
........ ......... . .................... ——■■■............
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nm 

PUBLISHBD BY M, LITHUANIAN NBWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South HaLtcd Street. Chicago, Illinoia

TcUphoBt Rootavalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikojv - - --- - ----
VOL. XIV Kaina 3c

naujienos
The Lithuanian Daily News

nrtd 0BM Mattar Manta 7,1111, at tha Port Offlaa rt Chfcago, UL, 
vnder tha Art at Manta B. 187®.

<-----------------

Cnicago, III. Pirmadienis, Kovas-March 14 d., 1927 437 No. 61

Visliom. Darbuotojai įspėjo Kauno Diktatorius
■MaaMMaMMMkaMMBBMaBaMMM

BOMBA SUARDĖ KAUNE “LIETUVOS ŽINIŲ” REDAKCIJĄ Haiti neįsileidžia J. Vaisi 
senatoriaus

Meksika rūpinas krašto 
kultūros kėlimu

į niaus krašto atgavimą.
II. Vengiama normajiškų ke

bų išeiti ziš tos padėties: Sei
mui neleidžiama dirbti, jo pasi
tikėjimo neieškoma. Savo tauta 
nepasitikima, o manoma iš auk
što apdovanoti šalį laiminga 
tvarka.

UI. Kokios gi priemonės siū
loma iš tos padėties išeiti?

Perversmo keliu patekome 
šion padėtin, perversmo keliu 
siūloma ir toliau eiti, būtent: 
paleidus seimą, dekretais val
dyti šalį, dekretu keisti kon
stituciją, visos tautos balsavi
mu rinkti prezidentą ir tt. Tos 
priemonės buvo išmėgintos ir 
pergyventos Prancūzijoj po 
1851 m. gruodžio 2 d. pervers
mo. Kelių šimtų amžiaus nusi
stovėjusi valstybė — Prancū
zija, del tų priemonių ne ne- 

|teko savo nepriklausomybės, 
i bet priėjo pnie Sedano nelai
mių, o Lietuvai toki mėginimai 

x - • • bus mirtini nuodai. Graikijos irtoniniams tautininkams smurtu paėmus j savo nagus jos Portugalijos dieny jvykiai

Dr. Šliupo, Prof. M. Biržiškos 
ir k. Veikėju Memorandumas 

Valdžiai
Gruodžio Perversmas Pastate 
Lietuvą ant Pražūties Krašto iraciuc and Atlantic muloj

Jordans (Anglija), 'Toj vietoj yra palaidotas William Penn, 
kurio vardu tapo pavadinta, Pennsylvanijos valstija.

Coolidge’o politikos kritikas 
galįs būt pavojingas Haiti 
krašto ramumui

Prezidentas Palies apkarpo biu
džetą, pinigus suvartodamas 
mokykloms

KAUNAS, Lietuva, kovo 11. (Chicago Tribūne kab- 
legrama). — Bombos sprogimo šį rytą buvo sudraskyta 
opozicijos (valstiečių liaudininkų) laikraščio “Lietuvos 
žinios” įstaiga. Sprogimas stipriai apdraskė taipjau gre- 

• ta esančią} Estijos legaciją.

Tai šitokios “naujos eros” susilaukė Lietuva, sme

valdžią! Vargiai gali būti abejonės, kad tą užpuolimą 
“Lietuvos Žinių” atliko politiniai valstiečių liaudininkų 
priešai. Nuomariu, kad tų piktadarių įkvėpėjai tai kleri
kaliniai fašistai, kurių dvasios vadas yra kun. Krupavi
čius. Prieš paskutinius rinkimus į Seimą buvo mesta 
bomba į “Šiaulių Naujienų” redakciją. Paskui buvo su
sekta, kad tai klerikalų valdžios pastatytų policijos val
dininkų ir kitų “krikščioniškos” tvarkos saugotojų dar
bas. Dabar klerikalų tarnai vėl pradėjo “veikti”.

KAUNAS, Lietuva. — Po gruodžio 17 d. perversmo 
Lietuvoje susidarė tokios liguistos valstybinio gyvenimo 
aplinkybės, kad kraštas eina tolyn vis sunkesnėn padėtin, 
ir jeigu normalės sąlygos nebus greitu laiku atsteigtos, 
tai Lietuvai grąsina pavojus pražūti!

Šitokį rustų įspėjimą tik-ką įteikė, trumpo memoran
dumo pavidale Smetonos-Voldemaro valdžiai keletas įžy
mesniųjų Lietuvos visuomenės darbuotojų: Dr. Jonas 
šliupas, Universiteto rektorius prof. Mykolas Biržiška, 
prof. Augustinas Janulaitis, prof. Vac. Biržiška, prof. P. 
Leonas, prof. V. Krevė-Mickevičius, Dr. 
kiti.

R. Šliupas, ir

Britai sulaikė kiniečiy įsi- Coolidge nenorįs ponauti
veržimą Šanhaju j ■ Nikaraguai

griauja tei- 
tvarkos pa- 
dirvą vidaus 
jisai piešia

Savo memorandume paminė- vin. Neveikia 
lieti Lietuvos veikėjai nurodo, rie garantuoja 
kaip tautininkų vadovaujamos 
valdžios įvestas priespaudos ir 
sauvalės režimas 
sėtos valstybinės 
grindus ir rengia 
suirutei. Toliaus,
ekonominį krašto smukimą — 
prekybos, pramonės ir žemės 
ūkio didėjančius keblumus, ir 
griežtai nupeikia dabartinius 
Lietuvos valdovus už jų pasi
ryžimą, paniekinant tautos va
lios reiškėją Seimą, “iš anksto 
apdovanoti šalį laiminga tvar-

Memorandumo autoriai reika
lauja amnestijos politiškiems 
nusikaltimams, karo stovio pa
naikinimo ir bendradarbiavimo 
su Seimu konstitucijos nusta
tyta tvarka.

Seka memorandumo tekstas.

MEMORANDUMAS

Gruodžio 17 d. perversmas 
sudarė nepaprastas valstybinio 
gyvenimo sąlygas, kurios: 1) 
stumia šalį pražutin, 2) laiko 
uždarytus normališkus kelius 
išeiti geresnėn ateitin ir 8) j 
siūlo išėjimui iš šios padėties; 
tokias priemones, kurios gali
nuvesti mus tik prie neipriklau- litinio gyvenimo sąlygas ir ar 
somybės praradimo.

1. a) Šalis įmesta karo sto- gyvenimą, mes sunkiname Vil-

įstatymai, ku- 
žmogui asmens 

ir piliečio teises. šaly veikia 
karo lauko teismai. Net loja
liems, valstybiniai nusistačiu- 
siems piliečiams, kurie tačiau 
tokiam šalies tvarkymui yra 
priešingi, draudžiama laisvai iš
sitarti; uždrausti susirinkimai, 
organizuotos koncentracijos 
stovyklos ir tt. Tokiomis sąly
gomis visada naudojasi tokie 
elementai, kurie griauna vals
tybę iš pašaknų ir veikia slap
tai. Taip gyvendami, susilauk
sime netrukus vidaus suįručių, 
o šitos lems Lietuvai jos ne
priklausomybės praradimą.

b) Dvejų metų nederlius su
darė sunkią ekonominę šalies 
padėtį. O dabar nepaprastos 
politinės gyvenimo sąlygos tą 
ekonominę depresiją žymiai .di
dina: pirkly,s,, pramonininkas, 
ūkininkas, amatninkas, kiek
vienas pilietis, nematydamas 
užtikrinimo vidaus ramybės 
ateičiai, susilaiko nuo ekonomi
nės apyvartos, kas veda kraštą 
prie ekonominės stagnacijos, 
k rėdą to ir pasitikėjimo nustoji- 
mo. Sunkėjant ekonominėms 
piliečių gyvenimo sąlygoms, 
auga vidaus suiručių pavojus.

c) Sudarę nenormališkas po-

dydami savo šalies ekonominį

politikos su Lati- 
Prieš kiek laiko 

kad senatas ištir- 
Valstijų valdžios

ŠANHAJUS, Kinai, kovo 13.
— Penki šimtai ginkluotų šan- 

i*odo, kad tokios priemonės ne- tungiečių vakar bandė įeiti į 
veda šalies prie tvarkos. ! svetimšalių koncesijas

Mums atrodo, kad šalis gale- juj, bet Britų kariuomenė 
tų rasti kelią išeiti į normalų 
gyvenimą šiuo bud u:

.Vyriausybė ir Seimas susi
taria ir vykdo šiuos dėsnius:

I. Seimas išleidžia amnesti- 
jos įstatymą, kuriuo amnestuo
jami visi iki įstatymo išleidimo kad nacionalistų 
padaryti politiški nusikaltimai, kariuomenė dabar 
išskyrus tuos, kurie 
slo išduoti Lietuvą 
valstybei.

II. Karo stovis 
mas.

III. Vyriausybė 
bendradarbiauti su Seimu, 
tik jo nesuradus 
šalies Konstitucijos 
tvarka.

šanha*-
ne-

Atmeta Diazo pasiūlymą, 
J. Valstijos imtų Nikaraguą į 

savo protektoratai! - 1

WASHINGTONAS, kovo 13. 
— Prezidentas Coolidge atme
ta Nikaraguos konservatorių 
valdžios prezidento Adolfo 
Diazo pasiūlymą, kad Jungtinės 
Valstijos paimtų Nikaraguą 
savo protektoratai) ištisam šim
tui metų.

Prezidentas Coolidge sako, 
kad Washingtono valdžia esan
ti pasirengus visokiais budais 
padėti bet kuriam Centralinės 

i Amerikos kraštui, kartu žiūrė
dama savo ir Amerikos piliečių 

j teisių, tečiau tiek Nikaragua 
. tiek jos kaimynai turį petys 

atsiklausia i PEKINAS, Kinai, kovo 13. — savo nacionalines problemas iš- 
nustatyta Kantono valdžios patarėjo Bo- spręsti ir nuveikti.

leido.
• l

Kantoniečių jėgos artinas į
Nankiną

LONDONAS, kovo 13. — 
Pranešimas iš šanhajaus sako, 

(Kantono) 
, esanti jau

turėjo tik-1 apie trisdešimt mylių nuo Nan- 
svetimai kino, ir kad tas miestas veikiau 

i šiai po trijų dienų bus jau 
panaikina- (kantoniečių rankose.

WASIIINGTONAS, kovo 13. 
—Iš Haiti užsienio reikalų de
partamento gauta pranešimas, 
kad Jungtinių rValstijų senato
rius William King- (Utah, dem.) 

! nebusiąs įsileistas į Haiti, jei 
■ jis bandysiąs atvykti.

Šen. King- yra vienas svar- 
biausių kritikų Coplidge’o ad
ministracijos 
nų Amerika. 
jiSs reikalavo, 
tų Jungtinių
elgesį su Haiti, kur vis dar te
belaikomos ginkluotos Jungt. 
Valstijų jėgos, ir kur tariamą 
krašto valdžią, pasak šen. Kin
go, įsteigę Amerikos laivyno 
oficierai.

Haiti užsienio ministeris sa
vo pranešime sako, kad sena- 

j torius King nebusiąs įsileistas 
kad t°» kad vyriausybė laikanti 

jį pavojingą krašto ramumui ir 
gerovei.

Senatorius King prieš savaitę 
laiko išplaukė į 
kur paskui jis 
Haiti.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
13. —Prezidentas Calles žymiai 
apkarpė sąmatas ateinančių fis
kalinių metų biudžete. Pasiūly
tame biudžete išlaidos yra pen- 
kioms dešimtims milionų dole
rių (100 milionų pesų) mažes
nės. no kad buvo prezidento 
Obregono praeitų metų biudže
te. Neįskaitant sumų užsienio 
skoloms atmokėti, 
(Lalleso biudžete 
statyta bendrai 
pesų (124,000,000

Prezidentas 
kad jis atidedąs
kitus menkesnius sumanymus, 
o valstybės fondus norįs su
vartoti tik krašto kultūrinimo 
planams — žmonių švietimui 
ir išnaikinimui analfabetizmo, 
kelių ir vieškelių steigimui ir 
atmokėjimui užsienio ir vidaus 
skolų. Del to tai biudžete .ski
riama 3 milionui pesų naujoms 
žoinčs ūkio mokyklos /.teigti ir 
5 milicr.ai k./što v:<’uc.Lams.

prezidento 
išlaidos nu- 
$248,000,000 
dolerių).

Calles pasakė, 
į šalį visus

Porto Riko, iš 
žadėjo vykti j 42 maištininkai nukauta

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
'13. —. Generolas Ferreira pra- 
' neša karo departamentui, kad

Kompromisas dėl evakua- rki,vi™ .tk,s A,t7-.,a;r licco valstijoj, keturiasdešimt
vinto Saara krašto

ieško budo
o 

atsiklausia i

Borodinienei arešte neblogai , 
sekasi

GENEVA, Šveicarija, kovo 
13. — Keturiasdešimt ketvirto
ji Tautų Sąjungos tarybos se
sija vakar pasibaigė, Franci- 
jai kompromisu priėjus prie 
susitarimo su Vokietija dėl Šn
aro krašto eVakuavimo.

du maištininkai buvo nukauta. 
Kovoj krito taipjau septyni fe- 
deraliniai kareiviai.

Ramsay MacDonald 
atvyks i Ameriką

! rudino žmonai, kuri buvo šiau-v vr k,.** V
Originalą pasirašė: D-ras J. į rėš Kinų vado Čang Tsunčano gj|j^<yQ DUROS Colorado* 
lupas, K. šliupas, L. Vailio- kareivių areštuota sovietų Ru-. • i • - i 1šliupas, K. šliupas,

nis, V. Krėvė-Mickevičius, 
Augustaitis, Mykolas Biržiška, nėra taip bloga arešte. Aukš-| 
Vac. Biržiška, A. Janulaitis, P. tieji Tsinano 
Leonas, D-ras R. šliupas.

sijos garlaivy Pamint Leniną, ir kaimynėse vaisi

kovo 
ir 

^i~j^a" | vakarinėse Nebraskos ir Kan-

valdininkai ren-l KANSAS CI1Y, Mo., 
gia p. Borodinienei pagerbti Rytinėj Cooiadoj
pokylius ir gausiai ją vi

Nepasisekę sutaikinti Lie nuo tarnaujančių

tuvą su Lenkija ;armijoj
Demarkacijos linijoj atsitinka1 Ju^ĮJ ^Į. p^gs SĮj 

aštrių susikirtimų tarp lietu-. z z *
vių ir lenkų tartis pasirašyta

dide-

keletą va- 
užmuštų ir

Rusija <Ie

LONDONAS, kovo 13.
Britų Darbo partijos vadas, 
buvęs premjeras Ramsay Mac
Donald. kartu su savo dukteria 
Isabela, planuoja kaip balan
džio 18 išplaukti garlaiviu 
Aųuitania į Jungtines Valsti
jas pasisvečiuoti.

Einant tuo susitarimu, fran
euzų kariuomenė Saaro kraštą 
evakuos per ateinančius tris 
mėnesius. Vietoj franeuzų ka
riuomenės, Saaro geležinkeliams 
sergėti bus sudaryta tam tik
ra iš britų, franeuzų ir belgų 
okupantų 800 vyrų žandarme
rija. šita jėga dabos geležin
kelius iki 1955 metų, kuomet 
įvyks plebiscitas išspręsti klau
simui, ar Saaro kraštas nori 
priklausyti Vokietijai, ar Fran- 
cijai.

Vokietijos užsienio ministe- 
ris Stresemannas iš karto tam 
planui buvo priešingas, bet 
gMų gale sutiko.

Chicagos Universiteto 
studentas nusižudė

saso dalyse vakar siautė
Tsungčano l6s snieg0 Pu»os- Del l^snių 

i* susisiekimas geležinkeliais dau- I Uoli hclbliA _ . i i a Tr.gely vietų sutrukdytas. Vieske- 
Į liuose užpustyta nemaža- auto

mobilistų. Vienas Brevvstero
(Kas.) mokytojas, paklydęs 

(kely, sušalo. Manoma, kad per 
i pūgas žuvo ir llolly, Colo., te
lefono įstaigos vedėjas Heil, 
kuris buvo išvykęs žiūrėti au
dros gadintų telefono vielų 
daugiau negrįžo.

TurKONSTANTINOPOLIS, 
kija, kove 13. — Vakar Ango- 
roj tapo pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Turkijos ir so
vietų Rusijos. Sutartim Turki
jos eksportas į SSSR apriboja
mas $35,000,000 per metus, 
eksportuojamų daiktų numaty
ta keturiasdešimt penki. Tuo 
tarpu Rusų eksportas į Turkiją 
yra neribotas.

it’ v

Nukarpė algas kasykly 
darbininkams

Indianos diliuose, netoli nuo 
Chestertono, užvakar rado negy 
vą Chicagos Universiteto stu
dentą Maxilianą llarshą. 19 
metų amžiaus. Galvoj buvo 
kulipkos žaizda. Iš viso matyt, 
kad jis pats nusižudė. Jo tė
vas, l)r. Wm. Harsha, gyvena 
Chicagoj, 5121 Kimbark Avė. 
Nusižudymo priežastis nežino
ma.

Persai boikotuoja 
Rusijos prekes

ORRS.

LONDONAS, kovo 13. —Pa
sak pranešimo iš Basrps, Per- 

• su su sovietų Rusais derybos 
Į dėl prekybos sutarties nepavy- 

= kusios, ir dabar vakarų Persi
jos pirkliai paskelbę boikotą 
Rusijos prekėms.

MOSCOW. Iduho, kovo 13. 
— Coeur d’Alene srity švino 
kasyklų darbininkams algos ta
po numažintos. Jie gaus 25 
centais mažiau dienoj. Kasyklų 
savininkai teisinas, kad buvę 
priversti tatai padaryti dėl Švi
no atpigimo.

dirba
Daugiausiai pamišėlių 

. Franci jo j yra advoka
tų ir teisėjų

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų’’ Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę,
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

250 angliakasių išmeta
ma iš darbo

PARYŽIUS, kovo 13. At
rodo, kad Didžiosios Britanijos 
pastangos sutaikinti Lietuvą su 
Lenkija nuėjo niekais. Praneša 
apie atsitinkančius rimtus de
markacijos linijoj susikirtimus 
tarp lietuvių ir lenkų, kur lie
tuviai darą įsiveržimų į Lenki
jos teritoriją. Vienas toks su
sikirtimas tęsęsis 
landų ir daug buvę 
sužeistų.
I^atvijos su sovietų

rybofl baigiamos
Tuo tarpu iš Rygos prane

ša, kad Latvijos su sovietų Ru
sija derybos del nepuolimo su-

( Chicagai ir apielinkei federa-s 
. linis oro biuras šiai dienai pra-
I našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem- kompanija pranešė, kad kadan 
peraturos atmaina;

— mainąsis vėjas.
Vakar temperatūros buvo naujo algų kontrakto, ji savo’advokatai ir teisėjai. Po jų se- 

vidutiniškai 47® F.
šiandie saulė teka 6:05, lei madienib uždaranti neribotam šies artistai pamišėlių skaičium 

džiasi 5:53 valandą. Mėnuo lei- laikui.

tarties jau beveik pabaigtos.

Nusižudė medicinos 
studentas

LYNN, Mass., kovo 13.
Paprašęs motiną, kad ji nueitų 
ir užsakytų jam karstą, William 
Feinman, 23 Tnętų, medicinos 
studentas, paėmęs revolverį nu
sišovė. i džiart 5:35 vai. ryto.

BRIDGEPORT, Ohio, kovo PARYŽIUS, kovo 13. — Vle-
13. — Ix>rain Coal and Dock. nas technikos žurnalas paskel- 

- bia skaitmenų, parodančių, kad 
stiprokas gi nepavykę susitarti su Uni- pamišėlių įstaigose Franci joj

į ted Mine Workers unija del. didžiausį kontingentą sudaro

J ll’< Lincoln kasyklas nuo šio pi r- ka profesoriai. Visokios rų-

Kalbamose kasyklose užima trečią vietą, rašytojai 
dirbo 250 darbininkų. i ketvirtą, o gydytojai penktą.
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OPEROSFLORENCE EASTON, ŽINOMA DAINININKĖ

turi būt atsarNew York a

jeigu

ne-

inedvil
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

MarshaI Field sandėlis

PEOPLES

valsti

1910
nuo

sve

laisvas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Biznio apžvalga

Klausimai

namu

Naujas milžinas,

skolos.
morgi-
šaukė

78.87
71.60
73.09

41.80
41.80
43.30
34.69
18.23
11.63
11 .18

32.35
35.15
36.69
32.48

kontrak- 
ir galės

1921 m
201.20
199.52
104.57
91.77
91.00

57.17
50.40
11.12
8.01

3514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

gatvės 
parda- 

50x115.

Skolos 
pranyks

ar Chi- 
trejos

Patarčiau 
kti tą patį

12th STREET
Tel. Kedzie 8912

10-svari- 
visos ša- 
obuolius

VVashte- 
pardavė 
Mikula- 
$6,(K)0.

vairenybė

ir kitiems pasirin 
kelią. —

K. J. MACKE, Pirmininkas — 
J. YUAKEVI6HJS, Sekretorius 
A. N. M ASUI J S. Iždininkas —

Penkiasdešimt devinta ir Ca
Ii forma Avė. Elias 
pardavė A. Žukauskui 
102. Skola $30,000.

1. KLAUS. Mano namas jau 
pradėtas statyti. Apžiūrėjęs, 
pamačiau, jog sutarty su kont- 
raktorium nėra pažymėta, jog 
rūsys—“beUzmeintas” neprival|, 
perleisti vandens. Ar yra tas 
svarbu, ir kaip turėčiau tą tru
kumą užpildyti?

Del greito piniginių 
reikalų. atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kahlegramij

P. S. Kazwell ir Kaip 
jam sekasi

Pasitarkit sti savo 
kaipo žino- toriu, gal jis ką nors 
. Lucas. | padaryt.

U. S 
ir Meksikos Rezidentas Port irto Diaz 

valstijoj.

Ashland Avė. ir 52 
kampas. Elias Swierskis 
vė A. .1. Žukauskui — 
Skola $22,'(>00.

Ekspedicija i tolimų 
šiaurę

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai boa 
brang; dttVMna

Illinois 
lowa 
Indiana 
Californ. 
Minnesota 
(Ibio 
Nebraska 
Missouri 
Wisconsin 
South l)ak. 
New Jersey 
Idaho 
\Vasbington 
Maryland 
Kansas

l šio mėnesio pabaigoj.
Nora nieko tokio, kas verstų 

mus žiūrėti į ateitį pesimistin- 
gai. Dirbtuvės 1926 metais 
nepagamino tiek, kad užvertus 
sandėlius perteklinis. Ir kadan
gi žmonės turi pirktis įvairius 
daiktus, tai biznis negali su- 
stoti nei trumpam laikui.

Statybos darbai pralenkia pe
reitus metus. Yra daug vilties, 
jog ši sritis pasiliks, vadovau
dama ir 1927 metuose.

Lietuvos obuoliai 
Anglijoj

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

101)8 North American Building
36 So. State St., Chicago

Musų A. Vizbaras padarė 
drąsų žingsnį nusiplūkdamas 
lietuvišką “skyskraperį” gra
žioj vietoj. Jame jis turės ir 
savo nuolatinį ofisą. Tai —6409 
So. Kedziė Avė.

Chicagos lietuviams jau šis 
vardas yra žinomas. P-as S. P. 
Kazvvell yra kaip ir įkūrėjas 
naujos lietuvių kolonijos pui
kioj ir patogioj vietoj prie 
Archer ir 87 gatvės. Toji kolo
nija dabar vadinsis Sprint# Fo
rest, lietuviškai išvertus “Pa
vasario Miškas”.

Mich.
Penu.
Ncw Mex

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

Me Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicafo, III.

‘Dainininkai
gus dėl save gerkles. Kaip ir 
kiti dainininkai, aš mėgstu 
Lucky St-rikes, todėl, kad jie 
neįritnoja ir <del jų gardesnio 
Skonio*.

ATS AK. Beabejo, yra gan; 
svarbu turėti rasis, kurios ne

Klaipė d iečiai siūlo pirkti 
savybes

l Pacific and Atlantic Photo]

Namai, khriuose gyveno du Amerikos prezidentai
Grant ir Zachary Taylor
Tie namai randasi Iexa

nuošimčius
Bet nepaisydamas į tai 

Ir šiandie 
mažėja ir 
— namas

Todėl jei jus mylite savo gi
mines. savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metu $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

Pernai vasarą amerikiečiai 
tyrinėtojai laivu “Momejus” 
buvo nukeliavę i Bafino įlankos 
vandenis, iš kur Grenlandijos 
sala nukeliavo beveik iki 75° 
platumo, nedaėję 15° iki šiau
rės ašigalio. Ekspedicijai pa
vyko pagauti daug šiaurės gy
vių, kuriuos perdavė New Yorko 
u ii i ve r m i tetų i 
sipažino su 
gyventojais- 
vadinamais 1 
liauninkas Perry 1886 m. pir
mas užtiko tuos žmones. Jie 
tuomet dar variojo ne geleži
nius, bet akmeninius įrankius. 
Perry pirmas juos išmokė varto
ti geležį. Kad ir žemos kultū
ros, eskimosai “Tute” via labai F v
dori, mandagus, sąžiningi ir 
vaišingi žmones.

Mums pranešė sekančias 
transakcijas:

Dvidešimts antra ir 
navv^Ave. A. I)ruwe 
nuosavybę Kazimierui 
niui — 25x124. Skolos

Yra kelrodis Lietuviams, kur jsi- 
gyti geriausį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
Aidžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jųstaipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus ifimokejimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

šešiosdešimts trečia ir Kar
kiu' 75x125. Elias Svvlerskis 
pardavė A? Žukauskui t Spaul- 
ding Avė. ir 46 gal. 30x111. 
Jonas Dallo pardavė F. Bernui. 
Skola $8,000.

Ne tik mieste, bet ir kai
muose, žemės vertė nuolat ky
la. kaip matysite iš patiektos 

pažymėta kiek 
1910 metais ir 
įvairiose

vių, kurs 
000.

Išleistas jo manifestas skam
ba šiaip: Čia galite paduoti 
pardavimui savo namą.

Čia galite pirkti sau 
bile kurioj apielinkėj.

čia galite padaryt kontrak
tus pirkimo dokumentus.

Čia kiekvienas ras teisingą 
patarimą ir patarnavimą.

Well, linkiu jam kuogeriau- 
sios kloties. — Maikls.

vo pilį, o apie ją trioliesius. 
Bet svarbiausia miesto atsira
dimo priežastis—tai prekyba. 
Kur buvo gamtos patogumai 
gaminti kokius norint dalykus, 
ar priekiauti jais, ten neišven
giamai kildavo miestas. Mies
tų didumas ir reikšmė priklau
sydavo nuo išorinių biznio ap
linkybių.

Kad patogumas prekybai lė
mė miestų pradžią, galime įsi
tikinti perbėgę per Amerikos 
istorijų. New Yorkas, San— 
Francisco ir Ne\v Orleanas ta
po svarbiausiais miestais; dėl 
to, kad trn buvo patogu susto
ti laivams.

Chicago guli svarbioj komer
cinėj linijoj iš rytu į vakarus, 
čia sueina dideli keliai sau
sumos su vandeniu. Atsiradus 
gdžkeliams Chicagos svarba 
dar padidėjo.

Skaitydami laikraščius arba 
bankų pranešimus, dažnai su
tinkame išsireiškimą: “liuosi 
pinigai”. Neprošalį butų susi
pažinti kas jie tokie per vieni.

Trumpai kalbant, jie reiškia 
tuosius pinigus, kurie nėra in
vestuoti ir randas pas atskirus 
asmenis arba bankuose. šitie 
liuosi pinigai suplaukia į vieną 
centrą 
cagą ir čia naudojami 
rųšies paskoloms:

1) Ilgam laikui.
2) Trumpam laikui ir
8) Sulig pareikalavimo grą

S. P. Kazvvell priklauso L. N. 
'r. Tarybai ir yra gana veiklus 
narys, lietuvių tautinėj dirvoj | įsileistų vandens. Yra dvejopas 
jis irgi dalyvauja tiesioginiai (būdas prie to prieiti. Vienas 
ir netiesioginiai. Jo nuomone (tai ištepti sienas kokiu norą 
“Namų ir žemės” skyrius yra mišiniu' kalkių. Antras būdas 

sumaišyti cementą, smėlį ir

Didžiausia Chicagoj, o gal ir 
visoj Amerikoj, departmenti- 
nė krautuvė, žada nustebinti 
visus savo projektuojamu san
dėliu, prie Kinzie ir Wells gat- 

kainuosįąs $15,000,-

Nekilnojamo Turto Tarybos 
valdyba yra gavusi iš Klaipė
dos veikėju ir biznierių laišką, 
kuriame kviečiami Chicagos 
lietuviai pirkti namus ir ukius 
paliuosuotam nuo Vokietijos 
krašte.

Sąlygos esančios labai pato
gios. Vokiečiai, matydami, kad 
nebe jie aukščiausi šeimininkai 
nori parduoti nuosavybes ir 
traukties prie savųjų. Pelnas 
užtikrintas, tik reikalinga esą 
amerikiečių susiįdomavimo.

N. T. Taryba apsvarsčiusi šį 
pasiūlymą, priėmė jį prielan
kiai. Atsakydama prašė suteikt 
daugiau informacijų.

Pirko ir Pardavė

Pereita savaitė pasižymėjo 
didesniu gyvumu. Ar tai ačiū 
buvusiom pertraukom, ar šio 
sezono įtakai, sunku pasakyti. 
Kiekvienam atsitikime, jaučia
si linksmesnis ūpas. Pinigų 
apyvarta ir bankų indėliai pasi- 

i pakah- 
gal dėlto, kad 

laukiama angliakasių streiko

Jie to arčiau hii- 

foliinosios / šiaurės 
■ eskimosais, taip 
Tūla”. Garsus ke

linti.
Kiekviena rųšis, suprantama, 

skyla į daugelį dalių ir labai 
dažnai pakeičia viena kitą. No
rintieji pasiskolinti turi užsta
tyti kokią nors vertylię: vekse
lį, Šerą, sandelin sukrautų pre
kių kvitų ir tt., kurie butų ga
lima lengvai parduoti, jei sko
lininkas negrąžintų pinigų. 
Chicagoj daugiausia užstatoma 
grudų ir bovėluos 
nės — vertybės.

Kuomet liuesų pinigų yra 
mažai ir už skolinimą reikalau
jama aukštų nuošimčių, tai 
tas reiškia, kad biznio stovis 
yra geras. Kiekvienas doleris 
dedamas tuomet į pramonę, nes 
ten jis atneš aukštą nuošimtį. 
Jei pramonė nekaip stovi, tai 
žmonės * ištraukia savo pinigus 
ir laiko bankuose, kur nuošim
tis nedidelis, bet tikras.

Grojikliai Pianai
KRAUTUVĖSE

Kodėl miestų lotai taip 
brangus?

Tai dar negirdėtas atsitiki 
mas, kad prekių .sandėliui išlei 
stų tokią milžinišką krūvą pi 
nigų.

• •M'fuvos Konsi 
pr<;p>iga.icla (lėliai reikalingumo 
bandeli eksportuoti Lietuvos 
vaisius ir į I). Britaniją, pra
deda duoti šiek tiek rezultatų. 
Pernai, lapkričio menesį, jau 
buvo mėginta siųsti lietuviškų 
obuolių j Angliją. Vienoje par
tijoj? buvo atvežta 80 dėžių po 
56 svarus. Už dėžę buvo gau
ta po apie 7s. 9d.—8s. (apie 19 
litų), šitų obuolių dagunia bu
vo parduota Birminhame. Ypa
tingai gerai parsidavinėjo musų 
taip vadinamos “antonovkos“.

Gali Luti mes būtame gavę 
už šituos obuo- 

jie butų buvę tin
kamai supakuoti. Pirmiausia, 
reikėjo siųsti obuoliai ne 56 
svariuose dėžėse, liet 
n esc (netto)—beveik 
lys, importuojančius 
į Angliją, prisilaiko šitos viene
tus, kai obuoliai yra siunčiami 
dėžėse, bet ne statinėse. Ant
ra, kiekvienoje dėžėje turėjo 
būti tik vienos rųšies ir maž
daug vienodo didumo, nesu
daužyti, be dėmių, gražios var
sos vaisiai. Jokiu bud u toje 
pačioje dėžėje negalima maišy
ti įvairių rusiu obuoliai.—P.

ges. nos vidurį. Šis būdas
............. , riausias.Lietuviai besikreipianti prie

jo, visada ras malonų priėmi
j. Aš tą rašau

Ivas ir draugas. —

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose^ Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 

, Jaikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai taniau-

82.58
62.36
17. lę
36.82

Vidurmiesty namai auga kaip 
ant mielių. Nespėja pastatyt 
vieną, štai jau pradedamas an
tras.

Prie I>ake ir State gatvių 
jau nupirktas plotas žemės, ku
riam statys dvidešimts trijų 
aukštų milžiną, kainuojantį Iną 
$6,000,000. I

Vienas “Namų ir žemės 
skaitytojas mums rašo:

—Nusibodus trankytis po 
timas pastoges, aš ėmiau 
nusipirkau namą. Dabar jau
čiuos pilnas šeimininkas. Nie
kas nevargina, ne kolioja mano 
mažų vaikučių ir aš darau taip 
kaip man patinka. Esu 
ir savo likimo ponas.

Išpradžių mus baidė 
“Kur tu išmokėsi visus 
čius i] 
žmona 
aš ėjau savo keliu 
nesigailiu, 
kuomet jos 
bus mano.

Ūkio farmų žemės yra 
sunku įkainuoti. Reikia tik 
žiūrėti kokis jos derlius ir da
lykas pabaigtas. Visai kitaip 
su miestais. čia nors žeme 
stovės tuščia ir nesimatys nei 
vienos varpos, bet jos kaina 
sieks debesų. Už ką gi žmonės 
nieką tokius* pinigus?

Kad geriau supratus visas 
komplikacijas, paimkim papras- 
čiausį atsitikimą. Kur nors tar
mei ių žemėj susibėga du svar
bus keliai. Atsiranda žmogus, 
kurs sumano atdaryt čia krau
tuvę, nes jo nuomone, prava
žiuojančių yra nemažai ir biz
nis bus- patenkinantis. Po metų, 
kilų gimsta miestelis ir krau- 
tuvninko žemė neša daugiau 
pelno. Jos vertė padidėjo, ne 
iki to, kad pirklys imtų bran
giau už prekes, bet todėl, kad 
jis turi daugiau pirkėjų ir daro 
geresnį biznį. Jau su paprasta 
kaina nebepirksi jo lotų.

Kuomet šis miestelis virsta 
į didelį miestą, kampinio loto 
vertė ar nuoma yra taip dide
lė, kad tiesiog nustebina nesu- 
sipežinusį su politine ekonomi
ja. Prekės parduodamos šioj 
krautuvėj nėra brangesnės, 
greičiau pigesnės, negu mažes
nėse* vietose. Kiekybė: parduo
tų prekių duoda galimybės su
mažinti kainas ir padengti vi
sas išlaidas.

Taigi, jeigu žemė kainuoja 
daug ,tai žinok, kad ji teikia 
nemažai ir pelno.—P. J. K.

lentelės. Joj 
kainovo akeris 

1924 mitais 
jose.

Kokios priežastys pagimdyda
vo miestus senovėje? Atsakyti į 
tai nėra taip lengva, nes šian
die turime miestų, kurie, ro
dos, gimė savanoriai, be jokių 
išrokavimų ar priežasčių. Ta
čiau bendra taisyklė via toki: 
miestų atsiradimą ir jų padėtį 
išaiškina karo, komercijos ir 
administracijos reikalavimai J daugino. Gelžkeliai turi 
Jeigu kuri vieta iiatogi apginti karnai krovinių 
kraštą nuo priešų, čia statyda

NAUJIENOS, Chicago, III

N amai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

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

2436 W. 59th Street 
— 3647 Archer Avė., ’^afayelte 4195 
6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

naudingas visiems lietuviam
nes jame randame įvairių žinių' akmenis su tuo elementu, kurs 
ir patarimų viename svarbiau- nepraleidžia vandens ir vartoti 
šių žmonijos reikalų — pašto-1 jį murinant siena*; įdėti į šie-

y,ra ge-

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St.
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠ1S, Vedėjas

k . t * . h
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

ų IR KAIP VIRTI
BALTA SU RIEŠUTAIS DUO

NA GREITAM KEPIMUI
to.
dis,

puoduko cukraus 
šaukštukas druskos 
šaukštukai baking powder 
puodukas miltų

šaukštas taukų arba svies- 
Nuplauk slyvas, išimk sir- 

sukapok smulkiai. Sumfti- 
sausus pridėčkus, persijok,

j pripilk pieną, išplak kiaušinį, 
j ir pridėk prie miltų, paskui su-

| tį šilti. Pridėk mieles ištarpy- 
( tas ’/t puoduke drungno van
dens ir dėk po truputį miltus, 

I pakol visus nesudėsi. Duok, 
kad gerai pakiltų. Padaryk dvi 
duonas. Sudėk į blėtis, Duok 
vėl pakilti. Kepk
pečiuje 45 iki 60 minutų. Jei
gu nori labai gerą duoną, gali 
oatmeal sumalti. Labai sveiki 
duona vaikams ir žmonėms su 
silpnais viduriais.

dali, sudėk bulves. Virk pakol 
bulvės ne bus minkštos, sudėk 
korinis ir supilk pienų, virk 5 
minutes. Pridėk druskos ir pi
pirų. Paduok stalan karšta.

nekarštame SNIEGO PUDINGAS

1/į puoduko cukraus
1 kiaušinis
12 šaukštuko druskos
2*2 puoduko miltų
4 šaukštukai baking powderįdėk slyvas ir taupytą sviestą. 
V2 puoduko valakiškų riešu

tų, sukapotų
1 puodukas pieno
Sumaišyk visus sausus pri-

Išmaišyk gerai, sudėk j išsvies- 
tuotą blokinę tegul pastovi 20- 
25 miniau. Kepk nekarštame 
pečiuje 1 valandą.

CLAM CHOWDER

lėtą kaitų. Pridėk kiaušini prie 
pieno, išmaišyk ir supilk prie 
pirmojo mišinio iš miltų. Su
dėk į išsviestuotą ir išmiltuotą 
blukinę, duok pastovėti 20 mi
nučių, paskui kepk ne lal>ai 
karštame pečiuje *2 valandos 
arba pakol duona neiškeps, ši 
duona skanesnė ant rytojaus.

PEANUT BUTTER DUONA 
Ant greitųjų padaryta

U

puodukai miltų 
šaukštukai baking po\vder 
šaukštukas druskos 
puoduko cukraus

2/3 puoduko peanut butter

1 kvortą “clams”
4 puodukai (supiaustytų ket

virtainiais šmotukais) bulvių 
truput) sūdytų lašiniu, smul 

kiai supiaustytų.
1 supiaustytas svogūnas
1 šaukštukas druskos
1/8 šaukštuko pipirų
4 šaukštukai sviestui)
4 puodukai pieno
8 krėkesni x
Nuvalyk “clams”, supiaustyl- 

lašinius, pakepink 5 minute:
■ su svogūnais, pridėk bulves
1 sunką nuo "clams” ir gana van 
■den,s, kad bulves apsemti)

, , 'Virk pakol bulvės bus beveik
—-----—T, .. ' S«mu.šyk ir persijok sausus minkktos> S|lpiik j stldg|

DUONA SU MASI.IONKOM pridėčkus. Supilk pieną prie avi(,sta> druska pipirusį puodą 
ANT GREITŲJŲ PADAROMA peanut butter, gerai, išmaišyk viski) kurtu< ;|u()k užvjr^ anĮ

Jfalo sudėk “clams” ir krėke 
sus. “Clams” gali ir supiaus 
tyti. .Sudėjus “clams” nurinki:, 
daugiau virti kaip 3 minutes.1

'ir suvienyk su pirmuoju 
niu iš miltų, gerai išplak, 
ia turi būti minkšta, kad greit 
užpildytų bletį, kuriame bus1 
kepama. Supilk j išsviestuotą 
blėtį. Kepk nekarštame pečiu
je 

! už
45 arba 50 minutų. Geresnėj
dienos, antros.

KORNU CHOWt)ER

blokine arba pu o

šaukštuko druskos 
šaukštukas cukraus

1 šaukštukas sodos
2 šaukšt. (cream of turtai) 

rūgs tos druskos.
1 kiaušinis, gerai išplaktas
l</2 puoduko maslionkų.
Sumaišyk ir persijok sausus | 

pridėčkus. Paskui pridėk kiau-! 
šinį ir maslionkas, gerai iš
maišyk. Sudėk į išsviestuotą ir 
miltais išbarstytą blėtį, kep!, 
nekarštame pečiuje 35 minutes.

OATMEAL DUONA

oats

SLYVŲ DUONA 
Ant greitųjų padaryta

1 puodukas džiovintų slyvų 
2*2 puoduko "grabam” mil

tų arba 1 puoduką baltų ii 
1 puoduko graham miltų

11/2 puoduko “rolleil 
(avižinių kruopų)

2 puoduku karšto vandens
2 šaukštuku druskos.
1 šmotukas
% puoduko
14 puoduko
4 1Ą arba 5 

miltų.
Užpilk oats 

pridėk cukrų
pastovėti pakol bus tik trupu- vandenį ir maišyk. Supilk puo-

mieliy 
drugno vandens 
cukraus Į
puodukus balty

1
dūkai komų

4 bulves, smulkiai supjausty
tos

2 svogūnai smulk. su pjaustyti 
pucttluku vandens 
šaukštu miltų 
puodukai šutinto pieno 
šaukštai taukų arba svies-

9

. toĮ
Druskos ir pipirų. "
Pakepink svogūnus taukuose, 

karštu vandeniu, sudėk miltus, žiūrėk, kad mil- 
ir druską, duok į tai nepridegtų. Išlengvo pilk

2951

O io

2848

Mažai panelei paprasta bet 
suknelė. laibai patogi mo

2951. 
tinkanti 
kyklai.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. 8 metų mergaitei reikia 1% 
yardų 40 colių materijos ir ’/i yardo 
skirtingos materijos juostelei ir ran
kovėms apsiūti, taipgi apikaklei ap
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
13 canlą. Galima prisiųsti pinigus 
arba kratos ženkleliais kartų su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Naujos" mados labai graži2848.
suknelė, joje išrodysi plonutė.

Sukirptos mieros 18 metų, 36, 38, 
10, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3% yardų 40 colių 
materijos.

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

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

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

siųsti man pavyzdi No .... ,.....____
Mieros .......... ................ per krutinę

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

siųsti man pavyzdi No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

^Adresas) (Adresas)

(Miestas ir vaisi.) (Miestas ir valst.)
T

4 šaukštai smulkaus želatino 
t/o puoduko šalto vandens 
V2 puoduko' citrinų sunkos 

(išspaustos iš citrinų).
3 kiaušinių baltymai
1/2 kvortos verdančio 

dens
1’/g puoduko cukraus.

Van

už- 
tru-pilk šaltu vapdeniu, duok 

‘puti pastovėti. Supilk verdan
tį vandenį, cukrų, citrinų sun
ką; maišyk pakol gerai išsi- 
maišys. Perkošk. Kuomet mi
šią is pradės tirštėti, sudėk iš
plaktus baltymus. Supilk į mo
linį arba blėkeinį 
pirmiausia suvilgtai

indų, kur|
vandeniu.

da žalu, pa-Paduok stalan su 
darytu iš:

l'L* puoduko karšto pieno
1/H šaukštuko druskos
■/i puoduko cukraus
1/2 šaukštuko vanillos
2 kiaušinio tryniai.
Išplak kiaušinius, pridėk 

cukrų ir druską. Maišyk ir 
pilk karštą pieną. Virk drėgna
me puodu pakol sutirštes. A t- 
šaldyg ir užpilk ant sniego pu
dingo.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-.JOS APŠVIETA

rengia
20 metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras 
Nedėlioję, Kovo-March 20 d., 1927 m. 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITOR. 

3133 So. Halsted St.
Vakarienė rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links
miausių vakarų.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.00 

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Garsinkitės Naujienose
Siunčiame Pinigus Lietuvon

PERLAIDOMIS: išmokam artimiausiam pašte 
bėgy j 18—21 dienų;

DRAFT - ČEKIAIS: išmokam bėgyj 12—16 dienų;
KABLEGRAMAIS: išmokam artimiausiam pašte

Kablegramo lėšos apmokamos atskirai.
LITŲ KURSAS YRA SEKANTIS:

Litu 50 
1OO 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000

3252 So. Halsted St

10.40
20.50 
30.60 
40.60
50.75 
60.75 
70.75
80.90 
90.90 

101.00
PERLAIDOS AMERIKOS DOLERIAIS brangesnės. 

Pankas atdaras vakarais:
UTARN1NKAIS: nuo 6 iki 8:30! 

SUBATOMS: nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro.

Chicago, III
XXXXXXXXXIXXI1TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

Universal State 
Bank

Peoples Funiture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

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

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

LARGESi^’

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater Kent 6 tubu 
už $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ...........................J.....$12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ..................
DeForest 5 tūbų už
B. Baterijos .........
45 volt už ..............

. $79 
.. $49 
$3.75 
$1.95

JOS. F. SUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

DR. J. F. KORECKI 
Gydytojas, Chirurgas, AkuAeras 

1574 Milwaukee A v, kamp. Robey 
Ofiso, valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8 

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

r
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės Ligos
Gydomos Eksperto 

27 metai prie State St.

Kreivos akys ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “twilight skep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St.. 2 fl.
Valandos 8-5, Nedelioj 10-12

Yards 4951

Mis. Anielia Jai usz-KaushilIas
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 
( 

ku pagal sutart}.

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
Registructa 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 sutarti).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

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 

Nedelioj 10 iki 1

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
advoka/a®

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 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 pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN i MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

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

r V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St, Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkitės Naujienose

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKL'ŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvča

Tel. Yards <119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Peunsyl- 
vunijoH ligom 
bučiuose. 'Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p<' 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite ns 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 j
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visą teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2091
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst-d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyėioa.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

wDR. HERZMAN -®»‘
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal
Telefonai: J 8110‘ NakJ* 

į South 'hore 2288 
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
, Praktikuoja 20 metai 

Orisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų;
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

r DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktini.* Tel. Fairfai 8358

III .1 ■■■ ■■■■!. I. !■■■.,

Jei abejoji akimis, pasiteiraek 
Dr. A. R. BL.UMENTHAL 

Optemestrist 
Boulevard 6487 

^^HKh^.^4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th Si. 

Kenwco4 1751
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LIETUVA SU LENKIJA NESUSITARĖ

Nepersenai Amerikos laikraščių korespondentai bu
vo keliose telegramose pranešę, kad Anglijos pastango
mis Lietuva susitaikiusi su lenkais, gaudama iš jų paža
dėjimų sugrąžinti jai Vilnių. Bet ta žinia, matyt, buvo 
peranksti paskelbta, kuomet dar tiktai ėjo derybos tarp 
Varšuvos ir Kauno diplomatų.

Smetona su Pilsudskiu tur-but nesusitarė, njes perei
tą šeštadienį Chicagos “Daily News” korespondentas, 
Paul Scott Mowrer, pranešė savo laikraščiui iš Pary
žiaus:

“Britanijos pastangos sutaikyti Lietuvą ir Lenkiją, 
nepasisekė”.

Slaptos derybos tečiaus, be abejonės, ėjo ir buvo pri
ėjusios tokį laipsnį, kad korespondentams, kurie sekė jas, 
išrodė, jogei jau pasiekta pilnas susitaikymas.

IR SANTAR1EČIAI PATEKO PO CENZŪRA

Gavome oficialio Lietuvos Ūkininkų partijos organo, 
“Ūkininko Balso”, vasario mėn. 25 d. numerį. Ginčų su 
smetoniniais jame jau nebėfa. Bet užtai cenzoriaus iš
braukta visas vedamasis straipsnis, kuris turėjo tilpti 
1-am ir 2-am puslapiuose, ir taip pat išbraukta dar vie
nas straipsnis laikraščio viduryje. Jų vietas užima skel- 
bimai. < yUi iMilAiiit

Taigi po cenzoriaus letena pateko jau ir organas par
tijos, kuri dalyvauja valdžioje!

Ar Ūkininkų partija tečiaus dar tebedalyvauja Vol
demaro kabinete, nevisai aišku. Tos partijos pasiųstas j 
valdžią žmogus, p. J. Aleksa, nesutikdamas su savo par
tijos nusistatymu, nutarė pasitraukti iš partijos ir pasi
likti valdžioje. Ką daro kitas Ūkininkų partijos ministe
ris, p. Jenkevičius, nežinia.

“Biržų Žinios”, kurias kontroliuoja buv. santarie- 
čiai (Ūkininkų partija), vasario 20 d. rašė:

“Ūkininkų partija kol kas liekasi valdžioje, ir toli
mesnis jos elgesys priklausys nuo to, kiek bus konsti
tucinis valdžios elgesys. Prieš konstituciją ūkininkų 
partija nenorinti eiti”.

DR. K. GRINIUI Vėl, NELEIDO LAIKYT 
PASKAITĄ

Gri-
1905

Buv. Lietuvos respublikos prezidentas, Dr. K. 
iiius, mėgino antru kartu laikyt savo paskaitą apie 
metų atsiminimus. Pirmiaus Kauno karo komendantas 
buvo tą paskaitą uždraudęs. Dabar ir vėl uždraudė.

Ko, ko — bet begėdiškumo dabartiniems Lietuvos 
valdovams, matyt, netrūksta. Draudžia laikyt paskaitą 
žmogui, kuris tik keletas mėnesių atgal buvo Lietuvos 
prezidentas!

Atsišaukimas j Lietuvos
V isuomenę

Zemiaus perspausdiname slap
iai Lietuvoje išleistą ir slaptai 
platinamą brošiūrėlę su antgal- 
viu: “Tiesa apie gruodžio 17 d. 
perversmą Lietuvoje.” x

Ant brošiūrėlės viršelio dar 
uždėta žodžiai: “Slaptai duokite 
iš rankų į rankas”, ir apačioje, 
po antgalviu, padėta sakinys: 
“Piliečiai, ginkime Lietuvos 
Respublikos laisvę ir konstitu
ciją!”

Kas ją išleido, tikrai nežinia. 
Bet “Naujienų” bendradarbis, 
kuris mums ją atsiuntė, spėja, 
kad valstiečiai liaudininkai. 
Brošiūrėlės turinys, kaip skai
tytojai įsitikins, tą spėjimą pa
tikrina.

Atspausdintas joje 
mas skamba taip:

Slaptai duokite iŠ 
rankas.

LIETUVOS PILIEČIAI!

Lietuvos žmonės turi sužino*- 
ti tiesą apie tai, kas atsitiko 
Kaune gruodžio mėn. |7 ir 18 
d. 1926 m. Nauji valdovai už
čiaupė burnas. Galima rašyti 
tik tas, kas jųjų praleidžiama, 
kas parašyta prieš jų norus, tų 
viską braukiama lauk. Del to 
reikėjo grįžti į senai pamirštus 
laikus, kai musų laikraščiai, 
knygos buvo Prūsuose, Tilžėje 
ir kitur spauzdinami ir kontra
banda gabenami į Lietuvą.

Dabar yra pastatyta Lietu
voje neteisėta vyriausybė, 
žygiai, darbai taip pat 
teisėti. Kodėl taip yra 
aiškinsime.

yra 
čia

Jos 
ne- 
pa-

atsišauki-

rankų į

d. per
su rengė tautininkui 
krlkščionimis-demok-

1926 m. gruodžio 17
versmą 
kartu su 
ratais. įkvėpėjas šio sukilimo

tomai, stovėjo “pragarsėjęs fi- 
nansistas”, buv. ministeris, ūki
ninkų sąjungos Šulas Petrulis, 
pažangietis Martynas Yčas. 
Greitai atsirado ūkininkų par
tijos, ūkininkų sąjungos ir 
krikščionių-demokratų Centro 
Komiteto žmonės laimėto gro
bio dalintis.

- tai savo reikalai. Kada

Įbuvo Antanas Smetona, tauti- 
Į ninku vadas. Jaunieji karinin
kai, daugiausiai leitenantai, bu
vo parengti padaryti pervers
mą. Jiie jau iš seno buvo susi
organizavę į slaptą karininkų 
organizaciją, šios organizacijos 
pradžia buvo padaryta 1919-20 
metais. Kas jų tikslas — yra 
sunku pasakyti. Iš šio pervers
mo matyti svarbiausias jų tiks
las
buvusioji vyriausybė paskelbė, 
kad paleis apie 200 nereikalin
gų karininkų, o valdininkams 
atims švenčių priedus, kilo jų 
tarpe visuotinas nepasitenkini
mas. Jų nepasitenkinimą kurs
to netekę valdžios krikščionys- 
demok ratai, nepasiekę valdžios 
tautininkai ir ūkininkų parti
ja su ūkininkų sųjunga ir dar
bo federacija. Už vis labiausia 
buvo perversmu susirūpinę pa
šalinti ir patraukti atsakomy
bėn buvę krikščionių-demokra
tų m misteriai ir pralobę val
dininkai. Jie ne tik buvo nusto
ję pelningų vietų, bet jiems 
dar gręsė diena iš dienos pa
tekti į kalėjimą ir nustoti to 
turto, kurį neteisingai buvo už
gyvenę bevaldiuinkaudami.

šitie visi ponai ir niršo ant 
buvusios vvriausvbės ir ieško
jo būdų kaip nors ją nuversti 
i? patiems atsisėsti, nuo val
diškų pirkinių, varžytinių ir 
pardavimų didelius nuošimčius 
s tvo naudai traukti ir vėl lob- 

Buvusioji vyriausybė vien 
ir

ir 
ir 

kitur pradėjo skleisti ži- 
kad bolševikai rengiasi 
kad Kapsukas, bolševikų 
Kauąe, kad visa tauta 

Kitokių užmetinū-

t* 
žiurėjo viso krašto reikalų 
ėjo prieš jų norus.

Krikščionys - demokratai 
tautininkai savo spaudoje 
visur 
įrias, 
pulti, 
vadas
lenkinama, 
j imu neturėjo.

l ai buvo viskas prasimanytu.
Buvusioji valdžia davė spau

dos laisvę ir dirbdama dorai 
valstybės darbą nematė pavo
jaus. Galvojo, kad jos geri dar
iai, jau numatytas krašto ūkio 
gerėjimas, geriausiai atsakys 
jiems į visus jų šmeižtus ir 
kurstymus. Buvo aišku, kad 
daryti perversmą nebuvo nie
kam jokio išskaičiavimo, o 
ypač iš valstybiniai ir tautiniai 
r usistačiusių žmonių pusės.

Sukilimą rengė lik karinin
kai. Kareiviai buvo išvesti- vė
liau apgavingu obalsiu: “Bolše
vikai sukilo ir nori valdžią nu
versti, tai eikime valdžios gin-

Prie karininkų prisidėjo stu
dentai ateitininkai ir tautinin
kai.

Sukilėliai pirmiausiai susime
tė j Krašto Apsaugos Ministe
riją, Paštą, Komendantūrą, ap
statė sargyba Prezidentą, areš
tavo daug ministerių ir seimo 
narių. Buvusios vyriausybės 
nebuvo to laukta, o suėmus val
džią ir daugelį vyresniųjų ka
rininkų, jau nebuvo kas karei- 
\ iams įsakytų ginti seną val
džią. Krašto Apsaugos ministe- 
i į areštavo pulko vadas Petrai
tis.

Jam nuvykus 2-rą pulką ves
ti, sukilėliai valdžios prišaky 
išstatė lenkuojant j, kriminalis
tą, žmogžudį, girtuoklį majorą 
Plechavičių diktatoriumi; Kau
ro įgulos viršininku lenką, bu
vusį žmogžudį, girtuoklį, at- 
sarg. pulkininką Grigaliūną^ 
Glovackį, generalinio štabo vir-i 
šininku lenkuojantį, vos 4 kla-« 
ces baigusį, pulkininką-leitenan- 
tą Skorubskį.

šitokios doros ir tautybės 
žmones pastatė sukilėliai į vir- 
šuiKs. Juos vedė tautininkų ly
deris ir seimo narys Smetona, 
kurį tą pačią dieną gruodžio 17 
diktatorius Plechavičius pa
kvietė būti Valstybes Vadu. 
Kartu su jais dirbo ir net laik
raščius cenzūravo atstatytas 
Kduno vyriausis notaras turini 
tis kriminalinę bylą Linartas, 
seimo narys prof. Voldemaras, 
apygardos teismo narys A. ži- 
linskis; gudragalvis, kyšininkas, 
spekuliantas advokatas Merkys; 
girtuoklis, nemokėla, mažos do
ros Musteikis. I'ž jų pečių ma-

Buv. vyriausylyė, žinodama, 
kad gręsia didelis pavojus, tar
pusavis karas viduje, bergždžios 
žudynės ir galutinas praradi
mas, nes galėjo atpulti Klaipė
dos kraštas, taipogi galėjo bū
ti lenkų užūjimas — atsisakė 
nuo valdžios ir išsiderėję, kad 
sukilėliai eis konstitucine tvar
ka, užleido jiems visas vietas. 
Tuo budu išvengta brolžudiškų 
pjautynių.

Gruodžio 16 d. Smetona, žmo- 
nos iššauktas, apleido seimo 
posėdį apie 12 vai. nakties, pa
darė pasitarimą ir nutarė tuoj 
tą naktį jMidaryti perversmų. 
Tani gera proga dar buvo to
dėl, kad visų pulkų ir batalio
nų vadai buvo Kaune. Jie buvb 
atvykę prezidentų d-rą Grinių, 
jo 60 metui sukaktuvėmis svei
kinti. Neištikimi sukilėliams 
buvo pirm visko suimti.

Didžiausi s išdavikas Lietuvos 
Valstybės tai ir bus Smetona, 
priesaikos laužytojas. Juk Sme
tona kaipo seimo narys buvo 
davęs priesaikų prie kryžiaus, 
kad nelaužys konstitucijos ir 
gins teisėtą valdžią.

Smetona menkos doros žmo
gus, dvarininkų pakalikas. Jis 
žinomas Lietuvoje daugiausiai 
tuom, kad buvo “Vilties” re
daktorium, vėliau, einant ko
voms tarpe kairiųjų ir klerika
lų išlindo pirmose Lietuvos ne
priklausomybės dienose į val
stybės priešakį, visai to neuž
sitarnavęs savo darbais.

Prof. Voldemaras žinomas 
yra raštais, kuriuose chamiš
kai, anot Kanaun. Tumo ap
spjaudė pirmutinį Universiteto 
rektorių ir pasiliko pats uni
versitete. Smetona ir Voldema
ras yra tuom garsus, kad 1918 
m. pamesdami valdžią pabėgo 
nuo bolševikiį į Berlyną. Bau
gu, kad ir dabar taip nepada
rytų, sudarkę viską, šitie žmo
nės atsistojo priešakyje po to, 
taip prezideątas d-ras Grinius 
atsisakė. Garbėtroška Smeto
na apstotame karininkų ir ka
reivių su ginklais Seime netei
sėtai išrinktas Lietuvos Prezi
dentu. Prezidentas gali būti iš
rinktas, dalyvaujant Seime ab
soliučiai didžiumai visų seimo 
narių, tai yra no mažiau kaip 
43 balsais, o gavo tik 38 bal
sus. Balsavo už jį lenkų frak
cija.

Jeigu prezidentas neteisėtas, 
tai visa valdžia ir visi jos ak
tai (darbai) yra neteisėti. Už
sienis jiems tikėti negali, taip 
kai kurie valstybių atstovai ir 
pasakė, nė vienas valstybės 
Prezidentas Smetoną nesveik i- 
no.

Keikia paminėti, kad Smeto
na išrinktas prezidentu seimo 
padarė prieš kryžių priesaiką, 
pasižadėdamas ginti tą konsti
tuciją, kurią patsai yra ką tik 
sumynęs. Kaip tokį elgesį pava
dinti ?

Ar buvo bolševikų sukilimo 
pavojus Lietuvoje?

Nebuvo, 'l iesa, nuėmus karo 
stovį ir prasidėjus organizuotis 
profesinėms sąjungoms išlindo 
bolševikai dirbti tose sąjungo
se. Viešai jiems dirbant buvo 
sekami, su jais vedė valią ko
vą darbininkų tarpe socialde
mokratai. Pagalios dabartinis 
ministęris pirmininkas Volde
maras patsai pasakė, kad Lie
tuvoje joks bolševikų pavojus 
negręse. Nauja, neteisėta val
džia norėdama parodyti, kad 
bolševikų esama, visai neteisė
tai sušaudė dar nesuspėjusius 
nusikalsti keturis bolševikus, o 
prigaudė j kalėjimus ir kon
centracijos 
žmonelių, 
kojų. Nors skelbė, kad daug 
ginklų rasta ir t. t., bet ta pa
ti Voldemaro vyriausybė to ne- 

prirodė.

dar nesuspėjusius

logierius visokių 
kurie pasipynė po

Ar buvo lenkinimo pavojus?

Taip pat ne. Ministeris Če
pinskis leido lenkams steigti 
mokyklas. Užėmęs ministerio 
pirmininko vietą Voldemaras 
taip pat pasakė lenkams, kad 
tas visas mokyklas paliks, švie
timo ministeris Bistras truputį 
pagąsdino, o vėliau atšaukė 
bauginimus ir laiko tas visas 
lenkų mokyklas.

Kas priežastys ir ko norėta 
sukilimo įkvėpėjų?

Ne tautos reikalas, bet kailio 
reikalai iššaukė sukilimų. Do
ri, tikri tautos vaikai, nesidėjo 
prie tų girtuoklių, •kriminalis
tų, garbėtroškų organizuoto 
pervrrsTno. Kokie pastatyti tų 
sukilėlių .vadai, tai tokie ir pa
tys sukilimo dalyviai. Kareiviai 
buvo bjauriausiu budu apgauti. 
Bet reikia pripažinti, kad suki
lėlių karininkų ir studentų tar
pe buvo daug apmulkintų, ku
rie dalyvaudami sukilime ištik- 
rųjų manė dirbą valstybės nau
dai.

Tautininkų sąjungos tikslas 
buvo aiškus: jų vadams atsisto
ti valdžios priešakyje, išgelbėti 
dvarus nuo }>arceliacijos-, pa
keisti konstitucijų taip, kad jų 
išrinktu j seimų ne 3 atstovus 
iš visos Lietuvos, J>et gal ir pu
sę seimo, o jeigu į seimų neiš- 
rinktų, tai sudaryti Antrus Bu
mus (antrų seimų) j kurį netei
sėtas prezidentas skirtų savo 
bičiulius ligi gyvos galvos po
nauti. Reiškia tautininkų noras 
buvo įeiti į valdžių su pagelba 
karininkų-leitenantų, nes nei 
tautininkai, nei ūkininkų parti
ja neturi pagrindo tautoje ir 
todėl negali laukti savo atsto
vų padaugėjimo Seime.

Gal būt čia ne tiek buvo no
ras visos Tautininkų sąjungos, 
kiek garbėtroškos Smetonos ir 
jo žmonos. Todėl pakeltas į 
prezidentus užėmė tų vielą nu
duodamas einąs tautą gelbėti.

Krikščionys-demok ratai su 
visu bloku (ūkininkų sąjunga 
ir darbo federacija) norėjo val- 
.džių atgauti ir savo partijos 
kriminalistus išgelbėti nuo teis
mo.

Ūkininkų partija dėjosi to
dėl, kad neturėjo ko veikti, o 
mažų darbų nenorėjo dirbti.

O kas tuo perversmu 
atsiekta?

Suardytas musų valstybės 
visas gyvenimas: tvarka, ra
mybė, nustota kaimynų ir kitų 
paramos, nustumti esame į 
mirties kelią.

Santykiai su rusais ir vokie
čiais sugadinti. Daug dėjo pa
stangų buvusi vyriausybė su
tvirtinti Lietuvos- Respubliką 
užsienyje ir kaimynų tarpe, 
šilą visą darbą smurtininkai 
sugriovė ir šiandien mums grą- 
so iš visų pusių ginklais. Jau 
lenkų pavojus vėl pakilo, Klai
pėdoje vokiečiai organizuojasi, 
eina kalbos, kad Lietuvą da
lysis lenkai, vokiečiai ir latviai.

Musų kultūrinis darbas su
laikytas, o buvo taip puikiai 
prasidėjęs skleistis.

Ekonominis gyvenimas dar 
sunkiau nukentėjo. Jau ką be
kalbėti apie užsienio paskolų, 
kuri buvusiai vyriausybei švyt- 
rėjo labai arti; dabar nebeduo
da nei trumpo kredito musų, 
pirkliams nei vokiečiai, nei ki-> 
tų firmos. Prekyba sustoja, 
visur įtarimas, nusiminimas ir 
bedarbė auga.

Anglai siūlo su lenkais tar
tis. Voldemaras ir Smetona su 
diktatoriais, žinoma, save gel
bėdami gali su pačiu biesu su
sitarti, parduodami musų visus 
reikalus ir atiduodami ilgų me
tų nelaisvėn visų kraštų.

Atsiekta tai, kad kunigams 
padovanota apie 2 milionu litų 
1927 m. biudžete algoms ir dar 
tuo sunkiu metu, kuomet dau
guma valstiečių neturi duonos; 
kunigai algų nebebūtų gavę 
prie buvusios vyriausybės. Pa
daryta nusilenkimas prieš Ko
mų už Vilniaus pardavimų len
kams. Viduje įvesta tokia tvar
ka, kuri buvo vokiečių okupa
cijos metais. Sudaryta kariuo-

menės drausmė, grųso vėl nau
jais sukilimais, paslaptyje vri- 
kia visokios juodos jėgos: bol
ševikai, lenkai, vokiečiai Per 
Gabrį, Petrulį ir kitus krikš
čionių-demokratų vadus buvęs 
karininkas ir vienas perversmo 
vadų, lenkų šnipas Tomkus ir 
vokiečių šnipas Klimaitis gau
davę svetimų šalių pinigus ruoš
ti perversmas Lietuvoje.

Kas daryti?

Piliečiai! visi kaip vienas 
stokime prieš smurtininkų už
simojimus. Kiekvienas pilietis 
šiandien turi pasakyti tiems 
tautos išgamoms ir išdavikams, 
kad gana jiems kraštas valdy
ti!

Kai ateis rinkiniai, nė vieno 
balso tiems išgamoms!

Ūkininkai tuoj burkitės į 
kuopas ir tarkitės Lietuvos gel
bėjimo reikalu!

Ne piliečių pastatytajai val
džiai neduokite mokesčių. Rei
kalaukite teisėtos valdžios.

Reikalaukite atstatyti Kon
stitucijų, įvesti tuoj teisėtą 
tvarką, grąžinti kariuomenei 
drausmę, prasikaltusius atiduo
ti teisman.

Argi mes duosimės smurti
ninkams valdyti!

Gėda tai butų ir Lietuvai 
pražūtinga!

Nesibijokime, eidami vieny
bėje smurtininkus nugalėsime!

L. R. G. K. 5-tojo baro 
Valdyba.

Tilžė.
Atspauzdinta 50,000 gab.

Straipsnis “Diktatūros agoni
ja prasidėjo” tilps “Naujienose” 
ryto. -

“DIAMOND NUDAŽO" 
BILE RUSUS, DRAPERY

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- 
r* PaP^tus nu- 
r°dymus, kad 
kiekviena mote- |i n ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
!as kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymantas 
Redaktorius-Leidžjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kągdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą!”

2005 
’analport Av. 

Phone

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname

DENNIS 
BACIUS

Roosevelt

Prenumerata metams 
Pusei metų ........... ....
Kopija ........................

■■■ . —■ ■  ................. ...
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Lietuviai Daktarai
/— ■ ■ ■ ................. ■

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 8201 So. Wallace Street 

h > ! ■ ................— ' H ■*

/ 1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1-4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
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.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

i V afandot į fluo & jįj g va|, vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3808 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 Iki 9 valandai vakare

.................... ... 111 1 —

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
; Dantistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. BouleTard 7179 

Kės. Telefonas Hemlock 2615

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D. ’
1579 Milwaukee A ve., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletinė šviesa ir diathermiaV-----  Į

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wewtern A^e.

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nu» ? » « »• Tį)

I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Žlibakio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
k,........ . ,, -■ /

Kės. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So} HslNtcd St. 
('kicaRo, III.V...........  ............. s
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Sugriauta Laimė
(Gyvenimo vaizdelis)

(Tęsinys)

CHICAGOS 
ŽINIOS

—Kodėl 
gate? Kas 
buvote?

jus tokios esate, kur

__Mes... mes... buvome !.a 
šekš... šekš... — aiškinosi “pik- 
tadarės”.

Sakykite aiškiai, kur 
vote? Prisipažinkite kas 
tokios ir iš kur.

—Aš... o aš iš... iš...
—A, tai jus čia tą gaisrą 

sukūrėte, tai droškim, padėsite 
gesinti, jei mokėjote uždegti, 
tai mokėsite ir užgesinti.

Pamatęs Juozas atvedant... 
Bučių kaimo vyrus savo seną
ją mylimą Elžbietą ir jos drau
gę. suprato, kad jos lai padarė, 
bet nedrįso joms nieko sakyti, 
ir visai pasitraukė iš jos akių. 
Gal daug kas suprato dėl ko jis 
pasislėpė, bet jam nieko nie
kius nesakė. Apstojo kaimiečiai 
“piktadares” vieni rėkė —mes
ti į ugnį ir sudeginti, kiti — 
pakarti, 
tt. 
jo

bu-

>i vienas jų nepasigailė 
d nedrįso, nei vienas ne-į 
, neatjautė, dėl ko taip) 

padarė ir kur tikrasis kaltinin
kas yra, paskiau koliojo, splau- 
dė. stumdė, spardė kojomis kam* 
kaip patiko. Pagalinus surišo | 
ūbiems rankas, paguldė ir ėme 
be pasigailėjimo šlapiomis vir
vėmis plakti. Plakė kas tik no
rėjo ir kiek tik norėjo, nebuvo 
tokio, kuris užtartų, arba nors 
nuoširdų žodelį prabiltų. Gulė
jo, kaip negyvos pamestos, vidu
ry Tripo kluono ir vos tik gali-’ 
ma buvo |>astebėti, kad dar yra 
gyvybės ženklas. Atvežė polici
ją. įmetė į roges išvežė į ka-i 
Įėjimą Jono brolis savo “mar
čią” ir jos draugę. įmetė į pli-! 
kas roges, kaip medžio rąstus 
ir daužė šonus kietos lentos,! 
pagailėjo ir šiaudų padėti po 
šonu. Dar surakino geležiniais 
pančiais rankas ir kojas, karti 
negalėtų pabėgti. Sužinojo ir 
Jonas, kad jo buvusioji myli
moji kalėjime, kad ir jam nore-j 
jo tokios pirties užkurti, kaip 
.Juozui. Pagailo jam nelaimin
gos našlaitės; jautė, kad visos 
tos priežasties jis yra didžiau
sias kaltininkas; jis ją į kalėji
mą uždarė, 
nebegali —

bet išvaduoti jau 
vėlu.

atsinešė dar im> du vaiku ir

Bet žmonių kalboms greit 
atėjo galas. Elžbieta išėjo už 
kalinio, kurį susipažino ir karš
tai pamilo kalėjime, o Kaziu- 
nė patraukė teisman Joną, kad 
augintų savo dukrelę, arba ją 
vestų.

Suprato jis, kad byla nesi
baigs taip lengvai. Norėjo tė
vą prašyti, kad leistų vesti,
bet jis nesutiko.

Nusprendė teismas 
vesti, arba duoti pinigus au- 

dukrelę. Nusiminė tada ir 
tėvas. Mato, kad dėl su

dalini tenka nukentėti—tė-

Jonui

jaune teismas “piktada- 
metu kalėti, Žiūre-

kada matė Kaziunę varant j 
kalėjimą, bot nedrįso eiti atsi
prašyti, per daug jautėsi kaltu.

Gimdė abi nelaimingos drau
gės kalėjime kūdikius. Kaziunės 

mergytė, Elžbietos — ber
niukas. Kaziunės kūdikį paėmė 
auginti sesutė, o Elžbietos mo
tina. Kaip daugumos, taip ir 
Elžbietos kūdikėlis, vos porą 
menesių pagyveno ir rado lop
šely šaltą.

Apsiprato su kalėjimo tvar
ka nelaimingosios meilės au
kos ir žiurėjo drąsiai į ateitį, 
tikėjosi dar daugiau atkeršyti 
savo skriaudikams, * nes matė, 
kad kalėjimas jau nėra toks 
baisus, kaip atrodo jame nebu
vusiam žmogui, ir 
taip nebesidrovėtų 
ti. Tenai niekas 
kioja, nebegirdėjo 
lų, tenai visi kalti 
čia.

Jono 
naus 
vui.

Rytoj registracija
Visi piliečiai, kurie nėra tin

kamai užsiregistravę, ar kurie 
persikėlė kitur gyventi, turi 
užsiregistruoti rytoj, kovo 15 
d., kad galėjus dalyvauti ma- 
yoro rinkimuose. Tai bus viena
tinė registracijos diena prieš 
mayoro rinkimus. Kas nežino, 
ar jis tikrai yra užsiregistra
vęs, tenueina j savo precinkto 
registracijos vietą ir te pasi
teirauja. Registracijos vietos 
rytoj bus atdaros nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

jęs ir kalbėti, tečiaus parali- 
žius neatleido, o jo spėkos iš
sisėmė ir praslinkus 108 va
landoms jis mirė. Tai turbūt 
dar pirmas atsitikimas, kad to
kiu bud u tiek ilgai išlaikyta 
žmogaus gyvastį, kuomet jis 
jau senai turėjo pasimirti.

Frick buvo dar jaunas vai
kinas, vos 22 metų. Susirgo jis 
Landy paraližium, kurį dar 
pereitą šimtmetį surado fran- 
euzų gydytojas I>andy. Buvo 
manyta, kad palaikant kvėpa
vimą, paraližius ilgainiui at
leis. Ypač buvo vilties dėlto, 
kad jis jau buvo atgavęs kal
bą, nors pirmiau ir kalba bu
vo suparaližuota. Tėvams sutin
kant, daktarai pasiėmė jo nuga
rą ir toliau tyrinės tą ligą, kad 
suradus tikresnį būdą jos gy
dymui.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

1GYDO
Kraujo, odes, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. 1W. tedulta
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANIO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS OANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOM ETRIST A S 

Akiniai |4 ir aaglčiaa

LIE 
Palen

Ką nori, sūneli, tai daryk, 
pinigų aš neturiu, bet ir mar
čios nenoriu, matai, kad daug 

i musų šeimos, nėra kur dingti.
—►Kur ji dėsis našlaitė, tėveli, 

(jeigu aš jos nevesiu. Dar pra
rysiu, gal palauks keletą metų, 
| o gal duktė kur...' tai viskas 
baigsis. Nueisiu atsiprašysiu, 
gal dar žaddš palaukti bent pu- 

kad vesiu, 
o vėliau vėl

Į sę metų, sakysiu, 
į liet dar negaliu, 
. kaip Dievas duos... 
j —Sveika gyva, 
į dovanok, kad ir daug nesmagu- 
j mų aš jums padariau, bet aš 
nekaltas, kad tėvas man nelei- 

idžia vesti, aš bučiau tuojaus 
_°ivedęs, kaip tik sužinojau, kad 
"ijau nebeger...

į —Matai, Joneli, koks tu ge
nas, kada jau matai, kad ge
niuoju nebeišsisukti, o kur buvai 
• pirma, kada...

—Dovanok aš tave kaip my- 
j Įėjau taip tebemyliu ir priža
du mylėti amžinai, tik dar pa
lauk bent... mėnesį, du na dau- 

j giausia šešius, tada,—o dabar 
i negaliu... tėvas...

-—Jei nori tuojau... o tai... po
licijai, tada bus pinigų, nes 
.man vaiko labiau gaila, negu 

I tavęs, neturiu kuo valgydinti, 
1 nėra su kuo pieno nupirkti ir 
tt., duok pinigų.

Pagailo jam jos ir kūdikio, 
kuris cypė gulėdamas ant mo
tinos kelių. Krimto jo širdį kir
minas, kam taip nuskriaudė 
našlaitę, delko vargsta tas ne
laimingas kūdikėlis. Prisiarti
no, susijaudinęs apkabino ją, 
pabučiavo išbalusią kaktą ir 
mažiukę, nuiie<lčjo jam per 

skruostus didelės ašaros ir ne
galėjo pratarti nei žodžio, įbe
dęs akis į ją žiurėjo ilgai il
gai...

—Dovanok Kaz... dovanok! 
mylėsiu, gyvensime, bet dar 
palauk — kiek sakiau.-

—Aš, Jonuk, myliu tave, kaip 
mylėjau, laukiau senai, bet tu 
manęs tada nematei, buvau ne- 

tave 
tada 
mei- 
tik- 
vis-

Du butlegeriai nušauti
Du Šaltis šaikos butlegeriai 

liko nušauti nežinomų prieši
ninkų prie 39 ir Ashland gat
vių. Abu nušautieji yra žy* 
minusi Šaltis šaikos darbuoto
jai — Frank “Lefty’A Koncil, 
Šaltis “šoferis”, kuris buvo 
teistas kartu su Šaltis už už
mušima Sheldon šaikos butle- 
gerio Foley, bet abu liko ištei
sinti, ir Charles Hrubeck, ki
taip “Big Hayes”, kurie sa- 
liune prie 51 ir Trumbull Avė., 
Šaltis šaika laikydavo savo su
sirinkimus. Abu važiavo Šal
tis automobiliu, kuomet juos 
užklupo puolikai, kurie taipjau 
turėjo automobilį. Koncil ir 
Hrubeck įsisukę į 39 gatvę Ir 
manė pasislėpti tarp dirbtuvių, 
bet puolikai nepaleido jų ir abu 
jie liko nušauti, kada’ jie pa
metę automobilių bandė pėsti 
pabėgti. Susirėmimą matė daug 
tos apielinkės dirbtuvių Ir ge
ležinkelių darbininkų.

Šaltis, kuris koroneriui tar
dant pasisakė, kad jau du me
tai nebeužsimąs butlegeryste 
paskelbė, kad jis duos $5,000 
tam, kuris nurodys užmušėjus.

Spėjama, kad tai yra pradžia 
didelės kovos tarp pietinės da
lies butlegerių. Šaltis ir Mc- 
Erlane pakliuvus kalėjimai! už 
žmogžudystes (dabar abu yra 
išteisinti), jų biznis labai nu
puolė ir įsigalėjo Sheldon ir 
O’Donnell paikos. Su Sheldon 
šaika Šaltis jau senai vedė kru
viną kovą. Pastaruoju laiku 
Šaltis vėl bandęs atgauti savo 
biznį ir jau buvę pradėję sek
tis, bet jį nuolatos trukdė jx>- 
licija, kuri betgi Sheldono ir 
O’Donnell saikų neliete.

Kova už Frick gyvastį 
pralaimėta

Frick mirė po 108 valandų “pa
siskolinto gyveninio”

antra karta 
į jį pakliu-

bobų pi opa - 
ir visi ken-

Laikas bėga, susipažino Elž
bieta su vienu kaliniu, kuris ir
gi buvo žiauraus likimo nu
skriaustas ir pateko ten. Pa
milo abu vienas kita karštai, 
bet ne taip gašliai, kaip Juo
zas. Tapo jai dienos linksmes
nės. Laukė, kada a t vargs tą 
uždėtą bausmę ir abu kaliniai 
galės sukurti gražią šeimynė
lę. Tik Kaži u nė neturėjo ko 
mylėti, bet ji ir į namus neno
rėjo grįžti, žinojo, kad jos te
nai niektus nelaukia, — duona
karti ir žmonių liežuviai smai
lus.

Gražų vasaros rytą, grįžta, 
kalinės “paleistuvės”. Lydi 
žmonių akys kiekvieną jų žin
gsnį, pasipylė plepalai visokį: 
vieni sakė, kad iš kalėjimo

Rcalestatininkas 
nušauta

Phone Boalemrd 7814 
Pristatome 1 vietas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėm!
Rankiotame ir Pagrabams

Vainikams
8816 So. Babtai St., Ckicago

s" AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
Žiuisias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikas. Valu 10 
iki 8 Vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Boal*vard 7589

bereikalinga, bet kada 
spaudžia geležinė ranka, 
vėl myli, matau, kad tavo 
lė daugiau dirbtina, negu 
ra. Bet dovanųjų tau už
ką, o ką aš vargau, to tau ne
linkiu, tik žiūrėk, su kitomis 
daugiau...

—Ne, nieko daugiau, kaip...
Išeidamas įdėjo į ranką su

glamžytų popierinių dėl pieno 
vaikui.

Greit vėl jis užmiršo, kad tu
ri mylimą ir vaikutį. Traukė po 
vakaruškas. Kibo prie jo mer
gelės, kaip musės prie medaus. 
Siūlė pinigus užmokėti už au
ginimą vaiko, kad vestus su jo
mis, o senąją pamestų. Geras 
patarimas Jonui tiko, to, žino
ma, jis ir ieškojo. Pasklido 
gandai, kad Jonas veda Kipšų 
Zosę, kuri duoda pinigus užmo
kėti senajai mylimajai už au
ginimą kūdikio. Pasiekė tuo- 
jaus žinia ir Kaziunę. Suspaudė 
jai širdį aštrus dygliai, jautė
si apvilta, dingo visa viltis, bet 
jau apie kerštą svajoti negalė-
jo, meile kūdikio ir jo tėvo slo
pino tas mintis, bet gyvenimo 
prasmė mažėjo.

Tamsi rudens naktis. Dulkia 
smulkus rudens lietelis. Nukri
tę medžių lapai šnabžda vėjo 
pučiami Eina pamiške mergi-

Benjamin J. Schneider, real- 
estatininkas, kuris taipjau už
siėmė butlegeryste ir gemble- 
riavimu, liko nušautas prie pat 
savo namų 2839 Palmer St. 
Užmušėjas, kuris jau antrą 
dieną jo laukė prie namų, pa
bėgo, paleidęs tik vieną šuv|, 
kuris betgi pataikė į galvą ir 
Schneider liko veik ant vietos 
nušautas.

J.F.RADZIUS
Piftiavria* IJetavb 

Graboriva Cbicagoje 
f »aidotuvė»o patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų lidirby- 
atėn.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063
i»*i u ‘ ............. m /

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Ronngtiiv*

Nauja Madų Knyga

Jei kenčiate nuo galvos skaudl- 
jimo.

Jei skaitant raides 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 a u gitai 

Kambariai 14, 16, 16, 17 ir 18
Pastebikit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Zuzana Aboravičienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Pėtnyčioj, Kovo 11 dieną, ( 

4:00 valandą ryto, 1927 m., sulaukusi 40 metų amžiaus, gi-?' 
muši Švenčionių apskričio, Daugėliškiu parapijoj, Mikalar ’ 
vos kaimo No. 1, paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimie-’i) 
rą, švogerj Julioną ir švogerką Irene Aboravičienę ir gimi-j 
nes. Lietuvoj brolį Kazimierą .Teruševičia, 2 pusseseres ir 
2 pusbroliu. Kūnas pašarvotas, randasi 1745 W. 44th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Kovo 15 dieną, 8:00 va
landą ryto, iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zuzanos Aboravičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą, <

Nuliūdę liekame,
Vyras, švogeris, švogerką ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

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

, .Užsakiniams.
Rašykit j

NAUJIENOS PATTERN DEPT„ 
1739 So. Halsted St

• Chicago, HL

Sunki daktarų ir 56 jo drau
gų kova už Albert Frick gy
vastį liko pralaimėta. Frick, 
kuris per puspenktos paros gy
veno tikrai “paskolintu gyveni
mu”, jau pasimirė. Pereitą sek
madienį jis tapo suparaližuo- 
tas ir nustojo valdyti kvėpavi
mo nervus. Nuo to laiko kvė
pavimas buvo palaikomas dirb
tinai, jo draugams be jokios 
paliovos spaudant jo krutinę. 
56 jo draugai, vienas kitą pa
vaduodami, per visą laiką spau
dė jo krutinę, nė vienai minu
tei nesustodami spaudę. Tas 
spaudimas tęsėsi per 108 va
landas, arba keturias ir pusę 
paras. Ligonis buvo pradėjęs 
jaustis geriau, net buvo pradė-

na ir nešasi prisiglaudusi prie 
krutinės kūdikį. Eina ten, kur 
žiba tamsia sidabro šviesa di
delis prūdas. Ten tikisi rasti 
gyveninio prasmę ir laimę... 
Priėjus prie kranto sustojo, 
mintyje atsisveikino su savo 
mylimu, kurį dar mylėjo, dar 
tvirčiau prisispaudė kūdikėlį ir
krito kniupščia, kaip akmenš 
stulpas į dugną. Supoškėjo van
duo, atsimušdamas į krantus ir 
ilgai ilgai judino savo paviršių 
yg nenorėdamas priimti ne

kaltas aukas.
(Galas)

NAUJIENOS
Chicago, Illinois.1739 So. Halsted Street,

2973

(Vardas ir pavardė)

(Miestas

III. 
at-

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

KLa.na.don

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuviu norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naujų gyveni
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 

* čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

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

2973. Jžviejų šmotų sporto sukne
le. Galima siūdinti iš paprastos ar
ba šilkines materijos. Juostelę gali
mą daryti iš šviesesnės materijos ar
ba nusipirkti auksinę, kaip kad da
bar dėvi.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 3C> 
38, 40 ir 42 per krutinę. mierai 
reikia 3 yardus 40 colių manijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti niieriį ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: •

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1731) S. Halsted St., Chicago, 
čia įdedu 15 ęentų ir prašau

siųsti man pavyzdį No ..............

Micros ........................ per krutinę
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

3 kaliniai pabėgo iš 
Jolict kalėjimo

Bolševikų “konferencija 
nepasisekė

Daug garsinta “Priešfašisti- 
Taryba” laikė savo mitingą 

Auditorijoj, kovo 13

šeši kaliniai Joliet kalėjime,' 
kurie jau pirmiau bandė pa-1 
bėgti iš kalėjimo ir užmušė ka- nė 
Įėjimo viršininko pagelbininką Lietuvių
Klein, už ką jie tapo nuteisti dieną. • 
pakorimui, vėl sukėlė kalėjime Atstovų tačiau buvo tik koks 
riaušes, užvaldė dalį kalėjimo, pustuzinis, bet ir tie “iežednev- 
kelis sargus nuginklavo ir su- nos” Viršininkėliai. Susirinki- 
mušė ir pastvėrę vieną sargą.' mą tegalėjo atidaryti pusant- 
trys kalinių pabėgo, o kiti trys ros valandos vėliau negu buvo 
pabėgti nespėjo ir užsil/arika- skirta.
davo karcery. Užsibarikadavę, Spėjama, kad adv. K. Gugio 
karcery betgi po kelių valandų pasitraukimas iš kalbėtojų ei- 
turėjo pasiduoti sargams, ku- lės ir viešas -perspėjimas, jog 
rie juos 
no į kamera. • *

3Yys kaliniai, kuriems 
sekė pal)ėgti — visi trys 
sikiečiai, — nežiūrint ant 
kelių pastatytos sargybos, 
atbėgę į South Chicago, bet ten 
juos prie 98 ir Evving gatvių, ’ 
užklupo policija ir 
lėmimas, kuriame 
nių liko pašautas, 
imtas, du policistai 
šoferis taipjau liko 
Ii nių. 
cistų.
goninėj. Trečias kalinys pabė
go — Bernardo Roa. Policija jo 
stropiai ieško.

Tie šeši kaliniai — trys jų 
yra meksikiečiai, du lenkai ir 
vienas gal vokietis, jau penkis 
žmones užmušė — tris policis- 
tus, kalėjimo virvininko pagel
bininką ir elevatoriaus stoties 
užveizdą. I’ž dviejų policistų ir 
elevatoriaus stoties 
užmušimą jie liko nuteisti Jo-‘13 d. pareiškiame 
liet kalėjiman iki gyvos galvos.' simpatiją nukentėjusioms 
Ten b’dami jie suruošė pabėgi-, smurtininkų bombos 
mą, laike kurio jie užmušė ka- Žinioms.’ 
Įėjimo viršininko pagelbininką. j “Kovoję 
Po kelių dienų betgi jie lapo 
pagauti ir sugrąžinti kalėjiman.
I ž tą žmogžudystę visi šeši li
ko nuteisti pakorimui. Jie turė
jo būti’ pakarti jau keletą sa
vaičių atgal. Bet pirmą kartą 
jų pakorimą prisiėjo atidėti dė
lei stokos kartuvių, nes Ghica- 
go negalėjo duoti savo kartu
vių. kadangi ir čia tą pačią die
ną turėjo būti pakarti du žmo
nės, 
tapo 
tams 
naują 
bent 
j imą. 
džio dėl jų bylos 
naują pabėgimą, 
vieųas policistas liko užmuštas, 
kitas policistas ir taksikabo šo
feris liko sužeisti. Kadangi vie
nas pabėgusių kalinių tebėra 
nesuimtas, tai gal ir jį suimant 
gali kristi ne vienas policistas.

ku- lės ir 
nuginklavo ir sugrąži- tarp komunistų ir fašistų skir

tumo nėra, sugriovė visas drau- 
. 1 gučių viltis pasigarsinti ir pasl- 

\ pinigauti. - X.mek- 
visų 

buvo Uuojauta “Lietuvos 
Žinioms”

ištiko susi- 
vienas kali- 
o kitas su- 
ir taksika'o 
pašauti ka-

Vienas pašautųjų poli- 
George Grant jau mirė li-

Priimta vakar dienos susirinki
me Lietuvių Auditorijoj

25 kp. viešame susirin- 
kur buvo svarstoma Vil- 
klausimas ir Lietuvių

Vakarykščiam A. L.
daros 
kimo, 
niaus
I/Cnkų derybos, tapo pasiūlyta 
ir vienbalsiai priimta užuojau
ta “Lietuvos 
minališko

sek an-

žinioms”, <l<d kri- 
išsprogdinimo jų 

spaustuvės namo.
Rezoliucija skamba 

čiai:
“Mes, Chicagos lietuviai, su

ėję į A. L. T. Sandaros 25 k p. 
šauktą viešą susirinkimą, 

užveizdos! tuvių Auditorijoj, kovo
savo

atidėtas.
dedant pastangų 

bylos nagrinėjimą,

Belaukii nt

pakorimas vėl 
kalinių advoka- 

gauti 
arba

8 pasigailė- 
nuospren- 

jie suruošė 
laike nurio

Dabar eina tyrinėjimai kaip 
jie galėjo pabėgti iš kalėjimo. 
Vienas kalėjimo sargas, Ed- 
ward F. Gibbons, jau tapo areš- 
tmHas. Jį kaltina šerifas, kad 
jis pagelbėjo kaliniams pabėgti. 
Jis ir dar vienas sargų gavę 
nuo meksikiečių $1,500. Proku
roras taipjau areštuosiąs visus 
vyrus ir moteris, kurie lankėsi 
pas tuos kalinius kalėjime.

Statys didelį namą

Marshall Field and Co. ren
giasi statyti didžiausį namą 
Chicagoje, didesnį ir už Fur- 
niture Mart. Naujasis namas 
kainuos $15,000,000 ir bus 
už upės, prie Kjnzie ir Orleans 
gatvių, kur seniau buvo North- 
vvestern gelež. stotis. Namas 
bus virš geležinkelio. Jame bus 
visi kompanijos sandėliai ir 
dirbtuvės, kurios dabar yra iš
mėtytos po visą Ch'icagą. Staty
mo darbas truks dvejetą metų 
laiko.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Kovo 14-15, Panedėlyj ir Utaminke 
Dubeltavi Paveikslai 

HER FATHER SAU) NO 
Wlth 

Mary Brian

mes visada

tis savo kalboj taip užintere- 
savo publiką, kad seni jauni ir 
maži klausėsi nė nesusijudin
dami. Kalbėtojas nušvietė la
bai aiškiai SLA. reikalus ir 
reikalingumą organizuoti jau
nuolius prie SLA. Po prakalbos, 
griežiant 226 )<p. jaunuolių or
kestrui, po vadovyste B. Brle- 
dytės, publika linksminosi taip 
gražiai, kad net malonu buvo 
žiūrėti. —Northsidietls.

Kas girdėt apie Naujienų 
koncertą

visuose 
rengiasi 

kaip

Naujienų draugui 
Chicagos. kumpuos-e 
prie Naujienų koncerto, 
prie didelės šventės: vieni nau
jus batus perkasi, kiti rublis 
siūdinasi, treti automobilius tai
so - tairus lopo, ketvirti pa
nelių ieško, su kuriomis gulėtų 
smagiai pasišokti žodžiu vi
si sujudo-sukruto, kaip bitės
pavasarį.

“Muzikos 
dien ir kas 
duoda, kad
naujas žvaigždes sutverus. Vi
sus juk ima pagunda, kad ge
rai pasirodžius ir dar geriau 
atrodžius, o Naujienų koncer
tas tai tik ir yra 
kur galima gerai 
atrodyt.

Kompozitoriaus 
pianas skamba
ryto iki vėlyvam

: naujas dainas Naujienoms kom- 
i ponuoja, naujus kupletus rašo. 
' Ir kaip, sako, nerašysi, kaip ne
komponuosi, kad čia tokia di
delė iškilmė artinasi!

Kitam miesto gale profeso
rius Bunge irgi nesnaudžia:

Akademija” kas- 
vakaras lekcijas 

artistus prirengus,

tokia vieta, 
pasirodyt ir

Vanagaičio 
nuo ankstyvo 

vakarui —

Lie
mėn 1 rePeticijos, pamokos, pamokos, 
gilia ^peticijos eina iš dienos į die- 
nu0'ną. Ir kaipgi neis, ir kaip ne- 

‘Lietuvos rel,etuos — juk tai vis dėl Nau- 
ijienų ir naujieniėčių!

už Lietuvos nepri-- Naujienų skaitytojai, 
ir demokratiją priklauso prie parapijų 

busime su jumis.
—Buvęs.

SLA. 226 kp. —

įvykošeštadieny, kovo 5 d., 
226 kp. vakaras, kuriame kal
bėjo generalinis organizato
rius S. E. Vitaitis. Nors visą 
vakarą smarkiai lijo, bet pub
likos prisirinko pilna svetainė, 
o ypatingai jaunuolių. Mat 226 
kp. turi apie penkiasdešimt 
jaunuolių, tai tie jaunuoliai ir 
pasirodė didžiausi kuopos pat
riotai, — nežiūrint smarkaus 
lietaus susirinko jaunuoliai ir 
kartu jųjų tėvai. Programas 
buvo trumpas, bet turtingas. 
Svarbiausia šio vakaro dalis 
buvo gerb. S. E. Vitaičio kal
ba. Ji buvo neperilgiausia, 
bet labai įdomi. Gerb. S. Vitai

kurie 
varo Į 

nepaprastą agitaciją už “Nau
jienų” koncertą ir rugoja anj 

! “Draugo”, kad tas vis ir ant 
! kiekvieno žingsnio Naujienoms 
nori pakenkti. Sako: Naujienos 
rengdavo koncertus pradžioj 
kovo — tai ir Draugas sykiu, 
Naujienos paskelbė koncertą; 
pabaigoj kovo ir Draugas 
ėmė skelbti tą pačią dieną! Tai, 
sako, mes turime parodyt tam 
mizernam Naujienų konkuren
tui, kad jis didesniam nešoktų 
I akį!

Komunistai laiko slaptus mi
tingus ir tariasi, kaip čia savo 
viernuosius sulaikyti nuo Nau
jienų koncerto; kiti tam nepri
taria ir sako, kad j ir nepasi
duos sulaikomi, žodžiu, eina 
nepaprastas judėjimas visoj lie
tuviškoj Clncagoj.

Rep. Pupa.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERAC1JOS BANKO

Naujieny Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šiną iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gravo:

55958-—Antanui S. Ivanauskui 
55916 Stanislovui Jukniui
8182 ‘Leonui Petrauskui 

12786 Onai Partokienei 
21629 Antanui Tamošiūnui 
21789 O.
8309 J.

12743- K.
12744—V.
12745—R.
8374—P.
8377 J.

12762—P.
8401—J.

22597 T.
8397 A.

Laucaitei 
če raukai 
Matukui 
And riek ui 
Andriekienei 
čemeraitei 
Mažeikai
Matukui 
Augustienei

Macaičiui 
Rubašauskienei 
Griniui

8399 - V.
8411—R.
8396—A.
840.3—V.
8406—A.
8425- J.
8416—K.
8417 — 1.
8424—J.
2323—M.
8428— B.
8432—V.
8440-M.
8434—0.
8429— J.

22599 -K.
21823 B.
12774—J.

Žemuti tauskui 
Viršulienei 
Genevičienei 
Stankevičienei 
šepikui 
Sakatauskiui 
(iosickai 

Tanikunui 
Vaškiui
Bendaravičius 
Balčiūnaitei 
Pasdrasdžiui 
Visgintui 
Paulauskaitei

Kietai 
Durai 
šilingienei 
Siskui .

CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS
I

Announcements
Pranešimai

For Rent

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Jau artinasi “Naujienų” jeks- 
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

Naujienų Spulkos nariams. — 
Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi būt prirengtas 31 d. 
kovo, todėl malonėkite užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny
gutes dėl patikrinimo prieš 25 d. 
šio mėnesio.

“N-nų” Spulkos Sekr.

DIDELĖ BUNCO PARTY, rengia 
Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta, Sere- 
doj, Kovo 16 d., 1927 m., Juciaus 
restorane, 3241 So. Halsted Street, 
7:30 vai. vak. Tikietas 50c. Visus 
kviečia atsilankyti

— Komisija

Chicagos Liet. Auditorijos Bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, kovo 14 d., 7:30 vai. 
vakaro, Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted st. Gerb. direktoriai ir 
draugijų atstovai laiku atsilankyti.

Nutarimų rast.

TEISĖJAS' BEN B. LINSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbęs Denvero vaikų teimas 
Kaip Lindsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusių vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltimas
b) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemas
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas ,
Morališkas pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri j mora
lybę?

b) Kas yra flora ir kas nedo
ra ?
šeimyniško gyveninio trage
dija
Vedybos'if di/Oršai
Kas kirHns dėl Šeimyniško 
gyvenimo pakrikimo?

f) Kaip butų galima šeimyniš
ko gyvenimo blogumai paša
linti ?

h) Kokias reformas siūlo teisė
jas Lindsey?

Čia yra maždaug sutrauka lekci
jos kurią skaitys Inž. K. Augustina- 
vičius, nedėlioj, kovo 20, Lietuvių 
Auditorium, 10 vai. ryto. I/ikcija bus 
įdomi ir pamokinanti. Todėl prašome 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijos.

GYVENIMO DRAUGAI

2)

3)

c)

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinių “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos į Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už “Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu į mėnesį. Pranešimą pri- 

! duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos “Nau
jienos”.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU brolio Vinco Nor
kaus, Kiukišklų kaimo, Gaurės pa
rapijos. Girdėjau, kad pirmiaus gy
veno Moline, III. Pats atsišauk ar 
kas žinot praneškit, už ką busiu dė
kingas.

GEORGE NORKUS
4552 So. Westerų Arę., Chicago, III.

Aš vienas nevedęs vyras Ieškau 
kambario prie mažos šeimynos. 
Atsišaukit laišku. Norėčiau gauti 
kambarį prie tokios šeimynos, ku
ri nevartoja perdaug niunšaino. Na
mas gali būti nelabai puošnus, nes 
aš esu paprastas darbininkas. Pa
geidauju apielinkėj Town of Lakė. 
Naujienos, 1730 S. Halsted Street, 
Box 888.

. IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, arba su vie
nu vaiku, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu vyras 38 m. amžiaus, 
gero budo, nerūkau, negeriu; tu
riu pelningą biznį ir automobilių; 
butų geistina, kad moteris turėtų 
kiek turto. Atsišaukit laišku ir pri- 
siųskit paveikslą. Kiekvienai duo
siu atsakymą. X. N. W., 119 E. 107 
St., Chicago, III.

Furnished Rooms

RENDOS, 6—5 rūmai ant 
Brighton parko, 2908 W. 88 
PI. $30 per mėnesį, visi ruimai 
išdekoruoti; taip pat mažas 
štorelis $14 rendos. Graži vie
ta. Savininkas.

5014 So. Western Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

OFISO darbų norėčiau gauti kur 
lietuvių įstaigoje; Hėal Estate, pas 
advokato ar krautuvėje. Esu baigus 
mokyklų stenografijos, knygvedys- 
tės ir turiu biskj praktikos. Moku 
lietuviškai ir angliškai. Meldžiu 
kreiptis telefonu:

Prospect 8758

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ATYDA sales manageriamz. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilnų arba dalį laiko darbą. Atsi- 
sukit ir pasikalbėkit su Mr. ('lemens 

SREKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(rcal estate), visą laiką arba ir 
ti timpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

REIKIA vyrų mokintis murinin- 
kystės ir pleisteriavimo. Gausit 
darbą kol inokinsitė.s ir po išmo
kimo. Duodam įrankius. Išmokit 
būt “A Master Builder”, vienoje 
didžiausių mokyklų Chicagoj.

Wcstcrn Bricklaying School 
Operuojama kontraktorių

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių Šeimy
nas. Reni estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 
iki 12 vai. ryte.

Matykit <Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. VVashington St.

10

LIETUVIŲ darbininkų, į 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra 
dą

mokestis. Atsiųskit savo 
ir adresą.

1739 S. Halsted st.
Box 880

var-

$10,000 Į METUS SALES-
MENU1

Man reikia vyro padėti ves- 
pardavinėjimo organizaciją;ti

gausit
GAUSIT ALGĄ IR KOMISŲ
Turi gerai išrodyti ir mkoėti 

gerai pasikalbėti su savo tau
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiurėtų į jį kaipo į va
dovą. Atsišaukit nuo-10:30 ry
to iki 5:30 po pietų. Klauskite

F. LE MONN
Snite 1514, KM N. La Šalie St.

Musical Instruments
Muzikoa Inatrumentai

GROJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 vole
liai ir benčius, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatesen, 3 kambariai gyve
nimui, yra daug stako, barge- 
nas. Turi būt parduota šią sa
vaitę.

4633 S. Spaulding avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Cash biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

IšRENDAVOJIMUI kambnris del._........ .
vienos ypatos, su valgiu ar be vai-/ ninigais 
gjo. Garu Šildomas. 6727 S. Artesian 
aVO, ' '

STORAS pardavimui arba paren- 
davojimui su 4 kambariais pagy
venimui Ir garažas, didelis beis- 
mentas, furnasu apšildomas, mau
dynės, elektra. 100 pėdų nuo Archer 
ve., 5339 S. Central avė. Gera vie
ta dėl čeverykų taisymo šapos ar
ba dėl kito biznio. Galim priimti 
bizniavą lotą ant mainų, su mažais

J.’ N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous
įvairus

PARDAVIMUI kendžių, delicates* 
šen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI pekarnė; lysas F 
metams, cash $800.00, kiti lengvais 
išmokėjimais.

1221 So. Cicero Avė.

/PARDAVIMUI baybemė, 3 kėdžių 
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Hills
DIDELĖ PROGA, kampinis, 

dvigubas dry goods štoras, se
nai įsteigtas, naujos mados 
atakas, geros įplaukos, geras 
lysas, rendos $85, nupirksite už 
$7,50(1.

3157-59 Wallace Str.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

PARDAVIMUI pigiai coffee house 
ir minkštų gėrimų užeiga,„ yra 
kambariai gyvenimui, pigi renda, 
lysas ilgam laikui, yra maudynė, 
gera proga uždirbti pinigų, prie
žastį patirsit ant vietos.

153 E. 107 St.

IŠSIMAINO mažas namas į auto
mobilių arba lotą, ar kas k'ą turi
te. Randasi 3621 S, \Vallace st. Di
delis bargenas.

Kreipkitės:
301 S. 4th St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

Real Estate For Sale
N a m ai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 7 kambarių namu
kas, gali gyventi 2 šeimynos. Vis
kas naujai ištaisyta, arti prie gat- 
vekari’’ ir patogioj vietoj.

W. IIAYDEN BELL
Ed. W. Bakevičius vedėjas 

4336 So. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8600

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 fintai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fintas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
fintai, yrn lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260. > , ,

BARGENAS
NAUJAS muro G ruimų Bungalow 

ant pardavimo; aržuolo trimingai, 
apšildomas, viskas naujausios ma
dos. Mainysiu ant loto.

Kreipkitės
MORKUS

7044 Archer Avė., Prospect 2559

Financial
Finansai-Paokolos

BE NUOŠIMČIŲ .
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame į 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St, Room 820

Phone Central 6260

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6%/ Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

2 MORGICIAI

5% Komišino
— 6% Nuošimčių

Greitas Patarnavimas

ROYAL FINANCE 
CORPORATION
11 So. La Šalie St 

Central 2665

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
‘Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

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

patamavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.

STOGDENGYSTE
Jūsų stoRų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkej. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
i

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
______________ Mokyklos_____________

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS,
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu j namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA
.Mokina visokius Šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

JUOZO ZUBONO muzikos 
studija mokina dainavimo, smui
ko ir piano. Lekcijos labai pi
gios.

7043 S. Rockwell St.
Tel. Hemlock 1757

AR JUS NORITE 
didesni užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas T Leiskite mums jums pagel
bsti, 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 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCIIOCL 
15*7 W. Madboa StrMt


