ I

So.Naujienų: Pattern Dept., 1739
Nors labai paprasta, bet ge- Halsted St., Chicago, III.

3 svarai rhubarb
I kvortą vandens

2*Z> puoduku cukraus
l’/j puoduko orandžių sun- 

i kos
1 puod. citrinų sunkos
3/i puoduko tarkuoto pineap- 

ple. '
Supiaustyk rhubarb į mažus 

žmotukus. Įpilk vieną kvortą 
vandens ir virk pakol rhubarb

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

!o prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

ROSELAND BOTTLING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Jtfes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.
ji

H 
M

Grojikliai Pianai 
^FOPLES~KRAUTUVĖSE

M
N 
H

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas is puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo Švelninančios dalys 
pašalina auaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.
Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby (’ream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

E. V. KREKĄS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
t

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarw-z-KaushilljM

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

SUDRIKO NAUJA
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

— ...................... ..... ■—

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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone ( anai 2591

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

, rius atdaras kasdie nuo 
3 8 v. ryto iki 8 v. vakare.

Nedėldlenfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

Lietuviai

AKUAERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31 mos gatvė* 

Tel. Yards H19

Viršuje Universul 
Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku yagal sutartį.

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

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

akaudėjima

25 METy PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akiu

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
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.

JAN SMETANA, 0. D
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitai

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 I

GYVENIMAS
Minesiins Žarnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

i IŠSILAVINĘ DARBININ- 
i KAI IR INTELIGENTAI 
J SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenamerata metams ....... 82
Pusei metų ................... $1
Kopija .......................   20c

Advokatai

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar®.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St. ,
Tel. Boulevard 7679< >—................ ■

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioi 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredoš vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8210

®-DR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

SIMPLE AND S.MART
Charming style fur the vvoman 

. \vith a stotu figurr. who insistt on 
» looking slcnder T'lir collar that ex- 

tcnds to lower edge of skirt gives a 
splendid loug line The sąuare neck- 
line is partlcslarly Hattering. De- 
sign No. 3018 combines two shades 
of blue šilk crepe, the pattern for 
which cao be had in sizes 38, 40, 42, 
44. 46 and 48 inches bust measure. 
The 44 incb size reąuires 354 yards 
oi 40-inch material vvith yards 
of 18-inch contrasting. Price 15 cents 
in statnps or coin (coin preferred). 
Our patterns are made by the leading 
I'asliion Designers of New York City 
and are guarantecd to fit perfectly 
You‘11 be delighted with our Spring 
and S ūmine r Eashion Magazine
Send 10 cents for your copy.

N

M

<*3BKSKK

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

■pjjo LARGE510^:
*

M

TuaHiiijRt rot betTERHOML
3018. ] _

rai atrodanti suknelė. Galima siū
dinti iš byle kokios materijos. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 1% yardų ir 1% yardų skirtin
gos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirp 1 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo ,vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 16 centų Ir prašrfu at

siųsti man pavyzdį No_________
Mieros ......................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

4177-83 Archer Avė, 1922-32 So. Halsted St.
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROSIS, Vylėjas

xmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

8*14-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louia Are. 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 Soath Halsted St.

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEU0N1S 
advokatą* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 10fZ 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 Ir 2 morgičiams.

*4

—M—IK R

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyji
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978 •

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Gerai lietuviams žinomas per 1* 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 

į naujausius mAtodus X-Ray ir ki
tokius elektroal prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: !•« W. 
18th St„ netoli Morgan 8t.

VALANDOS** Nuo 10—12 pieta 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakar®.

‘ Dienomis i Canal
8110. Naktį

South 'hore 2238
Boulevard 4186

3235 So. Haleted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

S................ ■■ ! -...........  ■■■/

Telefonai!

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

L

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 8102 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Nukilau 1U1. E airiai 6858

r— 1 111 ....... . ...........—. ..........   —
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optemestrist 

Boulevard 6487 
S. Ashland Av, 

ir 80* E. 47th 84.
Keavoed 17*1

Vi..- * ■ ,,/i#
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18.00 per year ta Canada. 
J7.U0 per year outsida ot Chlaaga. 
18.00 per year In CMcaga..

3c. per eopy.
Eatered ae Second Class Matter 

March Ttb. 1914. et the Psst Office 
of Chicago. III, :»rdax thv ect ef 
Marcb &rd 1879.
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sekmadienius. fteidiia ■uejleną Ren- 
drovi, 1719 S. HaUted SU Ckleagu, 
Ui. — Talafueaa* Raesrvalt ‘ibC*.
a., .u.-----

FAŠISTAI PRIEŠ FAŠISTUS.

Vienas bendradarbis šiomis dienomis rašė iš Lietu
vos “Naujienoms”, kad klerikaliniai fašistai darę sąmoks
lą prieš smetoninius fašistus, bet buvę susekti. Genero
las Ladyga buvęs klerikalų kandidatas j diktatorius. Da
bar tas generolas esąs priverstas atsistatydinti.

Tas pats bendradarbis pranešė mums, kad atsistaty
dinęs ir Lietuvos armijos generalinio štabo viršininkas,
pulk. T. Daukantas.

Visai panašių žinių yra gavusi ir Bostono “Sandara”, 
kuri rašo: j,/

“Generalinio štabo vir. pulk. Daukantas atsista
tydino. Oficialiai dar nepaskelbta. Gen. štabo virši
ninko pareigas eina jau puik. Skorupskis — lenkas, 
vos graibaliojąs lietuviškai. Gen. Ladyga — krikš
čionis — atsistatydino, žodžiu, ir karininkų soviete 
verda košė.”
“Sandaros” žinia, matyt, gauta iš kito šaltinio, nes 

joje sakoma, kad Daukanto pareigos tekusios Skorups- 
kiui, o musų bendradarbis rašė, kad — Plechavičiui. Bet 
svarbesniuose punktuose tos abidvi žinios pilnai supuola.

Klerikalinio fašizmo šulai armijoje, Ladyga ir Dau
kantas, pasirodo, jau išlėkė iš savo vietų. Iš to nuomanu, 
kokia atkakli kova eina tarpe Smetonos ir Krupavičiaus 
fašizmo frakcijų.

Kad klerikalai su tautininkais pešasi, tai buvo aišku 
visiems nuo to laiko, kai pirmieji išėjo iš valdžios. Tau
tininkai pasiliko valdžioje, o krikščionys (išimant dalį 
federantų) perėjo opozicijom Tečiaus dabar iškilo aikš
tėn, kad ta kova eina ne vien dej įtakos visuomenėje ir 
krašto tvarkos (referendumo, konstitucijos, ir t. t.), bet 
stačiai dėl galios valstybėje.

Kadangi šiandie Lietuvoje viešpatauja ne teisėta 
tvarka, bet diktatūra, tai galia valstybėje priklauso nuo 
armijos. Todėl tautininkai varžosi su klierikalais dėl 
armijos kontroliavimo.

Lietuvos armija tuo budu vis labiaus ir labiaus yra 
įveliama politikon.

Smetoniniriiai ir jų sėbrai daug šūkauja apie tai, kad 
Lietuvos žmonėms esąs pragaištingas politikavimas. Del 
politikos jie esą suskilę Į daugybes partijų, kurios fana
tiškai kovojančios prieš viena kitą, užmiršdamos ben
druosius valstybės ir tautos reikalus. Tuo gi tarpu patys 
smetoniniai užkrėtė politikavimo liga net Lietuvos ka
riuomenę !

Armijos karininkai pavirto politinių intrigantų 
įnagiais. Kur tatai gali nuvesti Lietuvą?

Gen. Kleščinskio pavyzdys rodo, kur. Jisai, tarnau
damas generaliniame štabe, buvo sugautas bepardavinė- 
jant slaptus dokumentus bolševikams. Už šitą išdavystę 
jisai tapo sušaudytas. Bet jeigu rusas Kleščinskis galėjo 
parsiduoti Maskvai, tai kodėl, sakysime, lenkas Skorups
kis negali parsiduot Varšuvai?...

Tačiau į tos saujalės generolų ir pulkininkų rankas 
šiandie yra atiduotas Lietuvos likimas!

Seimo nebėra . Valstybės konstitucija sutrempta. 
Balsavimu pareikšti savo valią piliečiams neleidžiama. 
Spauda pažebota. žodžio ir susirinkimų laisvė panaikin
ta. Kas gi tad galėtų šiandie Lietuvą išgelbėti, jeigu vie
na arba kita karininkų šaika, paėmusi viršų armijoje, su
manytų Lietuvą kam nors parduoti?

Rustesnio pavojaus Lietuvai dar iki šiol nebuvo per 
visą jos nepriklausomo gyvenimo laiką.

KOMUNISTŲ ŽULIKYSTĖ.

Beapgaudinėdami pubiiKą, Francijos komunistai ga- 
lų-gale taip įkliuvo, kad pastatė save ant juoko visam 
svietui.

Gegužės 1 d. jie rengė St. Gervaise didelę demonstra
ciją. Ji išėjo gana skysta, bet komunistų organas 
“L’Humanitė” (pavogtas nuo socialistų) ant rytojaus 
triubijo, kad demonstracijoje dalyvavo 100,000 žmonių. 
O kad žmonės Ljm pasigyrimui tikėtų, tai laikraštyje bu
vo įdėta demonstracijos nuotrauka, kuri iš tiesų rodė mil
žinišką minią.

Tik staiga vienas laikraščio “Victoire” bendradarbis 
iškėlė aikštėn, kad ta komunistų paskelbta demonstraci
jos fotografija buvo jau tilpusi laikraštyje “L’Humanitė”

Visimokijlmo kalnai 
Chicago Ją — paltui 
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orderiu karte su atsakymu.

1913 metais! . *
“L’Humanitė”, mat, tuomet dar buvo socialistų par

tijos organas. Socialistai 1913 m. rengė didelę manifes
taciją toje pat vietoje St. Gervaise, ir tenai kaipo svar
iausias kalbėtojas dalyvavo pats garsusis socialistų va

das, Jean Jaures ękaro pradžioje užmuštas vieno sudur- 
navojusio “patrioto”), ir taip pat atvykęs tam tyčia iš 
Berlino Scheidemannas.

Ta manifestacija iš tikro buvo labai didelė, ir josios 
nuotrauka buvo įdėta laikraštyje.

Komunistai, suskaldydami Francijos socialistų parti
ją, užgrobė jos organą “L’Humanitė”. Ir dabar, suradę 
jo archyvuose anos 1913 m. manifestacijos klišę (“cut’ą’’), 
panaudojo ją, kaipo iliustraciją, savo rengimo aprašymui!

Komunistų humbugieriai buvo tiek žiopli, jogei jie 
nepastebėjo net to, kad socialistų gegužinėje manifestaci
joje, kurioje dalyvavo nabašninkas Jauresas, nebuvo mi- 

. nioje iškelta nė vienos vėliavos ir nė vieno plakato, tuo 
tarpu kai šių metų komunistų demonstracijoje vėliavų 
: r plakatų buvo gana daug, kuo ir pats “L’Humanitė” savo 
aprašymuose gyrėsi.

Tuo budu laikraščio “Victoire” iškeltoji aikštėn ko
munistų žulikystė pasidarė visiems aiški. Ir Paryžius 
dabar, pilvus susiėmęs, kvatoja iš tų meklerių, kurie 
stengiasi pralobti, dumdami akis žmonėms.

RINKIMAI IR PAKTUOS.

Lietuvoj dabar eina ginčai 
dėl rinkimų į Seimą tvarkos. 
Valdančioji tautininkų partija 
įeikalauja, kad senoji rinkimų 
sistema butų pakeista tąja 
prasme, kad balsuojama butų 
re už partijų sąrašus, bet už 
rsmenis, kurie yra pastatyti 
I andidatais.

Smetonininkai tvirtina, kad 
tuo budu piliečiai galėsią išrin
kti tinkamesnius atstovus, nes 
i inkimuose gausią daugiausia 
I alsų “geriausi žmones,” o ne 
tie politikieriai, kuriems duoda 
pirmenybę partijos.

šitą valdančiosios partijos 
: umanymą labai vykusiai su
kritikuoja vienas “Ūkininkų 
Balso” bendradarbis straipsny
je “Asmuo ar partija.” Reikia 
atsiminti, kad “Ūkininkų Bal
sas” tai Ūkininkų partijos or
ganas — tos partijos, kuri po 

7 d. perversmo per keletą mė» 
resių dalyvavo smetoninėje val
džioje. Vadinasi, tai nėra ko
kių nors radikalų kritika, at
kreipta prieš valdžią, bet ga
na konservatyviškos srovės. O 
1 etgi ji visiškai sumuša profe
soriaus Vbldemaro partijos ar
gumentus.

žeminus perspausdindami tą 
rtraipsnj, patariame jį perskai
tyti ir tiems Amerikos tautinin
kams, kurie buvo įsivaizdavę, 
kad Lietuvos smetonininkai. 
siūlydami pakeisti rinkimų sis
temą, “panaikinant partijas”, 
t są sugalvoję ką tai labai rim
to ir naudingo tautai.

Minėtasai straipsnis skamba 
taip:

“Tautininkų organas “Lietu
vis” paskelbė kovą partijoms. 
Visa kaltė verčiama, kad Lie
tuva atėjo į šiandienę padėtį 
partijoms ir “Lietuvis” tikisi, 
1 ad partinis smakas bus su
trupintas “tikrųjų Lietuvos sū
nų’’. Mes iš p. Ministerio Pir
mininko pasikalbėjimo su “Ūki
ninko Patarėjo” redaktoriumi 
irgi matome, kad vyriausybe 
yra pasiruošusi sunaikinti par
tijas, nes sulig tariamu naujuo
ju rinkimų įstatymu bus ren
kama ne partijos, o asmenys. 
Todėl pravartu kritiškai pa- 
/ vclgti į visą reikalą, kad pil
niau supratus, kas ištikrųjų 
yra.

“Kas tai yra partija? Ar tai 
pripuolamai susidaręs lik poli
tinio sporto mėgėjų ratelis? Ar 
tai kelių asmenų sudaryta drau
gija savo asmeniškoms ambici
joms patenkinti? Ar tai paga
liau “žmonių mulkinimo” biu
ras, kaip kas ^ta linkęs many
ti? — Taip manyti butų ne
rimta.

“Kiekviena politiška partija 
ari pagrinde kokią nors pa
lovių masę, ar tai ūkininkų, 

darbininkų, žydų, vokiečių ar 
lenkų, krikščionių ar protes-7 pijus

tanių, kurios reikalus ji atsto
vauja, kurios tikslus* bei sieki
mus ji tenkina arba už juos 
kovoja. Žinoma, pasitaiko gy
venime ir smulkių partijėlių, 
kurios yra sukurtos ne kokios 
nors grupės reikalams tenkyti, 
bet dėka vadų ambicijos, todėl 
jos ir neturi reikšmės ir greit 
iš gyvenimo pašalinamos. O 
kiekviena rimta partija turi už 
savo pečių mases, kurių reika
lus ji gina, nes ji yra tų rei
kalų pagimdyta. O kas iš paties 
gyvenimo išplaukė, turi šaknis 
ir pačiame gyvenime. Todėl 
rimta politiška partija nėra 
koksai tai politikos sporto mė
gėjų ratelis, kuris žmonių rei
kalus, kaip šachmatus po len
telę stumdytų, tai nėra kelių 
asmenų sudaryta draugija sa- 
vo politiškoms ambicijoms pa- 
tenkyti. O dėl paskutinio, kad 
tai ‘įžmonių mulkinimo” biuras, 
tai tikras nesusipratimas. Nes 
jeigu yna įsisteigusi draugija, 
ar partija, tai ji turi savus tiks
lus, o kalbėti apie kokį mulki
nimą netenka, nes tai butų pri
metimas blogų norų kitiems, o 
savęs pastatymas angelo vietoj. 
Mes negalime aiškinti partijos 
ar draugijos įsikūrimo tuo bu
du, kad jos steigėjai turi ko
kių tai blogų norų, jeigu jos 
Įstatai neprieštarauja veikian
tiems įstatymams. Tiesa, pasi
taiko, kad savo ambicijoms pa- 
tenkyti žmones per rinkimus 
sudaro savo sąrašus, bet jie 
neturi pasisekimo ir apie juos, 
kaipo apie rimtus,’ kalbėti ne
tenka, nes jie didesnes reikš
mės neturi ir už parapijos ri
bų neišeina.

“Bet iš kitos pusės sakoma, 
kad partijos pasidariusios dik
tatorėmis, jos užmušusios as
menį, neduodančios jam pasi
reikšti. Taip, pavyzdžiui, šian
dieną daug kas kartoja, kad 
rinkimų metu piliečiai neturi 
galimybės balsuoti už atskirus 
žmones, o yra priversti balsuo
ti už partijų patiektus sąrašus, 
kuriuos reguliuoja partijų cent
ro komitetai. Piliečiai balsuo
dami už sąrašus, nežino ką jie 
lenką Joną, Jokūbą ar Petrą. 
Sakoma, kad jie žinotų,* kad 
bus išrinktas tuo sąrašu koks 
Baltramiejus, tai jie visai už 
tą sąrašą nebalsuotų. Kad są
rašais balsavimas yra tik rin
kikų valios suklastavimas.

“Pasižiūrėkime, ar tie prie
kaištai turi rimto pagrindo.

“Dėliai to, kad partijos yra 
užmušusios asmens pasireiški
mą tenka štai kas pasakyti. Ei
nant musų rinkimų sistema, 
kuri vadinasi sąrašų konkuren
cijos sistema, yra leidžiama ne 
tik politinėms partijoms, bet ir 
kiekvienam 50 piliečių paduo
ti savo, sąrašas. Todėl, jeigu 
butų, koks garsus žmogus, ne- 
prigulys tai ar kitai partijai, 
tai kodėl jo negalėtų išstatyti 
savo kandidatūros. Bet, jeigu 
jis į rinkimus neišeina, tai reiš
kia ne ką kitą, kaip tik jo men
ką garsumą, kuris toliau para- 

sienų nesiekia. (Pav. į 

Steigiamąjį Seimą išstatė suvo 
kandidatūras Vaičkus ir Naru
tavičius. Ir kas atsitiko? Jų 
sąrašai gavo nepaprastai ma
žą balsų skaičių, apie šimtą su 
viršum balsų). Todėl prie šios 
sistemos nėra niekam užkirs
tas kelias išstatyti savo kan
didatūrą ir būti išrinktam į 
Seimą. Tai viena medalio pusė. 
Be to, piliečiai renka atstovus 
neatsižvelgdami į asmens sim
patijas, ne dėlto, kad Jonas su 
barzda, o Jokūbas be barzdos, 
1 et žiuri ir į tai, kokią progra
mą kas patiekęs yra. Ir gali
ma drąsiai tvirtinti, kad pi
liečiams rinkikams daug svar
biau yra programa, o ne taip 
svarbu, kas ją gins Jonas ar 
Petras, by tik jis gintų jo rei
kalus. Programinis partijos są
rašo pobūdis daug rimčiau vei- 
J<ia į balsuojančių piliečių nu
sistatymą, negu kandidatų są
rašo pavardžių eilė. Iš antros 
pusės, jeigu piliečiai taip bran
gina kurį nors žmogų, tai taip 
daro ne dėl ko kito, kaip tik 
dėl to, kad jis geriausiai reiš
kia tam tikros grupės nusista
tymą. Užtenka tik, kad ir la
bai žymiam veikėjui pakeisti 
savo politinį nusistatymą, kaip 
jo garbintojai nuo jo nusisuks. 
Pav. jeigu jis seniau gynė ūki
ninkų reikalus, o paskui pasi
darė komunistu. O tai jau ūki
ninkams ne be vis vien butų. 
Sąmoningi ūkininkai nuo jo 
tuojau atsisuktų. Bet reikia 
atsiminti ir tą, kad garsenybės 
ant pirštų suskaitomos, todėl 
garsenybių visur kandidatams 
nepakaktų, o reikėtų išstatyti 
ir eilinius piliečius. O čia jau 
linkikui vis vien ar Petras, ar 
.Jonas sėdės Seime, by tik jis 
gintų jo reikalus.

“Iš viso to seka aiški išva
da, kad piliečiams rinkikams 
yra daug svarbesnė politine 
programa, negu kandidato są
rašo pavardžių eile. O- politine 
programa kaip tik yra aiškia li
nai ir geriausiai nustatoma po
litinių partijų ir rinkikams ge
rai žinoma, U

“Bet jeigu butų balsuojama 
ir už asmenis, o ne už parti
jų sąrašus, tai ar tuęmet iš
nyktų partijos?

“Ne. Partijos pasiliktų, nes 
susirinkę atstovai į Seimą pa
sidalintų į grupes ir vis vie
na pasiliktų partijos. Tik čia 
partijoms reikštis butų suda
rytas ne teisinis kelias, o kan- 
trabandinis. Asmenų rinkimo 
sistema yra Anglijoj, bet ten 
partijos nuo to nežuvo, lodei 
paskelbta kova partijoms yra 
ne kas kita, kaip tik nesusipra
timas, nes kas yra kilęs iš gy
venimo, tas gyvenime turi ir 
šaknis ir yra gyvas iki kol jo 
šaknų nepakirs. O pakirsti 
žmonių susiskirstymą grupė
mis ir padaryti juos lygiais nie
kam nepasisekė ir nepasiseks, 
todėl niekam nepasiseks pakirs
ti ir partijų, nes jos ne ką ki
tą, kaip tik žmonių susigrupa- 
vimą reiškia.

“Todėl prieš pastatymas, ko- 
I io tai išsvajoto asmens, kuris 
butų kas tai nepaprasto, as
mens neprigulinčio partijai (ar
ba kitaip sakant neturinčio 
programos, nes jeigu jis turės 
programą, tai jau bus jo nu
sistatymas ir tuo. pačiu parti
ja), yra tik svajone, neturinti 
pamato gyvenime.

“Jeigu taip galvoti, kaip ku
rie galvoja, kad įvedus asmenų 
linkimo sistemą išnyktų parti
jų diktatūra, nes atstovai butų 
ne be partijų statomi, tai tek
tų prieiti, kaip tik priešingos 
išvados, kad tuomet butų tiek 
partijų, kiek yra asmenų sei
me. Bet jeigu kituose kraštuo
se to nėra, tai todėl, kad ten 
asmenis stato partijos, o ne 
kas tai tokie išsvajoti ligi to 
laiko nepasireiškę žmonės. To
dėl ir pas mus įvedus asmenų 
sistemą, kandidatus vis vien 
partijos statytų ir dėka parti
jos agitacijai ir laikymosi jos 
programos tas ar kitas atsto
vas praeitų. Bet čia butų jau 
mažesnis ryšis atstovo su ta 
grupe, kuri ji rinkimuose rė
me, kas skaldytų grupės vienu
mą ir išeitų pačių rinkikų ne

naudai. Taip, pav., kad ir ūki
ninkams daug svarbiau yra ti:- 
rėti seime galingą ūkininkų 
grupės atstovų partiją, ne kaip 
turėti reikalo su atskirais as
menimis, kurie nežinia kaip pa
sisakys.

“Balsavimas už tą ar kitą 
partiją yra tai pasirinkimas 
tos programos, kuri rinkikui 
yra tinkamiausia ir todėl čia 
negali būti jokios kalbos apie 
rinkikų valios visišką suklas- 
tavimą. Jeigu partijos ir nu
krypsta dalinai nuo savo pro
gramos, tai vis ne tiek daug, 
kaip salėtų nukrypti atskiri 
asmens. O gyvenime juk nieko 
nėra visiškai tobulo, kas žmo
gaus rankomis ir protu yra pa
daryta.

“Jeigu dabar kalbama, kad 
atstovas turi klausyti partijos, 
kuri duoda jam įsakymus bei 
nurodymus, tai prie asmenų 
rinkimo sistemos jis turėtų pa
taikauti piliečiams rinkikams. 
Ir jis ypač labai turėtų patai
kauti rinkikams, jei jis butų 
išrinktas nežymia balsų daugu
ma. Čia jo mandatas kabėtų 
nuolatiniame pavojuje ir jis 
turėtų nuolat meilintis rinki
kams, nes yra rimtas pavojus, 
kad jo priešininkas gali jį nu
stumti. Yra daug dar ir kitų 
neigiamų pusių šios sistemos, 
kurių aš šiuo tarpu nesiimu na
grinėti.”

Keistas kurtumo 
gydymas

Amerikoj, vienas Brooklyno 
ligoninės gydytojas, ausų ligų 
specialistas išgydė labai įstabiu 
budu jauną merginą, kuri bu
vo staiga apkurtusi, šis gydy
tojas liepė merginą orlaiviu iš
kelti i 1,500 metrų aukštumą 
ir ten kurį laiką paskraidyti. 
Mergina niekad prieš lai ne
buvo orlaiviu skraidžiusi, la
bai susijaudino ir tas susijau
dinimas išėjo jai į gerą. Kada 
orlaivis nusileido, tasai gydy
tojas merginą apžiurėjo, bet ji 
jau gydymo nebuvo reikalin
ga ir visai gerai girdėjo. S?

—Juo garsiau aš savo duk
terį šaukiu, tuo menkiau ji gir
di. Kas gi, pagaliau, iš jos iš
eis?

—Telefonistė.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas ' 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St.- Chicago, III.

A. L Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

K a/anaos j nuo 6 iki 8 vaL vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaakee Aven Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey SU 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultravioletini iviesa ir diatbemiia
/

(Pacific and Atlantic Photo]
Aliejaus magnatas II airy F. 

Sinclair, kuris tapo nuteistas 3 
mėnesiams kalėjiman ir užsimo
kėti $500 pabaudos už panieki
nimą Jungt. Valstijų senato, at
sisakant atsakyti į jam naduo- 
tus klausimus laike tyrinėjimo 
Teapot Dome aliejaus žemių 
skandalo .

Juokai
Staličnam restorane.

I rovincialas.—Nusibodo kai
mo valgiai, norėčiau paragauti 
Kauno virtuvės. Ką tamsta pa
tartumei pusryčiams?

Kauniškis. -— Pabandyk, 
tamsta, vištelius. Tai bus, ro
dos, geriausia.

Provincialas. — Aš mėgstu 
vištelius, ypač iškeptus svieste 
ir grietinėj. O kaip jie paduo
dami j stalą ?

Kauniškis. — Paprastai, 
užsakyk kiaušinį ir rasi vidury 
viščiuką...

PIRMENYBĖ MOTERIMS

Vyras pareina namo ^ėlai ir 
smagiai įkaušęs. Rytą žmona 
žadina jį, kad keltų ir eitų į 
tarnybą.

—Kelkis tu pirmiau. Aš vi
suomet moterims duodu pirme
nybę.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:80—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

T" " ~ - ----------T~ ~ •

DR. MARGERIS 
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 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 vakare 

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

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

Tel. Lafayette 4146
v-i- I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g 9 va] vakL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 Su. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedlKoj 19 iki 12 d.
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Ką turės spręsti San
daros Seimas?

Už keletos dietių Chicagoj į- 
vyksta Sandaros Seimas. Su jo 
darbų eiga ir rišamomis pro
blemomis vertėtų susipažinti iš- 
kalno, nes suvažiavusių delega
tų vienokis ar kitokis nusista
tymas žymiai paveiks j musų 
išeivijos politinį judėjimų ir sy
kiu atsilieps į Lietuvos vidu
jinę struktūrų.

Galima numatyti, kad San
daros Seimui pirmiausia teks 
susidurti su įvykintu katali
kiškų partijų perversmu gruo
džio 17 d., ir tarti žodį dėl siū
lomų permainų Lietuvos valdy- 
dymo formoj. Paskiau, reikės 
apkalbėti pačios musų organi
zacijos reikalai' ir surasti bu
dus sustiprinimui tautinio ir 
demokratinio veikimo.

Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUVO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra't. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Ix)we Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood 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

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

Padėtis Lietuvoj.
Sandaros Seime negalės būti 

klausimo ar pritarti sąmokslo 
iniciatoriams, ar ne. Lygiai, 
vargu ar bandys kas teisinti 
tą visą pasitičiojinią iš žmo
nių rinktos atstovybės, kurį 
šiandie girdime Kaune. Sanda- 
ricėiai pakankamai turi sveikos 
nuovokos, kad suprasti, jog tik 
visiems gyventojams dalyvau
jant krašto valdyme, tegalima 
sutiprinti Lietuva, Sį pamati
nį nusistatymą stirnas privalės 
aiškiai pabrėžti. • Mes tuo bū
du išsklaidysim gerą dalį pa
skalų apie neva Amerikos lie
tuvių pritarimų dabartiniems 
diktatoriams ir užkirsim kelių 
daromoms pastangoms įtrauk
ti Sandarų į Kauno tautininkų 
stovyklų.

Organizacijos stiprumas.
Einant tiesiu keliu ir neda
rant kompromiso su savo są
žine bei principais tuose klau
simuose, kurie paliečia Lietu
vos ateitį, noroms, nenoroms 
mums tenka prisiklausyti įvai
rių užmetimų iš savo buvusių 
kolegų. “Vienybė” ir “Dirva” 
užėmė kitokią poziciją negu 
didžiuma sandariečių ir grąso 
suardymu organizacijos, jei mes 
nepakeisim savo taktikos. Ka
dangi spauda šiandie yra svar
bus dalykas, tai ne vienam gal 
tenka pagalvoti kaip suradus 
tokių išeitį, kuri apsaugot San
darų nuo skilimo.

Kišant šitų painų klausimų 
reikia atsižvelgti Į du dalyku: 
1) Ar yra galimybės susitarti 
su tais laikraščiais? 2) Ar 
Sandarai svarbiau — jų para
ma ar jos dabartiniai principai 
ir nusitatymas? Politiniuose 
klausimuose susitarimas šiuo 
momentu yra beveik negalimas. 
“Vienybei” ir “Dirvai” Lietu
va atrodo paprastu žaislu kelių 
karininkų rankose, o žmones 
— beteisia minia patenkinimui 

valdovų ambicijai. Vienas tų 
laikraščių buvo net apsiėmęs 
pranešinėti dabąrtiniai valdžiai, 
jog iš p. N. Kadžio kalbų pasa

kytų Amerikoj galima esą spė- , 
ti kad valstiečiai-liaudininkai, 
su p. I. Pajauju priešaky, išlik
to rengg sukilimą. Delei antro 
klausimo apie “Dirvos” ir “Vie
nybės’’ svarbą Sandarai tenka 
pasakyt, jog geriau turėti vie
ną blogą vadą, negu tris ge-

I rus, turinčius lygias teises. 
Musų organas, nors jis nėra 
toks garsus, bet jį sekdami ži
nome kur einam ir kų darom.

j Turėdami gi keletą vadu, trau
kiančių į įvairias puses, mes 
nieko nelaimėsi m.

Taigi paėmus domėn šiuos 
visus faktus, galime spėti, jog 
rišant vidujinius Sandaros rei
kalus seimas nesutiks daug 
keblumų. Vargiai kada San
dara turėjo prieš save aiškes
nę užduotį, kaip dabar ir var
giai kuomet jos žodis, darbas 
ir pasišventimas buvo Lietuvai 
taip reikalingas, kaip šiandien.

—Sandarietis.

Ką reiškia tavo vakaryk- Į 
štiš sapnas? ;

________ i

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- < 
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti-į 
kiame, bet mums visiems yra į 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini- j 
mui kas nakt sapnuojamu sap- . 
nų įsigykite naują, didelį, gra- 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran- i 
dasi išguldymai keliolikos tuk-1 
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
juntimu 75 centai.

NAUJIENOS į
Sc. Halsted St.

CMcagB. >11

Didelis Pasisekimas

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

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

"įsnik
For Cut« and Woundf

A paisau goki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas, 
ir išgydo.

Pašalink Kosulį, Šalti,*Gal- 
vagšle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Geresnis nei Mustsrd Plaster.

tonas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Dr. J. W. Beaudetto
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marikai] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS C ANA L 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randssl 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMTTIMSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurh 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, cervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos valkus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki J vai. p. p.

4712 So. Ashlar»d Air.
Rovlcvard 75h£

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

Naujienos.

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON 
Liepos 19 d., 1927 

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

—-.—„----
Kas reikalinga padaryt ir 

žinoti
-------- —

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti TJetuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
ioj. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentą. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

' Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

• 2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

v ■ v ’
‘3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

DRAUGYSTftS 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, 111., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
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. \Vallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Aubum 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3889 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą

trečiadienj mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS' ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KL1UBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

Pinigai Lenkijon
• • ir į

«

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

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

Baltic American laivu LITUANIA

Chicago1739 S. Halsted St.

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausi 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninką, dailiai įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo j Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS

B1LL Y’SAUNCLE

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

'Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ČMadi by

bmTF.Y'ES
Night and Moming to ki ep 
themClean.CIear and 1 irai* !iy 

Writc for ¥rce “Fvr (*</’<•”

Mu'lncCo., . 'I. 01 N«
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JUZEFĄ MOSI E J
našlė po A. A. Jeronimu

po tėvais Bogusz

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 4 dieną, 7 valandą va
kare, 1927 m., sulaukus 76 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Kaunas, paliko dideliame nuliū
dime dukterį Sonia ir keturius 
sūnus: Stanislovą Aleksandrą, 
Mikolą ir Joną, seserį Barborą 
Savickienę ir brolį Feliksą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 6018 
Prlnceton Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 8 dieną, 9 vai. ryto iš na
mų į St. Cyrial X Metodius ant 
50 gatvės ir Hermitage parapi
jos bažnyčioj, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydėta 
j Resurection kapines.

Visi A. A. Juzefo Musiej gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir

CHICAGOS 
ŽINIOS

PPASIBAIGfi BYLA .PRIEŠ
GUBERNATORIŲ SMALL’Ą

jai pas- 
atsisvei-

Nuliūdę Iii kame,
Duktė, Sūnūs ir

Laidotuvėse patarnauja 
bonus L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Sesuo.
gra-

Byla prieš Illinois guberna
torių L. Small’ą tapo likviduo
ta. Kaip žinia, iš gubernato
riaus ieškota $1,925,13 1. Guber
natoriaus Sinall’o ir valstybės 
advokatai sutiko panaikinti 
bylą taja sąlyga, kad valstybei 

I Small sumokėtų $650,099. Ap- 
1 skričio teismo teisėjas b'rauk 

\V. Burtun priėmė sutiktą 
vekatų sumą. 

♦ ♦ ♦
Per; itą šeštadienį, apie 

siaudienįj du 
i trokų, kuris
nal Kur Pressing &Dyeing Co., 
1406 North Halsted st., palie
pė dviems kompanijoms dar- 

; ’/ninkams išlipti laukan, ir kai 
šie išlipo, banditai nuvažiavo. 
Nuvažiavo ir nusivežė brangius 
kailius, buvusius troke, kurių 
vertė siekė virš $14,000. Va
landą vėliau trokas rasta tuš
čias..

ad-

pu- 
banditu įšoko į 
priklausė Natio-

VVisconsin. P-as Krutinaitis už
suko j “Naujienas’’ važiuoda
mas iš Illinois universiteto na
mo vakacijoms. Jaunas Kurti
naitis, kuris baigs mokslą atei
nant} semestrą, peteitą semest
rą pasižymėjo kaip vienas ga
biausių savo klcsos studentų. 
Jis tapo priimtas nariu Pi-Mu- 
Epsilon draugijom O ton drau
gi jon priimami tik pasižymė
jusieji nepaprastais gabumais 
matematikoj studentai,

V. Poška.

Kapitono Stapletono domei

Jonas Eudeikis, 1605 South 
Hermitage avė., konfidencialiai 
pranešė Reporteriui, kad jis 
rengiasi artimoj ateityj užpul
ti 13-to. Distrikto stotį, nuga
labyti ir palaidoti stoties gar
bę. Reporteris perspėja kapi
toną būti prisirengusiu atakai, 
kadangi Jonas, kaip visi žino- 
yra 
rus.

patyręs laidotuvių 
—Reporteris.

meist-

Socialistų Partijos Pro 
sos Piknikas

Jau porą kartų buvo praneš
ta. kad sekmadienyje, birželio 
19 dieną, visi Ciningos socialis
tai rengia presos- pikniką.

Dabar jau galima ir tikietus 
gauti “Naujienose’’, 1739 So. 
Halsted st.

Draugai ir draugės yra kvie 
Čiami atsilankyti į “Naujienas’ 
ir pasiimti tų tikietų išplatini 
mui. —V. P.

Town of Lake

Užstoja Reporterį
Lietuviškas Vincas pereito 

penktadienio “Naujienose“ ra
šė apie šv. Kazimiero kapines. 
Aš buvau ant šv. Kazimiero ka
pinių. Išklausiau viešų pamaldų. 
Pamaldos pasibaigė apie 1-mą 
valandą po pietų. Aš turėjau 
reikalą, todėl išbuvau ant ka
pinių iki pusės penktos valan
dos ir nemačiau ant šv. Kazi
miero kapinių nei vieno girto 
žmogaus 
miančio, 
Vincas.

klūpojančio ir ve- 
kaip sako Lietuviškas

nuvažiavau ant Tau-

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Malė

Darbininkų Keikia ___
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Financial

Finansai-Paskolos

REIKIA, janitoriaus pagalbinių-i PARSIDUODA Malt & Hop krau- Opi MOPGTfTAT 
ko. 1635 S. Lawndale avė. Tel. Į tuvė, gera proga geram žmogui*
Rockvvcll 6620. 1 Įkibti į Šitą pelningą biznį. Parda- ,

_________  vimo priežastis — nesutikimas part- 1
______________ __________________ nerių. Atsišaukit greitai. 4254 Ar- 

'_____ cher avė.
REIKIA mechanikų, mašinistų į

dirbtuves darbininkų, klerkų, kyngve- Į 
džių ir kitų,, kuria nori dirbti 1 arba 
2 valandas. 3 vakarus j savaitę, dir
bant speciali darbą. Gera mokestis. 
Priduokit savo vardą ir adresą j Nau
jienos. 1739 So. Halsted st. Box 
943.

Keal Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimui

3-TI MORGICIAI

REIKALINGAS senas žmogus, ku
ris negali dirbti dirbtuvėn, kad bu
tų teisingas, blaivus, ir suprantantis 
dirbti grosernėi. Atsišaukit: V. Pu- 
šinskas, 2958 W. 38 St.

JUS GALIT UŽDIRBTI
DAUG PINIGŲ 

DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ 
ARBA DALI LAIKO

DIDELIS PASIRINKIMAS

PARDAVIMUI naujas marinis 
namas, 4 pagyvenimų, viskas įlai- i 
syta pagal vėliausios mados. Ice 1 
box ir gas rangos. Taipogi 3 karų 
garažas. Randasi S. E. kampas 66 
ir Rockvvell st. 2549—59 West GGth

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame feal estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių,2 NAUJI mūriniai namai, tik ; . . - . .

baigiami budavoti, 2 flatu po 4 ir komisą*. Teisingai atliksim
Reikia vyrų dėl pardavi- H.nZriu," bus itaisyu“PZi vi- I “-- --------- -c A t nUIIIMUI HM, imtoji*

nėjimo PATTAWATOMIE tinusios mados, 70 Tnhnnn avė. 
HILLS, ką tik atidaryti, tai

PETRAS BOUBINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 3 dieną, 9 valandų va
kare, 1927 m., sulaukęs 16 me
tų amžiaus, gimjs birželio 1, 
1911, Chicago, III., paliko dide
liame nubudime motiną Mari
joną, po tėvais Eičaitę, tėvą 
Petrą, dvi seseris. Juzefą ir 
Bronislavą, brolius Antaną ir 
Joną ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4501 S. Hermi
tage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 7 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Boubino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pa.'kutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, broliai
ir giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yaids 1741.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

metų jau- 
draugų, vi- 

nusipirko

Bridgeportas
Lietu vių 

: šeštadieni 
I draugystės

Nelaimė lietuvių šeimynoj
Petras Boubinas, 

Hermitage avė., 16 
nikaitis, ir pora jo 
si bendrai susidėję
automobilį už kokius $35. Tai 
atsitiko birželio 1-mą dieną. 
Ketverge, birželio 2-rą dieną, 
šie jaunuoliai su pora kitų 
draugų išvažiavo pasivažinėti. 
Ant 4 1-tos gatvės ir S. Hormi- 
tage jie susidūrė su Model Milk 
Jairy Co. troku.

Pasekmė tokia: visi jaunuo-

Paskui 
tiškų kapinių. Ten pasivaikš
čiojau ant akpinių. Vėliua, iš
ėjęs iš kapinių, perėjau gatvę 
ir įėjau miškan, kur žmonių 
minios linksminosi. Tai tikra 
teisybė, ką jūsų Reporteris pa
davė apie tas žmonių minias ir 
apie linksminimasi prie pat ra
mybės ir liūdėjimo vietos. Ir aš 
jo pasakymą patvirtinu.

Mikolas M.

CLflSSIFIED flūS.Į
Announcements

Pranešimai

c * cej *i • • 2 METU senumo namas, po 5 iryra oOUtn oide puikiausi 5 kambarius, aržuolo Irimas, karš- 
subdivizija. Gatvės dabar *1' vandeniu aj^ildomas pirmas fla- 
yra jau iscementuotos. Illi- So. Washtenaw Avė. 
nois Central geležinkelio 
transportacija. Labai pigiai 
parduodama šios rųšies že
mė. Ofisas atdaras iki 8 
vai. vakaro Pasimatykit su

MR. GEO. ELMORE,
H. W. ELMORE & CO.

29 S. La Šalie St.
Room 348

PARDAVIMUI labai gražus cot- • 
tage, 5 kambarių, aržuolo trimin- 
gas, furnasu apšildomas, gražioj 
vietoj, tik pusė blako nuo karų li
nijos, taipgi ir lotas 20y 125 šalę 
namo. 6222 S. KiĮdare avė.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis 
namas, visi po 4 kambarius, mau- : 
dynčs, elektra ir visi parankamai, l 
namas tik 9 metų senumo, randasi 1 
Rrighton parke, graži yieta. Kaina 
815,500; įmokėti pagal sutarties. Į

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon vaikinui. Mo

derniškas. 3309 S. Union Avė., 3 au
kštas, užpakaly.

For Rent

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

Phone Central 6260

Miscellancous

ELECTRIC KONTRAKTORIU3
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting 
mus iuw7> milinio gunniv uiaiiiyu i & Hardware Co. 

mažesnius ant didesnių, didesnius Malevojam ir popieruojam. Užlaikom
Mes tuos namus galime mainyti , 

1 ■ a . . v. .. • ' • w “ “ * ' ■ • w * ..... — » .. ... .. .. r
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir ! 
ant biznių.

A + A
PETRONEI^ 

GRIGALIŪNIENĖ 
po tėvais Jankauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 3 dieną, 11:45 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Kauno 
rėdybos, Radviliškio apskr., 
šaukutos miestelio, Amerikoj 
išgyveno 17 metų, paliko dide
liame nubudime vyrą Vladą, sū
nų Vladų 13 m., motiną M. Jan
kauskienę, 3 brolius, Konstan
tą, Juozą ir Antaną ir dvi sese
ris, Elzbietą Stalygienė ir Ve
roniką Romanauskienę, o Lietu
voj brolį Stanislovą ir seserį 
Marcelę Kleivienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1710 South 
String st.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 7 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazlmieri kapines.

A. A. PetronėlėM Grifcat- 
liuliengs giminės, draugai ir pa- 
žįetami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, hunus, motina 
ir gimines.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Tel. Car.n! 
6174.

Auditorijoj pereitą 
buvo šv. Kazimiero 
vakarienė. 
♦ ♦ ♦

Penktadienyj įvyko Illinois 
Valstijos Pašalpos Kliubo prieš- 
pusmetinis susirinkimas. Nu
tarta surengti maskų balių Au
ditorijos didžiojoj svetainėj, 
kilius bus rengiamas rudeniop.

P-as Antanaitis,. Auditorijos 
svetainės prižiūrėtojas, rengia
si, kaip greit aplinkybės pave
lys, važiuoti ligoninėn opera
cijai.

18-tos gatvės apielinkės
Atlankė “Naujienas

Sekmadieny, birželio 5 d., 
“Naujienų’’ redakciją aplankė 
p. Jonas Kurtinaitis iš Tborp,

PADĖKAVONĖ
A. Julijonas Druktenis, 
mirė gegužio 29 dienų,kuris

1927 m .ir palaidotas tapo bir
želio 2, 1927, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskuti nj patarnavimų ir paly-

z— " 1
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS 
GKAKOKIUS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
4sti sanžiningaii ir 
lebrangus, todėl kad 

neturime išlaidų 
’aikymu skyrių.

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IIŽ-

3307

n y bes vietą.
Mes atmindami ir apgailėda

mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reikšdami giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojamė 
musų dvasiškam tėvui kuni
gams Petraičiui ir Paskauskui, 
už gražų pamokslo pasakymų 
ant kapinių ir kun. Martinkui, 
kurs atlaikė įspudinkas pamal
das už jo sielą; dėkavojamė 
grabeliui A. Masalskiui, kurs 
savu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo Jį į 
amžinastį, o mums palengvino 
perkąsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojamė draugijai “Vysku
po Valančauskio’ už prisidėjimą 
prie laidotuvių ir pagalios dė- 
kuvojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Julijonas sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Antanina Druktenis.

iai tapo sužeisti.
benti į St. Paul ligoninę
’lace ir Halsted
ioBubinas mirė birželio 3-či 

dieną 9 vai. vakare.

Buvo nuga
išti! 

st. Čia Petras 
z zių

Koroneris tyrinėjo jvykj per
eitą šeštadienį 10 vai. ryte. Ty
rinėjimas atidėtas iki 14 die
nai birželio. Tyrinėjimas bus 
daromas 13-to distrikto polici- 

<>s stoty j, 47tb St. ir So.'*Pau- 
ina avė. .

Laidotuvės nelaimingo jau
nuolio įvyks antradieny j, bir
želio 7-tą dieną 
bažnyčios į šv. 
pines.

iš šv. Kryžiaus
Kazimiero ka-

Laidotuvėmis 
Eudeikių

rupipasi p-nų 
laidotuvių įstaiga,

Draiveris troko, su kuriuo 
susidūrė nelaimingų jaunuolių 
automobilius, yra Stasys šat- 
kus. Jis areštuotas ir laikomas 
policijos stotyj, 47tb st. ir Pau
lina avė.

A. a. Petras Boubinas buvo 
padorus vaikinas. Nesenai buvo 
gavęs darbą ir rengėsi paleng
vinti tėvams šeimynos biudže
to nušstų wavo uždarbiu. Begai- 
leslingas likimas betgi pakirto 

jauną gyvenimą pirm laiko.
Velionis paliko nuliudusius 

tėvą ir motiną, du broliu ir dvi 
seserį.

* ♦ ★

šeštadieny j, apie 10 v. va
kare, Reporteris medžiodamas 
žinias užsuko pas pažįstamą 
biznierių ant Hermitage avė., 
netoli 47 gatvės. Įbėga vidun 
susirūpinusi senyva moteris ir 
klausia biznieriaus:

—Girdėjau, kad tamsta ži
nai kur randasi du lietuviai, 
kurie šiandien pasikorė.

—Aš nieko nežinau 
sakė biznierius.

- Kur tamsta nugirdai apie 
pasikorimą? paklausė Be-

at-

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Grnboriu* 
ir Balzaniuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Td. Canal 
ir 2199

mano
užgu-

1271

J.F.RADZIUS 
Pigia art a* LUtavlai 

Grabortai Chicagoje
1 .nfJntuvfae patar- 
iauju geriau ir pi
ldau negu kiti, to
dėl. kn<h priklausau 
prie grabų iidirby-

OFISAS!
W. 18th St. 

I'ol Canal 6174 
SKYRIUS: 

3288 S. Halsted St.
Tel. Bhd. 4068

North Side. Lietuvių Amerikos Po
litikos Kliubo ąųt North Side mėne
sinis susirinkimai ]vyks pirmadienį, 6 
d. birželio, parapijos svetainėj, 1644 
Wabansia Avė., 8 vai. vak. Prašomi 
kliubiečiai skaitlingai susirinkti, nes 
yra svarbių svarstymų.—‘Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubas, laikys 
mėneskiį susirinkimą antradieny, bir
želio T dieną. 192? m., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St.f Gerbiami draugai, ma
lonėkite pribūti visi laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų dėl aptarimo.

— Rašt. K. J. Demereckis.

RENDAI Storas lietuviškam bote- 
lyj; visi {rengimai yra pilnoj tvarkoj, 
renda pigi. Savininkas yra per senas 
užimti biznį.

1006 S. Halsted St.

Mes budavojam namus ir ant 
kontraktų, jeigu neišsirenki iš mu
sų gatavų namų, tai mes pabuda- 
vosime

malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

pagirt tamstų reikalavimų.

Automobiles
JOKANTAS BROS.

4138 Archer avė.
Tel. Lafayette 7674

KRAUTUVIŲ FIKCERIAJ
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stata St.

PeVsonal
Atmenu Ieško

KAS norit uždirbti pinigų, eikit 
i partnerius. Esu vienas, turiu 2 
bučernes, vienam sunku. Nemokan
tį biznio išmokinsiu. Tel. Pullman 
0987. t

Situation Wanted
Darbo Ieško

JEŠKAU darbo, barberis, vakarais 
ar subatomis, Naujienų Skyrius, 3210 
So. Halsted St. fcox 230.

Help Wanted—Male-Female

PATYRUSIU VYRŲ ARBA 
MOTERŲ

Tokiems vyrams ir moterims, 
kurie turi biznio gabumų ir pasi
ryžimų ir turi pirmos rųšies re
kordus. Turi būt virš 23 metų am
žinus metu ir turėti paliudymus. 
TVfos ino Meri) viotif.
Mokėsime algą, koinbq 1r bonus. 
Atsišaukit prie managerio Foreigu 
Dept.

506 S. Wobash avė.
Room 521

Help Wanted—Female

REIKIA moteries lengvam namų 
darbui, geri namai. Zamd, 2903 
Cortez t.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris dirbti prie namų darbo. Už
mokestis gera, prie mažos šeimynos. 
2300 W. North Avė. Armitage 1322.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI norinti gerų darbą ir ge
rų užmokestį atsišaukit šiandie. 
Patvrimas nereikalingas.

Matykit:
M R. BARTKUS

7 W. Madison st.
Rm. 502.

REIKIA VERTĖJŲ
I>abai senoje įstaigoje, labai 

pasekmingas biznis su dideliu 
skaičiumi lietuvių kostumerių. 
Labai geros darbo apystovos ir 
gera mokestis, jei jus tiksite 

su

porteris.
— Kaimynai pasakojo. Vienas 

pakaruoklių susipyko su pačia 
ir pasidarė galą, o kitas — ne
turėjo ko valgyti.

Bet kodėl tamsta esi taip 
susidomėjusi tais nelaimingais 
žmonėmis?

Matai, Jurgis Dragūnas, tam darbui. < Pasimatykit 
gyvenęs 4527 Wood st., pra- manim asmeniškai šiandie, 
puolė gegužės 8 dieną. Iki šiol MB. CERMAK
nežinome kur jis randasi ir ari Room 1514
gyvas tebėra. 134 N. La Šalie Street

AUTOMORILIAI ant pardavimo 
Giordan sedan, 5 pasažierių, nau
jai pertaisytas ir naujai numalia- 
votas, atrodo kaip naujas ir bėga 
kaip naujas. Parsiduoda už $650. 
Ir vienas Hupmobile turing, 5 pa
sažierių, naujai pentuotas, atrodo 
kaip naujas — $250. Ir vienas 
burn turing, geras pentas ir

! ram stovy r— $150.
TAISOM karus No. 1. Kas 

veža karų taisyti, tas jaučiasi 
bai užganėdintas musų darbu. 

4406—08 Western avė.
Savininkas Stanley Dyokas, 

5443 Shelds avė.
Tel. Boulevard 6933

Au- 
ge-
at- 
la-

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
Mes parduodam visokia kaina 

mus, lotus, farmas ir biznius po 
sų Amerika. Kurie turite kų ant 
mainymo, kreipkitės pas 

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st.

^Tel. Doulevard 4899

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

I lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

I dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty-
na
vi __ „__ .___  ___ „ ...
iš- rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
341M3 Ogden Avė.. 

Phone Lawndale 0114

PARSIDUODA Willys Knight se- 
dan, 5 pasažierių,' 1925 model, ge
ram Stovy. Atrodo kaip naujas. Di
delis bargenas, 4254 Archer avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas. Pigiai. Randasi ant 
524 W. 37 str. Savininkas 2113 So. 
Halsted st.

PARDAV1MUI 2 pasažienj Coupe 
Fordas, inžinas 1927 modelis. Pigiai. 
8837 S. Houston Avė. Saginaw 1449.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI heateris ir kdučius. 
E. Messman, 1911 S. Jefferson St.

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

f[alow, 2 flatų arba apartinentinį 
Juosime dėl 15 metų morgičių be 

nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 31Q3.

ooi Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Cicero* Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$800 VERTES pianas už
$95, benčius, roleliai ir cabinet,

6136 So. Halsted St. 1 fl.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su bizniu, arba mainysiu j ma
žą namą arba biznį. Randasi 50 my
liu nuo Chicajros. Yra Storas ir 5 
kambariai užpakalyj. Mažam mies
telyj; tinkama vieta senyviems žmo- 

nšms arba dideliai šeimynai. Galima 
laikyti karvę ir vištas. Kaina tik 
$2000.00.
1445 So. 50 Avė., Tel. Cicero 3677-J

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago
Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus j senus ir naujus na- 
rnu8. Taigom. KADIO parduodam 
ir

ESU priverstas parduoti savo gro
jikų pianų, su 90 rolelių ir benčiumi, 
už $65", cash $25 ir po $10 į mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl. .

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė. Geroj vietoj. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos. 708 W. 30 St.
--------------------- ---- -- - —r

PARDAVIMUI grosemc 
katesen, cash arba mainysiu, 
jus turit. 1146 W. Adams st.

ir deli- 
Kų

PARSIDUODA BIZNIS. BARGENAS 
Parsiduoda grosernė ir bučernė. 

Biznis gerai išdirbtas. Mėnesio apy
varta $5,000. Geras leasas. Barge
nas. Parduodama iš priežasties 
prastos sveikatos. Priimsime ver
tingus popierius, kaip daliną įmo- 
kėiinuj. 10742 S. Michigan avė.

Tel. Pullman 6762.

PARDAVIMUI groscrnė, rendos 
$20, parduosiu pigiai. 6236 XYent- 
worth avė. Netoli 63rd st.

BUČERNR ir grosernė pardavimui 
pigiai iš priežasties ligos. Turi mo
kėti kalbėti, lenkų rusų ir lietuvių 
kalbas. Geras biznis. 1302 Union Avė.

{PLAUKU *350 iki $400 i mėne
si, 1 krėslo barbernė, rendos $35, 
117 N. Dearborn st. Room 301.

LABAI geras kampas dėl reziden
cijos arba apartmento, netoli nau
jos lietuvių katalikų bažnyčios — 
68 St. ir Washtenaw avė., tiktai 1 
blokas nuo Marouette Parko.

6028 S. California avė.
Republic 3041

Taisom. KADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai. '
Wallin & Cserep 

1435 W. 105tH PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklon __________

MOTERYS ir vyrai, išmokit har- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 

ANT PARDAVIMO arba maino1 vakarais. AtsiSaukit arba rašykit: 
j lotą arba medinę stubą, grosernė 
su namu. 6 ruimai pagyvenimui ant 
Archer, gera vieta. Prospect 2559.

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. VVells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

Z“ - ----- v.' metikes, pilietybės, knygvedystės,
Tiktai 3'/z% nuošimčių S'“°£»K%S .‘rFT^ni'mokyki a• AmiSiSilSU5 IzinlUVJŲ MUIy iBe Komiso......... J. p. OLEKAS, Mokytojas
Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 3106 S. Halsted St., Chicago, III.
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim 
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami

Financial
Finansai-Paskolos

j 12 valandų.

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

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

' ..................."V..........................     ' ■■ ------------- -------------

NEROKUOJAM KOMISENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus 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 
daugiau*.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOCL


