
I

■ «... -T J «- V"

LfPPARY OFTHS

No. 73437

United Miną VVorkers

pasibaigus kovo 31 ęlie-

galimybč

dėl

vietos

vadu

Studentė nusižudė

už nepriklauso-

ROMA,

pakvietė konferen- 
ir Prancūzų polici-

Borah pasakė, 
labiau ir labiau

Mirties bausmei pasmerkti už 
j nudaigosimą vieno karininke

lovvos ir centralinės Penna. ka
syklų savininkai sutiko palai
kyti dabartinę algų normų

PARYŽIUS, kovo 27. — Gir
dėt, kad Argentina vėl grįš'an- 
ti j Tautų Sąjungą per j vyk
siantį rugsėjo mėnesį Sąjun
gos susirinkimam

Haiti prezidentas jo neįsileidęs 
dėl to, kad seki*. Kellogg ne
norėjęs

pasakė 
iš dabarti- 

“išsirutu- 
demokrati- 
iv i etą tarp

kariuomenės 
generolu Pei Čun-

pasibaigus 
bus atimtos

kovo 27. — Santy- 
Va.fi k ano ir Čecho- 
puisitaisė. Savo ne- 

nuncium čechoslova-

Formoj netoli nuo čia, j- kiai tarp 
jie patys ( sloyakijos 

tai, kad buvo iškasę, užbėrė du vaiku, paprastu

’ a t kuogreičiausiai 
dėl sekamų

Ohio 
nijos 
sykių 
gų kontrakto nepavykus susi
tarti, kadangi pastarieji būtinai 
nori algas nuskelti, Jackson- 
villes kontraktui kovo 31 die
ną pasibaigus turės kilti strei
kas.

Ca lieso nusistatymas bažnyčiai 
ryškiai nužymėtas, nereika
lingas jokių diskusijų

TOKIO, Japonija, kovo 27. 
— Parlamento žemutinio buto 
posėdy kilo didelė netvarka ir 
trukšmas, kai vienas atstovas 
pakaltino opozicijos pirminio-

Amerika neturinti trukdyti 
Kinų žmenėms savo likimą 
išspręsti

ir San 
atlankyti 

bet tos 4nažiukės respub- 
prezidentas’ Borno jo į 
kraštą neįsileido, dabai algų kasyklų
namo. Senatorius King Trisdešimt 

kad dėl neįsileidimo jo į sykių savininkų 
kaltas esąs valstybės de liaus mokėti 

I algas senuoju

SA - r

kitais Illinois, Indianos, 
ir vakarinės Pennsylva- 
minkštosios anglies ka
sa viniūkais dėl naujo ai-

Kantoniečių vadas reikalauja 
panaikinimo nelygybes su
tarčių su svetimomis valsty
bėmis • ••

[Pacific and Atlantic Photo]
Franccsco dc Pinedo, italų lakūnas (po kairei), kuris perlėkė 

Atlantiko vandenyną, ir P. E. Balbo, italų kabineto ministeris.

dykštis dalykų rutulojimasis 
Kinuose tokius tvirtinimus į 
dulkes sumušus.
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Lenkai siūlo Vokietijai 
Dancigą už Lietuvą

Amerika siunčia į Kinus
dar 1,500 kareivių

Prūsija pareiškia nebeįsilei 
sianti buvusio kaizerio

Pilsudskis uostėsi su Vo 
kielija dėl Lietuvos

J. V. siunčia j Kiniją dar 
1,500 kareiviu

F: j ja nebeįs leis i savo 
žemą ex-taiio

Prūsų ministeris pirmininkas 
reikalauja, kad Vilhelmo trė
mimo Įstatymas butų pail
gintas

Proponavęs 
Dancigą, 
priešins 
Lietuvą

atiduoti Vokietijai 
jei Vokiečiai nesi- 
Lenkijai pasiimti

Per neramumus \Nankine 
vienas amerikietis buvo 
muštas

tik
už-

BėRLINAS, kovo 27.
os minister s pirmininkas 

’ Braun parašė laišką kancleriui 
• Marksui, klausdamas, ką Vo
kietijos valdžia mananti daryti 
su įstatymu, kuriuo buvęs kai
zeri ; Vilhelmas buvo ištremtas 
į HJandiją ir kinio temimas 
baigiasi ateinančio lie?es mė
nesio 21 dieną.

Braun įspėja, kad 
įstatymas nebus 
ex-kaizeriui bus 
Vokietilą ir ap 
burgo ur kurioj 
Prūsijos valdžia 
moniu užkirsti 
Prūsijoj neleisti jam apsigyven-

RYGA, Latvija, kovo 27. 
[Chicago Tribūne koresp. Do 
nald Day.] - Pervartas kuris 
Pilsudskį padarė diktatorium, 
paliko Lenkiją su nepakanka
mai stipriu žmogum. Pilsudskis 
sparčiai žudo savo populammą. 
Sako, kad šiandie jis nebetekęs 
40 nuoš. armijos paramos. Pil
sudskis nori tokios didelės I^en- 
kijos, kuri driektųsi nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrių.

Prieš keletą savaičių JLs p^.-Į 
siuntė emisarus , į Vokietiją 
pauostjli, kaip ji iiurętų j Išli
kų pasiūlymą grąžinti Vokieti
jai Dancigą, jei ji nesipriešins 
kitam “putšui”, kuriuo Ix»nki.|a 
pasiimtų Lietu vų.

Junkeriai l>etgi nesutiko. 
Dancigo koridorius yra maža 
dalis teritorijos, kurią jie tiki** 
galų gule atsiimti iš Lenkijos.

Didelė lenkų grupė tikis, kad 
karas bus. Jie karą pradėtų 
kad ir rytoj, jeigu tik rastų 
kas juos paremtų. Jie atvirai 
kalba ir spaudoj ir viršuose 
mitinguose, kad dabartinėse 
savo ribose Lenkija negalinti 
gyvuoti.

\VASI11NGTONAS, kovo 27. 
— Jungtinių Valstijų laivyno 
Azijoj komanduoto]ui, admiro
lui Williamsui prašant, Wash- 
ingtono vyriausybė siunčia į 
Kiniją dar penkiolika šimtų 
laivyno kareivių su artilerija ir 
aviacijos dalim.

Iš Kinų gauta ofic’allnis pra
nešimas, kad visi amerikiečiai, 
kurie buvo Nankine, laimingai 
persikraustė į Amerikos karo 
laivus Jangtse upėj. Pirmesn: 
pranešimai, buk Nankine daug 
amerikiečių buvę užmušta, bu
vo klaidingi. Tik vienas ameri
kietis buvo užmuštas ir du su
žeisti.

Knifamyjy paveikslą pra 
monė monopolizuota

■atrų savininkai prašo 
riausybę daryti žingsnių 
stui likviduoti

vy-
tru-

27. 
Moticr.

aso-

Senafor. King kaltina vai 
stybūs departamentą

Angliakasiai laimėjo dvie 
juose distriktuose

i lasai, 
pailgintas iv1 

leista grižti į Į 
įgyventi liom- 
kitoj pny(, tai 
imsiantis prie- 
kelia ir bentI

“Visas klausimas turi tokios 
didelės reikšmės ir politines 
svarbos,” rašo Prūsijos prem
jeras, “kad Prūsijos vyriausy
bė mato reikalo prašyti, idant 
dalykas butų 1 
išaiškintas, ypač 
dviejų priežasčių:

“Viena, 
apsaugoti 
liepos 21 
galimybės 
k iom s (> rga 11 i z ac i j o m s, 
tikslai ir siekiniai yra 
valstybei.

“Antra, bus duota 
buvusiam kaizeriui grįžti atgal 
į Vokietiją, o mio to, Prūsijos 
vyriausybės geriausiu įsitikini
mu, turi būt apsisaugota. Bu
vusiam kaizeriui sugrįžti i Vo
kietiją neturi būt leista ir 
užsienio ir dėl vidaus politin ų 
priežasčių.”

įstatymo
terminui

dieną,
neleisti operuoti te

kinių
priešingi

skandalas Sovšetijoju

Kiny nanion’listai kovoja 
už irt

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 27. 
—- Vyriausias Kinų nacionalis
tų (kantoniečių) karo vadas, 
gen.- Čiang Kaišekas, vakar at
vyko į Šanchajų, kur jis tuojau 
laikė konferenciją su
kantoniečių valdininkais ir kan
toniečių 
Šanchajuj, 
hsi.

Po to jis 
cijon Britų 
jos viršininkus ir svetimų vals
tybių konsulus.

Gen. čiang Kaišekas pareiš
kė, kad nacionalistai

NEW YORKAS, kovo 27. — 
Senatorius William King, kurs 
lankėsi Poito* Rikoj 
Domingoj ir norėjo 
Haiti, 
likos 
savo

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
27.
of America vadams pavyko su
sitarti su Iowos ir centralinės 
Pennsylvanijes minkštosios an
glies kasyklų savininkais dėl 

darbininkams, 
nepriklausomų ka- 

sutiko ir t )- 
angliakasiams 
Jacksonvillės

sako, 
Haiti 
partamentas YVashingtone.

Haiti prezidentas Borno, sa- kontraktu, jo dabartiniam tin
ko senatorius, pats savo galios minui 
neturi ir daro tik tą, ką Wash- na. 
ingtono valstybės departamen
tas ir Jungtinių Valstijų aukš
tasis komisaras Haiti respubli
koj, generolas Russell, jam lie
pia. Borno esąs tik lėlė. Jei, 
sako senatorius, “valstybės de
partamentas ir gen. Russell bu
tų pareikalavę, kad mane įleis
tų, prezidentas Borno nebūtų 
drįsęs priešintis.’’

Keturi Vokiečiij mon»r 
chistai bus nukirsti

Meksika neveda pertrak 
tacijy su Vatikanu

Senatorius Borah užtaria 
Kinus BĖRLINAS, kovo 27. —Kri

minalinis teismas vakar čia 
pasmerkė mirties bausmei ke
turis asmenis, buvusius slaptos 
karinės monarchistų organiza
cijos, vadinamos “juoduoju 
reichsvvehiu”, narius. Jie Puvo 
kaltinami dėl nudaigoj'mo ka 
rio Waltero Wilmso 1923 me
tais. Jie mat buvo įtarę Wilm- 
są, kad jis išdavęs valdžiai jų 
pasalius darbus prie£ respubli
ką.

Pasmerktieji yra kai: n inkai 
Fuhrniann, 
fer ir Schulz. 
nuoti.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
27. — Del laikraščių paskelb
tų pranešimų, buk Meksikos 
valdžia vedanti pertraktac:jas 
sii popiežiaus atstovais tikslu 
išspręsti katalikų bažnyčios 
klausimą Meksikoj, laikraštis 
Excelsior pareiškia, kad jokių 
panašių pertraktacijų su Vati
kanu prezidentas Calles neve
da nė oficialiai, nė neoficialiai.

Vienas kabineto narys, sako 
EscelsioV, griežtai pareiškęs^ 

Klapproth, Umbo !kad prezidentas Calles nė ne- 
Jie bus giljoti- manąs tureli 1x4 kurių per- 

traktacijų su Vatikanu. Prezi- 
__  ,'dento nusistatymas bažnyčios 

klausimu buvęs ryškiai nužy
mėtas ir nereikalaująs jokių

P1TTSBURG, Kas., kovo 27.. d’sikusijų.
nuotiu mirė ivravcl ; ,

18 metų mergaitė,! Septyni asmenys žuvo
namų gaisre

•PARAMUS, N. J., kovo 27. 
Vakar čia vienuose dviejų

WASHINGTONAS, kovo 27. 
— Kalbėdamas nacionalinėj 
“Good houseikeepmg” konfe
rencijoj senatorius' Borah, kurs 
yra senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, pareiš
kė, kad Jungtines Valstijos 
neturėtų kišti nagų į dalykus 
Kinijoj, bet leistų Kinams be 
jokių trukdymų išspręsti savo 
likimą.

Senatorius Borah 
kad jis tikįs, jogei 
nio chaoso Kinijoj

WASHINGTONAS, kovo 
Indianos valstijos

Picture Thoatre Ovvners 
ciacijos pirmininkas Rembush 
kreipėsi į teisingumo de
partamentą su skun
du prieš Motion Picture Pro 
ducers and Dislributors of A- 
merica, prašydamas pavartoti
prieš tą organizaciją legalinių 
priemonių einant įstatymu
prieš trustus. Rembush nurodo, 
kad ta prdducer’ių ir distribu- 
tor’ių organizacija visai su mo
nopolizavus krutamu ių paveiks
lų pramonę.

Teisingo departamentas ž<v 
suvažiavę į (jg daryti tardymą.

Penkios dešimtys filmų indus
trijos valdininkų imama na- 
gan dėl švindelių .

27.

Austrija švenčia 
Beethoveno at

mintines /
VIENNA, Austrija, kovo 

— Austrai iškilmingai mini
džio muzikininko, kompozito
riaus Ludwigo von Beethove
no, šimtametines mirties su
kaktuves. Vienna, visa pasi
puošus vėliavomis, ir celebraci
jos, kurios vakar prasidėjo, tę 
sis per visą savaitę. Atminti-Į 
nėse dalyvauti yra 
daug svečių iš kitų 
Ihiugelis valstybių 
oficialinius savo
Francija, Vokietija ir Čechoslo
vakija atsiuntė savo švietimo 
ministerius.

kraštų. Į 
atsiuntė 

delegatus. Laivams susimušus 27
žmones žuvo

REIKJAVIKAS, Islandija,

eina

|kovo 27. — Dviejų žvejų lai- 
; vams susidūrus žuvo
septyni žmonės. Vienas laivas 
tuoj po susidūrimo paskendo 
kartu su septyniais žvejais. 
Antrojo laivo pasigendama.

dvidešimtNUTĘSTAS
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą'manoma, kad jis irgi paskendo 
plačią Ameriką, kur lietuviai su dviem dešimtim savo įgulos 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
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” 
konlestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

žmonių.

Mergina užmušta, trys 
sužeisti auto traukinio 

kolizijoj , , I
CHA’MPAIGN, III., tfovo 27. 

— Anglies traukinio ir automo
bilio kolizijoj Urbanoj viena 
mergina, Lucile Munds, buvo 
užmušta, trys kiti su ja auto
mobiliu važiavę asmenys buvo 
sužeisti. Vienam jų buvo sulau- 

‘ žyta ranka.

MASKVA, kovo 27. — Rusi
joj kilo didelis skandalas ryšy ...
su krutamųjų paveikslų garny-nacionalistai (kanlo
bą. J teismo rankas atiduota; ni('čiai) visai neturi intencijos 

_ Ai jėgos priemonių 
Šanchajuj, bet kad dalykai turi 
būt išlyginti diplomatiniu ke
liu. Jis pareiškė, kad nelygy

bės sutartis su svetimomis val
stybėmis turi būt panaikintos.

Gen. Čian Kaišekas aštriai 
smelkė Britų spaudą, kuri įsi-j

daugiau kaip penkiasdešimt ko- Pavartoti 
munistų, turėjusių reikalo su 
taip vadinamu “prolet-kino”— 
proletarų kinematografu arba 
krutamaisiais paveikslais.

Sovietų valdžios laikraštis: 
Izviestija sako, kad tardymai! 
parodę, jogei neatsakingi kru
tamu jų paveikslų 
vedėjai išaikvoję

ja, kuri užims savo 
visų kitų pasaulio tautų. ’

“Aču Dievui, kad į Šancha
jų įžygiavo nacionalizmas,” pa
sakė senatorius. “Dvasia, 'kini 
šiandie išjudino kinus, yra ta 
pati, kuri sukėlė Amerikos ko
lonistus kovoti 
mybę.”

Senatorius 
kad dabar vis

— Išgėrus nuodų mirė Mabcl 
Polhemus, i 
vietos vidurinės mokyklos stu
dente. Nusižudymo priežastis 
nežinoma. Prieš nusižudymą ji: 
parašė vienai savo draugei laiš- aukštų mediniuose namuose į- 
kelį, pareikšdama vilties, jogei * vyko du smarkus 
spaudoj bus pranešta, kad jos sugriovę trobesį 
mirtis ats:tiko netyčiom.

gaminimo tižus kraipo Kinų nacionalistų. girdimi iš Europos tvirtinimai, 
milžiniškas siekimus ir melagingai vadina ■ jogei demokratija visai susmu- 

sumas pinigų, kurie jiems buvo juos bolševikais ir komunistais, j kus, esą tuščios pasakos. Sian-
patikėti, ir iš viso pridarę di-1 “Svetimos valstybės turi būt 
džiausios pragaišties. Asmenys, I pasirengusios elgtis su Kinais 
kurie buvo užėmę atsakominga»t tinkamoj diplomatinėj dvasioj, 
vietas filmų pramonėj, patys nes kol nebus panaikintos ne- 
nieko apie tai nenusimanę. , lygybės sutartys, santykiai

I skandalą įvelta taipjau ne-' tarp Kinų ir svetimų valstybių 
maža krutamųjų paveikslų ak-j nepagerės: Kinų žmonės nie- 
torių, vyrų ir moterų, kurie,*’ kados nesitenkins savo nelygia 
kartu su direktoriais ir kitais padėtim ir nepaliaus kovoję už 
valdininkais, kaltinami dar dėl lygybę,” pareiškė gen. čian 
skandalingų tvirkavimų. . Kaiėekas.

Kadangi sovietų teismai už j 
suktybes ir valstybes pinigų j

Trukšrnas Japonijos 
parlamento posėdy

aikvojimą žiauriai baudžia, tai p<*p<l smerkiu FrancijoS ką dėl pasisavinimo slaptų ar- 
'. ' karalininkus

pamjos. Posėdis buvo nutrauk
tas. Muštynėse koridoriuj vie
nas parlamento narys buvo 
skaudžiai sužeistas.

manoma, kad kai kurie kalti- • 
namų jų bus pasmerkti stoti 
prie sienos.

sprogimai, 
ir padegę. 

Tuose namuose gyveno nesenai 
įsikrausčiusi italų Salermo šei
myna iš septynių narių. Mano
ma, kad jie visi žuvo ugny.

Policija spėja, kad namuose 
buvo įtaisyta munšaino varyk- 

į la. kuri ir ekspliodavo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA* 233 E. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

ROMA, kovo 27. —- Kalbėda
mas franeuzų seminarijos klie
rikams popiežius Pijus XI grie
žtai pasmerkė Francijos roja- 

NEW MADRID, Mo., kovo listus kaip “sielų klaidintojus
27. — Susišaudyme taip poli- ir proto nuodytojus.” 
cininko Matthews ir siuvamų -----------------
mašinų agento Pike vienas an-; CHILDRESS, Tex., kovo 27. 
trų. nušovė. Dvikova revolve- — 
riais kilo, kai policistas bandė griuvęs urvas, kurį 
Pike’ą areštuoti už
jis girtas važiavęs automobi- 15 ir U metų. Jie buvo atkasti kijai papa Pijus XI paskyrė 
Ii u. . nebegyvi. ! monsinjorą Gimei.

VIENAS ANTRĄ NUŠOVĖ

Vatikanas taikinąs*su 
Čechoslovakija

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

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

K. J. MAUKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YU&K.EV10IUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., Jjafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 66-11 So. Western Avė., Republic 5550 
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Pavasariui atėjus
Ir didieji n lestai atsikvepiu 

lengvinu besiu tinant sve’idam 
pavasariui. šaltos, snieginuos 
dienos, nors ir turi savo gra
žumų, bot užtrukdamas keletu 
mėnesiu, pradeda atsibosti. 
Širdis traukia prie gamtos; į* 
parkus, atvirus laukus ir ežerą, 
kur reiškiasi nauja gyvybė.

Narnų seimininkams pavasa
ris sumažins darbus. Neberei
kės taip dažnai kūrenti kros
nis, rūpintis anglini ir keltis 
su saule. Tiesa, pradėjus augti 
žolei teks čia padirbėti, bet tai 
juk suteikia daugiau smagumo,'
negu vargo.

Pavasaris yra patogus laikas 
įvairiems statybos darbams. 
Tie. kurie atidėliojo per žiemą 
statymą ar pirkimą nuosavo 
namo, dabar ima tuomi rūpin
tis, kad rudeniui atėjus nerei
kėtų gyventi svetimoj triobdj. 
Antra, nejudinamų nuosavybių 
kainos šoka aukštyn. Vakar 
kainavo tiek, šiandie, žiūrėk, 
jau daug brangiau. Kodėl? To
dėl. kad Chicagos miestas auga, 
stiprėja. J<> turtai didinasi. Į 
kiekvieną koloniją privažiuoja 
vis naujų žmonių, atsidaro nau
ji bizniai ir tas viskas kelia 
nuosavybės vertę.

Su kiekvienu pavasariu gy
ventojų skaičius Chicagoj pa
sidaugina 100,000 žmonių. Kai
po svarbus miestas, Chi- 
cago traukia savin pre
kybines, finansines Ame
rikos jėgas. larp kitų čia 
atvažiuoja nemažai ir darbinin
kų ir apsistoja visiems laikams.

Nėra pamato laukti, kad bi- 
le viena nejudinamos nuosavy
bės rūšis atpigtų šiuose arba 
ateinančiuose metuose. Kaip 
jau buvo minėta, medžiagos 
kaina kyla: darbininkai taipogi 
tikisi didesnių algų, todėl geri 
namai negali būti pigesni. Prie
šingai, dviejų aukštų namas 
greitai gali pabrangti tūkstan
čiu dolerių.

Bankuose buvo priimki sko
linti pirmiems morgičiams tik 
;>0 nuoš. nuosavybės vertės. 
Dabar gi jau teikiama daugiau, 
nes metai iš metų namas bran
gsta i.

Taigi, kaip pradžioj minėjau, 
pavasaris yra smagus ir lauk
tinas. Jame atsikvepiam po il
gų ir nuobodžių žiemos dienų ii 
sužaliavus laukams; randam

i Pacific and Atlantic Photo]
Lo.« Augelio upt laike potv> nio. Potvyni j ^uvo 24 žmonės.

daugiau įvairumo. Bet Sis metų 
laikotarpis turi dar ir kitą ypa
tybę. kuri čia reikėjo pažymėti. 
Ji yra — paraginimas žmogaus 
prie naujų darbų ir siekimo, 
kuriam jo paties ateitis yra 
įpinta. —(». Lucas.

Ar perdaug žmonių ’ 
Amerikoj?

Ateiviams durys buvo užda
rytos į Ameriką todėl, kid čia 
esą jau perdaug ir taip gyven
tojų. Žemė nebcišmaitinsianti 
tos didelės minios žmonių, kuri 
čia yra. jei kiekvienais metais 
žmonės taip dauginsis, kaip 

. iki šiam laikui.
j Kiek tai teisinga pažiūrėsim, 
į Yra vietų, ypač didžiuose mie- 
.stuose, kur .gyventojų randa
me apsčiai. Čia jie užsiima į- 

|vairiais bizniais, gyvena krūvoj 
ir visai nesijaučia susikimšę. 
Karmose arba ūkiuose Ameri
koj, žmonių nedaug. Ne taip, 
kaip kitose šalyse. Belgijoj, 
kiekvienoj kvadratinėj mylioj 
gyvena — 666 žmonių; Angli
joj — 389; Vokietijoj —233. 
O čia?

Paėmus kiekvieną Amerikos 
va’stiją atskirai gausime:

Mažiau negu 2 žmonės į kv. 
mylia.

Nevadoj.
Tarp 2 ir 6

Montana
Idaho
VVyoming
l'tah
Arizona
N. Mexico

6—8
()regon
Colorado
N. Dacota
S. 1)acota
Nebraska
Texas

, Florida
18—45

\Vashington ,
California
Kansas
Oklahoma
Minnessota
Iowa
.Arka ūsas 
Louisiana 
Mississippi

Vermont
Maino

45—90
Montana
Wi8consin
Kentucky
Indiana
Michigan
Temieasy
Alabama
Georgia
S. Carolina
N. Carolina
Virginia
W. Virginia
N. Hampshire.

90 ir daugiau
I

•Illinois
Ohio
Pennsyl vania
New York
Connecticut
Massachusetts 
l)elaware 
N. Jersey.
Kaip matome, Amerikai ne

ginsią joks pavedus iš gyvento
jų perviršiaus. Toki šalis, kaip 
musų gali išmaitinti ir priglau
sti tris kartus daugiau žmonių, 
negu kad dabar ji turi. Jeigu 
Belgijoj vienoj kv. mylioj gy
vena šeši Šimtai žmonių, tai 
čia galėtų gyventi irgi tiek.

Vienok, kaip nežiūrėtum į 
Į imigracijos klausimą Ameriką 
laukia dar didelė ateitis.

—A. J. K.

V. M. Stulpinas naujam 
ofise

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybos narys ir žinomas biz
nierius V. M. Stulpinas per
mainė savo ofisą. Dabar jį ra
sime 3255 So. llalsted St. prieš 
t niversal State Bank.

Nauja vieta labai patogi ir 
čia p. Stulpinas ne tik galės 
pasekmingai darbuotis real 
estate srity, bet ir platinti im
portuotas iš Lietuvos prakes, 
ypatingai , pagarsėjusius saldai
nius, kurių jis $W' skaitomas 
pionierium. — M.

Rengias kraustyti 
Chicagos upę

Musų miestas rengiasi pada
ryt dar vieną stebuklą: perkelti 
Chicagos upę iš vidurio iesčio 
kur nors j šalį. Dabartiniam 
savo stovy, ji nemažai truk
danti susisiekimui ir sulaiko 
paties miesto augimą.

įvykinti šj planą nesą taip 
keblu. Jeigu miestas galėjo at
likti daug kitokių darbų, tai 
šis nubusiąs sunkiausias.

Daugiausia remia šį sumany
mą maj. Putnam, prieplaukų in
žinierius. X. Y.

Ar bus pigiau?
Kai kurie spėlioja, jog ne

judinama nuosavybė turės at
pigti, nes jos kaina dabartiniu 
laiku peraukšta. Kad toksai 
mąstymas yra klaidingas, pa
rodo, štai žemiau paduota vie
no inžinierio straipsnio Ištrau
ka.

Jame sakoma:
Galime priimti kaipo neabe

jotiną faktą, kad tie laikai, 
kuomet namas galima buvo pa
statyti nebrangiai — praėjo. 
Pamatinės darbo ir medžiagos 

• kainos žymiai persimainė bėgy
je dvidešimties metų. Joks biz
nierius neprižadės jums ne 
medžio, nei plieno nei plytų už 
tas kainas, kokios buvo 1910 
metais.

—Antra pats statymo būdas 
pasikeitė. Žmonės iš architekto 
reikalauja daug daugiau. Kas 
pirmiau skaitėsi prabanga, da
bar pripažinta kaipo neatbūti
nybė. Pažiūrėkime į šių laikų 
namus ir praeities. Koks skir
tumas! Kiek pagerinimų. O 
tas viskas juk prisideda prie 

i namo vertės.” — M. 6.

Skaitlinės rodo narnų 
augimą

I . —*—-■

Per tris šio mėnesio savaites 
. buvo išduota leidimų statyti na
mus išviso už *38.503.700. lai 
yra $13.485.000 daugiau negu 
per lą puti laikų pereitais me
tais.

Nuo sausio 1 dienos 1927 
metų bendra išduotų leidimų 
suma siekia $100.000.700.

Musų Žinios
“Naujienų” Koncerte

Vakar, metiniame “Naujie
nų” koncerte dalyvavo skait
lingas buYys Chicagos lietuvių. 
Jų tarpe daugelis L. N. T. Ta
rybos narių ir rėmėjų.

“Birutės” Vedėjas p. A. Va
nagaitis savo dainose apie Chi- 
cago, nepaskutinę vietą skyrė 
ir mums, realestatininkama — 
augintojams didesnės ir gra
žesnės Chicagos Lietuvos.

Vietoj senų — nauji

Prie Indiana Avė. ir 22 gat
vės pradedama griauti keletas 
blokų senųjų namų. Jų vietoj 
žadama statyti viešbučiai ir 
gražesni apartmentai.

Patobulinus tas apielinkes, 
beabejo, pakils ir gretima lietu
vių 18 gatvės kolonija.

Atsilankykim į parodą 
/__

Visiems, kurie įdomaujasi 
nekilnojama nuosavybe patarti

na rungties į namų parodą Co- 
liseume. Paroda tęsis vieną 
savaitę nuo balandžio 2 dienos
iki 9. *

Klausimai
1-. KLAUS. Mano vyras pra

sišalino nuo manęs, penki me
tai atgal. Tačiau advokatas 
nepridavė musų nuosavybės — 
loto. Ką turiu daryti, kad gu
lėčiau parduoti? Pas mane ran
dasi visi dokumentai. — A. G.

ATS. šitame atsitikime pata
riame kreiptis į advokatą, neš 
be jo pagalbos sunku ką nors 
atlikti.

Nepaprasta veislė
(Iš kronikos užrašų Kaune)

Dideli buvo musu bočiai, vai- 
kai dar didesni, smarkus buvo 
seniai, vaikai dar ‘smarkesni. 
Kas naują kartą vedė kitokią 
veislę. Vyso visokio raugo ir 
nusistatymo. Nepatinkamo plau
ko šmalviriai degutu tepe 
žiaunas, šventosios vyskupų 
lazdos (pirktos valdžios pini
gais) dėjo ant liežuvių a p r o- 
b a t u r. ■ ' '• '1

OI veislė! Vežė Prancuzijon, 
Brazilijon ir kitur, o čia kaip 
iš kulkosvaidžio ėjo nauji ai
niai. Bočiai didžiavosi dide
liais jų žygiais. Gal činčiberas 
butų sulaukęs naujas kartas.

Miestus statė požemiuose, o 
bažnyčias raitė iki debesų. Ge
riausia šioj veislėj buvo vals- 
tybiškai-tautiška kunka, o pra
keiktas visų Kaulas Kameklis. 
Apie teisėtumą net miegodami 
knarkė. Tvarka buvo kaip zct. 
Nepraustaburniai prausė bur
nas arba taikė i valgomąsias.

Kai saulė išlipo iš užkalnės, po 
devyniolika kartą devyniolikto 
perversmo katalikišku ir tau- 
lišku puspadžiu, pasispiaudžiau 

.rankas, persimečiau pantį ir 
aida! kelionėn. O čia pakeliui 
šliomkės karčiaipoj birbynės 
bitavejo šarkelo baronkų virti
nėmis nukabinėtomis veselnin- 
kams.

—Uuui !—nusižiopsojau į 
kunigo gaspadinės andaroką, iš 
po kurio kyšojo nepraustos pa
piktinančios balamutes kojos. 
Net akys paraudo.

-/••O Dieve, aš čia!—aimana
vo kuhigutis dar klieriko kel
nėse.

-I|’ aš čia pat! -pašnabž
dom prabilau ištiesęs ranką, 
kad įmestų visų dienų almuž- 
nos.

ša! suriko pusiau juodas, 
tik baltu burbulu veiduose. — 
ša, aš cenzūra!

Mane net šiurpuliai papurtė. 
Trys dantys išglebo. O kai ki
šenėj užgriebiau sužiedėjusią 
plutą, suspaudžiau kumštį, net 
lopas neišlaikė.

Vagono kupė nuplojo delnais.
Vėl savo. Vadimas, ištiesų 

cenzūra?..
Kaip žiurįu, taip ir matau... 

buvau bepradedąs.
Stokit, —aš didesnis imi-' 

delniukas, aš daugiau nukentė
jęs nuo komunizmo, valug ro- 
kunda aš pirmas kalbu, tarė 
žmogysta kunigo kelnėse. — 
Vakar buvau sude, mat apskun- 
ižiau vieną bedievį, socialistą, 
komunistą...—vis labiau spau
de kumšti laikydamas bre v to
rių.

Vadinas išteisino? pasi
teiravau.

Ir dar kaip: sūdąs bažny
čią Įžeidė. O Viešpatie...

Jau norėjau bėgti vandens, 
tik Konkelio kurjeris sumirgino 
akis ir atrėmė alkūnę mano 
pilvan.

— Ir kaip? sušnibždu sausa
kimša kupė,

O taip: sudžia klausinėjo 
kas aš, iš kur, už ką kaltinu 
ir t.i. Kaip iš pypkes atrė
žiau: o gi esu nuobažnus Šar
ki los bažnyčios Visagalio tar
nas su gaspadine Devy nerių 
Devyneriauskiute, abu garbi
nam poną Dievą, o tas bedie
vis sako... Vėl sudžia įsispitri- 
uęs liepia: jei esi, sako, tarnas

pąkviesk savo poną, kitaip 
bylą marinu... Marink, žemės 
šėtone, nedovanosiu susilauksi 
perkūno, nedovanos- Dievas!...

rėkiau ir rūkiau, o jis man
dagiai už žipono ir pro duris* 
Ach!..

Visų akys nukrypo j cen
zūrą, o šis gailiai traukė žiau
nomis iš pypkės durnus ir pu
tė į palubes.

—C Jut!—mostelėjo jis ranka.
Gerai, visi laikraščiai užant

spauduoti, spaustuves uždaiy- 
tos tylės bjaurybės! Neužilgo 
ir šnerves degutu ištepsim...

—Vadinas, diktatūra?— iš
plečia u akis.

ša!—riktelėjo cenzūra. — 
Kas valug mano stono — aš 
kalbu, tu kalbėk valug savo... 
Dabar parodysim užsieniams 
vaistyk :škai-tau tiška gyveni
mą... ’

Vadinas, ant stogų kriiusim 
barščių uzbonus, tvoras tautiš
komis juostomis nukabinėsime, 
pakaruoklius, nersim trispal
viais šniūrais? kaip -žegnonę 
pramurmėjo tupėjusi kampe 
žmogysta. • 1

. Bet pereklių uodega visuomet 
kruta. Paraudo žmogysta ir 
pradėjo verstis kišeniuose no
sinės.

-...o... o... jei bedarbiai?— 
įsikišęs burnon pirštą pradė
jau čiaukšti.

Jų nėra! paplojo pilvan 
cenzūra. . Visi dirba. Juk ir 
Smetona sako: darbas', darbas 
ir vėl darbas, o už šių darbų 
maži “darbeliai”...

Kaip žiūriu, taip ir matau...
—Tylėk, suriko cenzūra, pa

juoka tau ant nosies. Geriau 
vėdarus keptum.

įtraukęs burnon liežuvį kaip 
iš pasninko dairiausi į visus 
kampus. Pro langus švyti no 
akis gryžių ir ubagų krašto 
reginiai, kur vienas žengia, o 
kitas raikščiais laiko.

i—;----------------------------------------------------
Viva-Tonal Columbia Phonografai, naujas 
tobulumas ir aiškumas balso, kainos $40-00 
ir aukščiau. Mainome i jūsų seną Phonografą

Nauji Columbijos Lietuviški Rekordai 
Po 75c Vienas

Įdainavo Justas Kudirka
16059 Vienas žodis ne šneka ir Iš Rytų šaleles
16054 Dul dul dūdelė ir Dzingeliukai
16055 Tu mergelių dainavimas ir Ne bile kieme mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir Kai aš buvau neženotas

Įdainavo Kamila Jozevskaitė
J6060 Prapnoliau Matuše ir Liepė tėvelis
16058 Oi, Oi,’Oi ir Mokė tėvynės Nemari

Įdainavo Jonas Butėnas
16048 Lopšinė ir Išgėriau septynias
16044 Kalinio Daina ir Mano Gimtinė
16041 Mes be Vilniaus nenurimsim ir Girtuoklio daina
16040 Eina garsas nuo rubežiaus ir Oi kaip pas močiutę buvau

Įdainavo Juozas Babravičius
61002 Karvelėli mėlynasis ir Plaukia sau laivelis $1.25
16045 Gale sodo rymavo ir švint Aušrelė ....................................... $1.25
160-34 Kur Bakūžė Sumanuota ir Aguonėlės .......................  $1.25

Igrajino Nauja Columbijos Orkestrą
16061 Kosova, valcas ir Poeto Svajonė, vairas
16057 Ragana, polka ir Pabučiuok mane, valcas
16053 Linksmas medžiotojas, polka ir Linksma porelė, polka
16052 Ištikimas Draugas, polka ir Regina, valcas
16039 Senelis, polka ir Gražuolė, polka
1G049 Kitayanka, oolku ir Kaimiečių valcas.

Rekordus pasiunčiaine j kitus miestus, perkant 6 
ant sykio apmokame prisiuntimo lėšas.

JOS. F. SUDRIK
3417 So. Halsted St. Chicago, III

Ji. __—— —»i

—O kaip Amerikos lietuviai? 
Kaip jie reaguos?—klausinėjo 
blusos smulkumo snukutis.

Mamos paklausk!— išdy- 
džiai tarė cenzūra.— Mes ir 
juos nuplausim.—Ir pirštu per
vedė savo pagurkliu. *— Kaip 
danguj, taip ir žemėj: jau jų 
spauda nebeplaukia okeanu į 
musų šalį...

Kaip žiūriu, tai ir matau, 
pradėjau raitytis kampe.

Nacionalizuoti priseis socialis
tus.. .

Privatinė nuosavybe geriau 
tvarkoma, ypač prekybos sri
ty. ..

— ša! susiraukė cenzūra ir 
parodė pirštu j ginkluotus ka
reivius, kurie šautuvus pridėjo 
prie durų sustojus traukiniui 
stoty.

Nuprausta veislė ašarojo va
karykščių.—Tindi-Rindi.

DENNIS 
BAČIUS

2005 
Janalport Ar.

Phone
Roosevelt 2061

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname

1________

VALET
AuioSirop 

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijin* Snaustu v*.
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U IR KAIP VIRTI
ŠPINAKAI

2 puodukų virtų špinakų
2 šaukštu supiaustytų svogu 

nu
i/2 šaukštuko druskos
i/i pipirų
1 suplaktas kiaušinis 

puoduko milko arba 
tižios Smetonos

užpilk vandeniu tegul verda pa
kol nebus išvirę. Dapilk* van
dens, jeigu nuvirtų.

MORKVŲ SALOTOS

2 puoduku plonai ir smul
kiai (kaip kopūstai) supiausty
tų morkvų.

2 puoduku supiaustytų žalių 
kopūstų.

Druskas, pipirų. prancūzų 
dažnio.

1 šaukštukas sodos
112 šaukšto saldžios Smeto

nos arba milko
12 šaukštuko druskos
1 šaukšt. cinamonų
3 puodukaismulkių geriau

sių pyragaičiams miltų
1 puodukas sukapotų vala

kiškų riešutu
*2 puoduko mažųjų juodųjų 

razinkų
Persijok miltus su soda ii 

cinamonais^ Ištrink sviestą si: 
cukrum. Pridek išplak Lūs kiau 
šinius, ištrink. Paskui dėk p'e- 
na, miltus, ir ant galo riešu
tus ir vaisius, b kočiok, ir tau. 
tikrus pyragaičiams pinuti prie 
taiso išpjauk pyragaičius. Kepi

5 šaukštai milko arba sald
žios Smetonos

5 šaukštai vandens
13/4 puoduko gerų baltų 

pyrago miltų
2 šaukštuku baking powdei
1/2 šaukštuko sodos
2 plyteles šokoliado
'/j šaukštuko druskos
1/2 šaukštuko vanillos

Į

Persijok miltus ir dar sykį, 
pažiūrėk ar bus pilnas puodu
kas, paskui sumaišyk su ba
king povvder ir vėl persijok. 
Ištrink cukrų su sviestu. Pri
dek gerai išplaktus kiaušinius 
ir viską trink pakol nebus len
gva koše ir cukrus pilnai bus 
ištirpęs. Pridėk ištarpytą ant

l/į puoduko vandens
1 o puoduko baltos duonos 

trupinių apipiltų tarpytu svies
tu.

I’n&ildyk ipinukus, perkoSk. 

sudėk viską išskiriant duonos 
trupinius. Sudėk išsviestuotan 
indan apdėk duonos trupiniais,

Supjaustyk kopūstus ir sudėk 
i ledinį vandenį tegul pastovi, 
nusunk vandenį ir sumaišyk 
su morkvomis užpilk dažalu. 
Padek unt torielio pirminusin 
išklota salotų lapais. Geros sa 
lotos prie mėsos ir dėl ypatų 
turinčių silpną kraują.

k.u štoke lačiuje 15 minutų.

VELNIUKO PYRAGAS

3/R puoduko taukų 
s to.

1 puodukas cukrinis
2 kiaušiniai

i guro šokoliadą ir viską kartu 
i j'.crai išmaišyk. Dek miltus 
i pamaišydama pienu ir gerai 
maišyk. Ant galo j’dėk vanillos. 
Sudek neViilcinant j išsvies luo
tą ir išmiltuotsv- Kepk nc-
pcrkarštiinic pečiuje.

i ,

OATMEAL DUONA

2 puoduku virtos avižinės 
košės

1 šaukštuką druskos
1 Šaukšt. cukraus
5 šaukštukai baking powdor
1 išplaktas kiaušinis
5 šaukštai milko
5 šaukštai vandens arba 10 

šaukštų pieno
31/2 puoduko miltų
Kuomet košė dar bus karšta 

sudėk druską ir cukrų. Sudėk 
kiaušinį ir supilk pieną. Ant 
galo dėk miltus persijotus su 
baking povvderiu. Minkyk 5 
minules. Kepk nekarštame pe
čiuje 1 valandą. Padarysi vieną 
bakaną duonos.

CUKRAUS PYRAGAIČIAI

kepk nekarštame pečiuje 15 mi- 
nutų pakol viršus gerai nepa- APRIKOTŲ PRIESKONIS

11/2 puoduko sukapotų,

2 puoduku didelių, baltų
PU

lj puoduko druskos 
jftioduko pipirų

Supiaustytų sūdytų lašinių
1 mažas svogūnas, supiaustyk
1 puodukas supiaustytų mor

dėk kiaušinius ir vėl trink. 
Pridėk smetoną, vandenį ir 
vanilių. Perkošk sausus pridėč- 
kus ir pridek prie pirmojo mi
šinio. Tegul pastovi šaltoj vie
toj keletą valandų. Plonai iš
kočiok supiaustyk ir kepk kar
štame pečiuje.

Mrs. MICHNIEYICZ-VIDIKIEKE

Tel. Lafayette

E. V. kRŪKAS
Ketristruvia Akufcėr*

LonfiTiemeni **•<» paiarnau-
iii namuos#* ,r<(, mitri**. M<>
tedrai !r ,»n« .nmu
suteiksiu veltui ViiLnnbv* >m«> ’ 
vai. po pietų iki v..i v> <. > ai
tam laike pagui uihiul

4120 So. Richifiond Street

AKUSERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. V
Baigusi akule- 
rijos kolegiją: 
ilgai pi ak Ūka
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 
-e ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i> 
kitokiuose įei 
kaluo.se mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite dp 
gelhą.

Valandos nu< 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 

vai. vakar*).

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudejima

:ird« 1119

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-KaushiHas

7X. IC t 'AEK K A.
3252 So. Halsted St.

1 puoduką A sviesto
12 ptiotl ukiii cukraus

3 kiaušiniai
2 šaukštai saldžios' Smeto

nos arba milko
2 šaukštai vandens
4 puodukai miltų
1 šaukštukas baking po\v- 

derio
V2 šaukštuko sodos
V2 šaukštuko druskos
1 i/j šaukštuko vanillos 
Ištrink cukrų su svie-tu, pri-

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

GAUK ŽINIAS IR MIIZIKį IŠ ORO DYKAI 
IR KADA TIKTAI NORI

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3205 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

1*2 šaukšto c’trino sunkos 
('.u k ra u s pagal skonies
i pucduko milko
>2 puoduko plaktos, saldžios 

Smetonos.
Truputį druskos.
Sudėk c trinų sunką, cukrų 

ir druska prie aprikoty. Su
maišyk inilką ir Smetoną ii 
išplak, atšaldyk ir sumaišyk 
su aprikosais. Padėk ant 
prieš paduosiant stalam

PUPOS >U DARŽOVĖMIS

pu-

BOSTONO PYRAGAIČIAI

2976

Šitas naujas Fresh- 
man 6 tūbų, vienu 
kontrolių, kaip ant 
paveikslo, r a d i o
už............... $49.50

25 METU PATYRIMO ]l

iĄ puoduko supiaustytų bu) 
vių

2 šaukštu sviesto
3 puodukus vandens.
Jmerk pupa* tegul pastovi 

keletą valandų. Nusunk, apiberk 
druska ir p:pirais. sudėk puo
dam Pakepink svogūnus su la
šiniais, paskui sudėk ant skau-

1 U. puoduko cukraus
1 puoduką sviesto
3 kiaušiniai

A. B. C. Electric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi
sados išduoda gražų, 
aiškų balsą, už $49.50 

Pas Budriką visos geriausios radios parsiduoda: 
Brunsvvick Panatropes, R. C. A. Radiolas, Atvvater 
Kent. Ant lengvu išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų Ekskursija
Gegužio 21 d., 1927

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

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

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

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

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapstė

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 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone' A rmitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi!waukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

____________ ;___________________ /

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 

h i i, ■■■■ ■

Dr. G. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 552*

Res. Phone Fairfax 9258 z 
Central 8213—8214

Forest Gąrfield Smith
i ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Lietuviai Advokatai
K. GtJGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR, MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

2953. Praktiška namie dėvėti suk
nelė. Galima pasiūdinti iš šiltesnes 
materijos arba iš lengvesnės.

Sukirptos mieros 18 metų ir 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3*4 yardų 40 colių ma
terijos ir *4 yardo skirtingos materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti miertf ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už-

2976. lengvos materijos arba nau
jojo ripso — šilko šauni suknelė. Ap
siūti galima su stugom, kurios labai 
pagražins visą suknelę.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutiię. 36 
mierai reikia 3’4 yardų materijos.

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 

’J centą. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su ui-

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

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

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

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

(Adreeas)
'......... ......... ’............................... ......... !

^Adresas)

(Miestas ir valst.) 
S-------------------- ------ —----------------

(Miestas ir valst.)

LEVIATHAN KAMBARIUOSE 
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų *

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
Del patogumo vartokit šį kuponą

man y rivalumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

KJURSEUONIS 
advokatai 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

^ DR. HERZMAN
— Iš R U S I J O S —

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

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
Kas vyrų, moterų ir vaikų pa><al 
naujausius metodus X-Kay ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 16—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis: Canal
Telefonai: ) 8110*

| South * hore 2288 
• Boulevard 4186

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

a ■ — m ■ I u, l I -

Be jokių

Vardas
Adresas

ir

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 531 
Tel. Central 6890

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

JOHN B. BOROEN
(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 Koosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Gmkitės NaajiBnose

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
rVaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. jNedėliomis 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 St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktiniu Tai. Fairfax 0853 K _ _ _/

kaluo.se


NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadienis, Kovas, 28, ’27

NAUIIENOS-
The Uthaunteo Daily N«wa

Publiehed Daily Except Sunday 
by the Lithaanian Daily M«wu PaB. 
(i. Ine.

Kdltof P. GRIGAITIS
17M South Habted StrMt 

Chicago, III. 
Telephooe Roooevelt 8401

Subscription Ra tesi
18.00 per year in Canada.
17.00 per yaar outsida of Chicago.
18.00 par yaar in Chicago.

8c. per eopy.
Eatared aa Seeond Claaa Mattar 

March 7th, 1914, at tha Post Offica 
bf Chicago, III, ysdar tha aat of 
March 8rd 1879.

Naujienos alma kasdien, liakiriant 
aakmadianius. Laidfia Maagenų Ben
drovė, 1719 S. Hahtad St, Chicago, 
UL — Talafoaaai Booaavalt 85M.

REAKCIJA EUROPOJE IR BOLŠEVIZMAS

“Manchester Guardian”, toliaus, piešia, ligi kokių ab
surdų ir šlykštybių prieina Rusijos komunistai savo kovo
je prieš socialdemokratus. Sako: 

9

“Sočiai Demokratai tai išdavikai, lekajai, šunes 
ir juo labiaus pavojingi, kad jie nesą taip atviri ir 
nuoširdus, kaip Mussolini arba p. Churchill. Rusai 
nesustos prie nieką, kad tik juos diskreditavus. Ne
senai, pav. vienas vokiečių studentas vardu Wolscht 
buvo uždarytas kalėjime Maskvoje neva dėl to, kad 
jisai dalyvavęs sufabrikuotam sąmoksle nužudyt vie
ną ar daugiau komunistų vadų. Jam esant kalėjime, 
buvo jam pasakyta, kad jisai atgausiųs laisvę, jeigu 
pasirašysiąs prisipažinimą, kad užmušimo darbų jam 
pavedusi atlikti Vokietijos socialistų partija. Kai šita 
gudrybė nedavė rezultatų, tai jam buvo pasakyta, kad 
jisai busiąs sušaudytas, jeigu nepasirašysiąs prisipaži
nimo. Vėliaus jisai tapo išmainytas už vienų vokietį 
komunistą, kuris buvo pasmerktas mirčiai.”
Tai tokių politikų veda Europoje “vieninteliai pasau

lio darbininkų liuosuotojai”. Jie dedasi su aršiausiais dar
bininkų klasės priešais, kad tik nuvertus nepakenčiamų 
jiems demokratinę tvarkų.

Kuomet tvirčiausi demokratijos gynėjai ir fašizmo 
priešai Europoje yra socialdemokratai, tai Rusijos bol
ševikai ne tik jiems ne padeda, bet dar stengiasi juos vi
saip apjuodinti.

Kieno labui tad darbuojasi Maskvos fanatikai?
Reakcijos ir fašizmo labui! ,

Vadovaujantis Anglijos liberalų organas, “The Man- 
chester Guardian”, labai Įdomiai apibudina santykius tar
pe trijų jėgų, šiandie kovojančių Europoje: socialdemok
ratų, bolševikų ir reakcininkų.

Tas laikraštis, reikia čionai priminti skaitytojams, 
pirmutinis iškėlė aikštėn tų nuostabų faktų, kad tarpe Ru
sijos bolševikų ir Vokietijos monarchistų yra artimi drau
giški ryšiai — kad sovietų valdžia buvo padariusi slaptų 
sutartį su Vokietijos armijos vadais, kuria einant nuo 
1923 m. iki pereitų metų pabaigos buvo gaminama Rusijos 
teritorijoje amunicija vokiečių kariuomenei.

Padėdami ginkluotis Vokietijos monarchistams, kon
troliuojantiems armijų, rusų bolševikai, pasak “Manches- 
ter Guardian”, visai nesijautė nusidedu savo principams. 
Kas iš to, kad tais Rusijos gaminamais ginklais buvo šau
domi Vokietijos darbininkai, kuriuos Maskva ne kartų 
yra sukursčiusi daryti sukilimus: ar “dėl revoliucijos la
bo” nereikia kartais paaukoti tūkstančius žmonių gyvy
bių? v

“Sąjunga tarpe rusų ir Vokietijos reakcininkų”, 
sako anglų laikraštis, “yra ne tik oportunizmu pa
remta. Tarp jų yra taip pat ir daug draugingumo 
jausmo. Kaip vieni, taip ir antri jie neapkenčia de- 
mokratijos ir liberalinių įstaigų, kaip, pav. parla
mentas ir Tautų Sąjunga, o už vis labiausia neap
kenčia ‘Sočiai Demokratų’ visame pasaulyje (ne
išskiriant ir Britanijos Darbo Partijos daugumos). 
Sočiai Demokratai Europos kontinente yra vyriau
sioji tvirtovė prieš fašizmų. Tiesa, kad jie yra žy
miai sektantiški (? “N.” Red.), nes priima klasių 
karo doktrinų. Neveizint to, jie yra svarbiausi poli
tinės laisvės ir demokratijos saugotojai kontinente 
ir, beje, taip pat tikriausia gvarantija prieš karų su 
Rusija.”

LIETUVOS VALDŽIA IR ŪKI
NINKŲ PARTIJOS

šeštadienį “Naujienos’’* pada
vė iš Lietuvos laikraščių sensa
cingą žinią apie teroristinės ka
rininkų Sąjungos veikimą Lie
tuvoje. I as nepaprastas daly- 
kas tapo iškeltas Seime, deba- 
tuo.jant barškaliuus Voldemaro 
deklaraciją.

Vislmokajlmo kalnai
Chicagojo — paltui

Matams------ Z............._ |8JI
Pusei moti M.M
Trims minėtiems —________M®
Dviem mėnesiams 1A4
.▼lenam menesiui r- T i .71

Chicagojo per nešinto juo:
Viena kopija ------ 8c
Savaitei------ ‘..... .......... 18c
Minėsiu!7ic

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagojo, 
paltui

Matams 17.04
Pusei mote---------------------------- 8.40
Trims minesiams —..............  1.75
Dviem minesiams-------------------1.24
Vienam mėnesiui .71

Lietuvon ir kitur utaianiuosai 
(Atpiginta)

Matams —------ —-......—-------98.00
Pusei moti.............. ...........  4.00
Trims mėnesiams_____2J0
Pinigus reikia durti palto Money 

orderio kartu su atsakymu. 

Seimo debatų aprašymuose 
randame da ir daugiau įdomių 
dalykų. Paduodamos atst. St. 
Kairio kalbos turinį, “Liet. Ži
nios“, pav. rašo, kad jisai iš
sakęs taip:

“Socialdemokratai iš susi
dariusios padėties mato išei
tį tik vieną: kad Seimo ūki
ninkų atstovai sudarytų blo
ką ir imtų kraštą konstituci
jos ir demokratizmo keliais 
valdyti. Tokią kombinaciją 
tikrai sveikintų socialdemok
ratai ir kaipo darbininkų at- 
storiai šiuo tarpu nestatytų

pirmon eilėn darbininkų rei
kalų, bet dėtų pastangas iš
gelbėti Lietuvos nepriklauso
mybę.”
Drg. Kairio išvedžiojimams, 

matyt, labai karštai pritarė vi
sa demokratinė Seimo dalis, nes 
laikraštis pažymi, kad po jo 
kalbos “ilgai kairėj ploja.’’

Mes nežinome, ar “L. Ž.” vi
sai teisingai išdėstė socialde
mokratų vado pasiūlymų, bet 
pamatinė mintis aukščiaus pa
duotoje ištraukoje iš jo kalbos 
aprašymo sutinka su tuo nusi
statymu, kurio musų draugai 
Lietuvoje laikosi jau senai.

Seime ir spaudoje Lietuvos 
socialdemokratai ne kartą yra 
išreiškę nuomonę, kad “nalura- 
iiškiausia“ valdžia Lietuvai 
šiandie butų ūkininkų valdžia, 
kadangi ūkininkai yra stipriau- 
ia visuomenės klasė.

Ūkininkai Lietuvoje tečiaus 
tuo tarpu yra susikaldę į ke
rtą priešingų viena kitai gru
dų.* Didžiausios jų yra dvi: vai. 
liaudininkų sąjunga (turi 22 
atstovu Seime) ir klerikalinė 
ūkininkų sąjunga (11 atstovų). 
Kitos dvi mažesnės: tautininkų 
.sąjunga (3 atstovai) ir ūkinin
kų partija (2 atstovai). Tauti
ninkų sąjungoje, beje, yra gal 
tik. mažuma ūkininkai; dauge
lis jos pasekėjų tai f asistuojan
tys inteligentai ir biznierėliai 
bei spekuliantai. Yra toje są
jungoje dar ir tikrų dvarinin
kų ir taip pat — flirtuojančių 
su “l>edieviais“ kunigų.

Kiekviena tų grupių, skyrium 
paimta, yra persilpna kraštą 
valdyt. Bet susidėjusios Į daik
tą. jos butų stipriausia partija 
Lietuvoje. Dabartiniame Seime 
ji turėtų 36 atstovus. Gaudama 
kįek paramos iš kitų Seimo gru
pių. tokia ūkininkų partija ga
lėtų sudaryti valdžią, kuri rem
tųsi Seimo dauguma. Tuomet 
valdžiai nebūtų reikalu nei 
krašto konstituciją laužyti, nei 
demokratiją niekinti.

Kas gi neleidžia tokiai stip- 
i iai ūkininkų partijai susidary
ti?

Klerikalizmas!
Kunigai, norėdami turėti 

visose visuomenės klasėse savo 
interesų gynėjus, eina į tas 
klases ir kuria tenai savo par
tijos grupes, savo klerikalines 
‘jačeikas’’. Iš ūkininkų jie yra 
.suorganizavę Ūkininkų Sąjun
gą, iš darbininkų — Darbo Fe- 
tIteraciją. .Pirrposios tikslas yra 
• ’.titraukt kiek galima daugiaus 
ūkininkų nuo “bedieviškų“ val- 
tiečių liaudininkų, o antrosios 

traukli darbininkus nuo “be
dievių“ socialistų.

't uo budu ir ūkininkai ir dar
bininkai Lietuvoje yra suskal- 
lyti religijos pagrindais. Ir dėl 

to viena ir antra tų klasių yra 
silpnos politiškai. Tuo naudoja
si ne tik kunigai, bet ir kari- 
linkai, fašistai ir kitokie gai
valai, kurie šiaip visuomenės 
’-yvenime svarbios rolės nega
lėtų vaidinti.

Jei ne tas ūkininkų ir darbi- 
dnkų silpnumas, tai ir dabarti
ne ‘deržimordiška’’ diktatūra 
Lietuvoje nebūtų galima.

Ūkininkų ir darbininkų susi
skaldymas religijos pagrindais 
luoda tą pasekmę, kad Lietu- 
/oje valdžios visuomet susidė- 
lavo ir tebesusideda iš skirtin
gų klasių grupių, kuomet 
J tos tų pačių klasių grupės 
stovi opozicijoje. Kai valdžia 
buvo klerikalų rankose, tai uki- 
linkai iš klerikalines Ūkininkų 
Sąjungos ir darbininkai iš kle
rikalines Darbo Federacijos bu
vo valdžioje, o valst. liaudiniu* 
kų vedami ūkininkai ir social
demokratų vedami darbininkai 
covojo prieš juos. Paskui, susi
darius Sleževičiaus "kabinetui, 
tų grupių rolės pasikeitė, bet 
jų pasiskirstymas pasiliko tas 
pats: dalis ūkininkų ir dalis 
darbininkų įėjo į valdžią, o ki
ta dalis ūkininkų ir kita dalis 
darbininkų pasiliko “už durų“ 
r pasistatė savo uždaviniu ją 

sugriauti.
šiandie, po gruodžio 17 d. 

“pučo”, tas klasių susiskaldy-

mas j priešingas viena kitai 
grupes irgi yra toks pat, kaip 
buvo pirma. Tik dabar skirtu
mas yra tame, kad politinėje 
arenoje pasirodė nauja pajėga: 
kariuomenė.

Kokia reikšmė yra to kariuo
menės Įsikišimo j politiką?

Nu-gi labai paprasta: po sep
tynių ar aštuonių metų tąsynių 
tarpe klerikalinio ūkininkų ir 
darbininkų grupių bloko vie
noje pusėje ir “bedieviško” to
kių pat grupių bloko antroje — 
pasirodė, kad jų pajėgos yra be
veik lygios. Nė vienas blokas 
negalėjo galutinai sumušti ki
tą. Tuomet atėjo ginkluoti ka
rininkai ir pasigrobė valdžią į 
savo nagus! Kuomet du pešasi, 
tai trečias pasinaudoja.

Kad i kališkas, klerikalams
priešingas ūkininkų ir darbi
ninkų blokas yra šiek-tiek stip
resnis, bet jisai nėra pakanka
mai stiprus valdyti kraštą be 
tautinių mažumų pagalbos. Sil
pnesnysis, klerikalinis blokas, 
susidėjęs su fašistiniais armi
jos oficieriais nuvertė jį ir da
bar vėl yra viršuje.

šis blokas, būdamas- silpnes
nis, gali panaudot valstybę sa
vo tikslams liktai tol, kol jį 
dengia savo nugara nuo prie
šininkų smūgių Plechavičiaus 
ir Skorupskio “didvyriai’’. To
dėl aišku, kad tol, kol šitokia 
padėtis tęsiasi, demokratijos 
atsteigimas Lietuvoje bus ne
įmanomas. Sugrąžinimas pilie
čiams teisių reikštų kaip be
matant visos smetoninės “nau
jos eros’’ žlugimą.

Antra vertus, aišku, kad kle
rikalų ti'iumfo dienos pasibaig
tų dar inniaus, jeigu sukiltų 
prieš savo fašistinius vadus ar
mija. 'lokiam atsitikime “tau
tišką“ diktatūrą veikiausia pa
keistu (bent laikinai) radikalų 
diktatūra.

Vadinasi, prie to ūkininkų ir 
darbininkų susiskaldymo, koks 
yra Lietuvoje dabaiy nematyt, 
kad kraštas galėtų artimoje at
eityje išbristi iš diktatūros pel
kės. Arba turi tęstis dabartinė 
fašistinė diktatūra, iki ne lik
tai ji pati subankrutuos, bet ir 
atves į pražūtį visą kraštą — 
arba turi įvykti naujas gink
luotas perversmas, kuris įsteigs 
naują anti-fašistinę ir anti-kle- 
rikalinę diktatūrą.

Nėra abejonės, kad antrosios 
rųšies diktatūra butų pakenįia- 
mesnis daiktas, negu dabarti
nė. Pradžioje ji galėtų net ir 
naudingų kraštui reformų pra
vesti, kurioms demokratinė val
džia gal neturėtų pakankamai 
energijos. Bet pavojus yra ta
me, kad ir radikalų diktatūra 
gali išsigimti j tai, kuo ji pra
džioje nenorėjo buti: ji gali pa
virsti pastovia despotizmo tvar
ka (kaip, pav. Rusijoje). Be to, 
diktatoriška valdžia, kad ir tu
rinti gerų norų, vargiai suge
bėtų pataisyt Lietuvos vardą 
užsieniuose ir jos tarptautinę 
padėtį.

Taigi kiekvienam, Jcuris yra 
susirūpinęs Lietuvos ateitim, 
lenką galvot ne tik apie tai, 
kaip pašalinus iš valdžios snie

L Pacific and Atlantic Photo]

j toninius smurtininkus, bet ir 
apie tai, kaip' atsteigus Lietu
voje demokratinę tvarką, šita 
mintim vadovaudamasis, drg. 
tft. Kairys tur būt ir padavė tą 
.sumanymą ūkininkų atstovams 
Seime, kad jie susivienytų ir 
paimtų valdžią j savo jankaš.

Jo sumanymas, iš tiesų, išro
do vienintelis’ kelias Lietuvai 
išeiti iš tų keblumų, j kuriuos 
ją jstumė Smetonos sukursty
tieji avantiūristai.

Sandara ir Taktika
(Nesinori mums kištis į viduji
nius svetimų organizacijų rei
kalus. Bet Sandaroje yra žmo
nių, kurie dažnai negauna pro- 

Dr. Ira Remsen, garsus che
mikas ir buvusis Johns Hopkin- 
so universiteto prezidentas, ku
ris numirė kovo 4 d. Kaliforni
joj. Jis buvo 81 metų amžiaus.

gus lasvai išreikšti savo nuo
mones tuo ar kitu klausimu sa
vo srovės .laikraščiuose. Todėl 
ims jiems duodame vietos 
“Naujienose ’. Red.)

Sandariečiai Naujoj Anglijoj 
džiaugiasi sulaukę naują Re

daktorių savam organui

Per pereitus kelis- metus 
Amerikos Liet. Taut. Sandaros 
organas “Sandara“ ir pats or
ganizacijos* vairas buvo pate
kęs j taip vadinamų “Libera
lų“, vėliaus jau vadinamų “fa
šistais“, valdymo rankas. Lai
ke pastarųjų kelių metų “San
dara“ buvo oficialia sandarie- 
čių organas tik iš vardo; iš tie
sų sandariečiams diktavo tau- 
tinio-antogonistinio elemento 
vadai. “Sandara’’ rašė tai, 
kas jai. buvo diktuojama iš 
Brooklyno Grandstryčio. Per 
trejetą metų tarpe sandariečių 
politinės taktikos savitarpinė 
kova ėjo, organizacija žymiai 
nukentėjo, nes rimtesni organi- 
zacijos nariai pasitraukė arba 
tapo neaktingi, ypatingai inte
ligentai veik visi išstojo iš or
ganizacijos. Buvo prieita prie 
krizio tokio, kad net jau nebu
vo galima išrinkti centralinę 
kompetentišką valdybą.

11124 melais/’po Marčiulionio 
ir Banačio misijos Amerikoj, 
Sandariečių eilėse buvo pada
ryta didelė spraga, nes Brook
lyno fašistai, valdydami A LTS 
centro sekretoriatą, pakinkė 
sandariečius politinei! kompa
nijom Marčiulionis-Banaitis, 
tie du žmonės buvo tuo laiku 
fašistų organizatoriais ir san
dariečiai tapo labai gudriai pri
gauti, nes jų Centro sekr. p. 
K. J. Paulauskas buvo įtikintas, 
jog tie du žmonės yra valst. 
liaudininkai. Jis, beje, buvo 
vienas neva kairiųjų sandarie
čių vadų, bet prigautas per 
Brooklyno “liberalus“ ir verčia
mas didžiumos C. V. narių, 
(kurie didžiumoje buvo “With- 
out positive grounds” politi
koj) padarė daug netakto, z da
vė progą Marčiulioniui ir Ba
naičiui pakratyti sandariečių 
kišenius fašistinio elemento or
ganizacijos labui.

Paaiškėjus tokiam Centro 
valdybos netaktui, didžiuma 
sandariečių sukilo prieš savo 
centro valdybą; pastaroji visą 
bėdą nuvertė ant p. K. J. P., 
;r sekamais rinkimais išrinko 
naują sekret. p. V. M. Č., bū
tent, vieną iš kairiųjų sanda
riečių, su supratimu, kad nau
jasis sekretorius atitaisys pa
darytas klaidas ir nustatys rini
tą politinę taktiką, tikt ant 
nelaimes leko gauti naują re
daktorių—tai buvo antras 
svarbus dalykas. Į tą svarbią 
organizacijos vietą pasisamdė 
žmogų, kuris buvo fašistų idea- 
logijos, tai vįena. Antra, gana 
jaunas vaikinas, be politinio ga
bumo ir prityrimo, negalėjo 
buti savistovus, urnai tapo pa
veiktas vadinamų “liberal-fa- 
šistų“. Ir vėl nauja kova kilo 
tarpe sandariečių. Naujasis 
sekr. nustatė politiką narių pro- 
gresyvėj linkmėj, kontakte su 
Lietuvos valst. liaudininkais, bet 
redakt. per sandariečių organą 
vedė priešingą akciją, tuomet 
jčili aiškiai apsireiškė dvi skii- 
tingos frakcijos tarpe sanda
riečių: absoliute didžiuma lai 

kėši centro sekr. nustatytos tak 
tikos, mažesnioji dalelė antago
nistinių tautiečių sekė paskui 
“Vienybės“ ir jos pakalikų tak
tiką.
/ A LTS Clevelando Seimas ir 

redaktoriaus pamainos
Clevelando Seime sandariečiai 

nutarė pašalinti esamą redakt. 
’l'ulj, bet vėliaus pasidarė skan
dalas, kuomet pastarasis atsi
sakė pasitraukt iš vietos, nes 
jis jautė, kad jo šalininkai pri
vers c. v. padaryti smurtą prieš 
Clevelando Seimo nutarimą, 
kas ir buvo padaryta. Seimo 
nutarimas buvo sulaužytas, ir 
Tulys paliko prie sandariečių 
organo. Po poros mėnesių 
abclnas’ suirimas, demoralizaci
ja apsireiškė visoj organizaci
joj. Centro sekretorius rezig
navo tuoj po Seimo ir padaryto 
smurto prieš Seimo tarimus. 
Vėliaus ALTS c. v. pamatė, jog 
destrukcija didėja, tad idant iš
vengus galutino smūgio orga
nizacijai, atleido p. redaktorių, 
'lai buvo pasekmės sandariečių 
politikos jų vidaus organizaci
jos reikaluose.

Fašistiniai gaivalai varomi lauk 
iš organizacijos. Lietuvoje 
fašistų smurtas pagreitino 
akciją.

Po įvykusio Lietuvos valdžios 
nuvertimo, sandariečiai nu- 
sprencĮp nusikratyti, kaip jie 
sako “apsivalyti”, nuo to gai
valo. New Haven, Ct., 2-ro 
ALTS Apskričio laikyta konfe
rencija sausio 1 d. š. m. pada
rė reikalavimą ALTS c. v., taip
gi pravedė atatinkamas rezo
liucijas pašalinimui fašistinių 
gaivalų iš organizacijos. Čia tai 
yra priežastis, kodėl tuojaus po 
tos konferencijos AKTS Apšvie- 
tos Kom. .narys p. Sirvydas re
zignavo ne tik iš užimamos vie
tos toje organizacijoje, bet vi
siškai išstojo iš sandariečių par
tijos. Tai tokia taktika gyvavo 
“Sandaros” organizacijoj, ir ne
stebėtina, kad jos politinis ir 
organizatyvis veikimas nėjo 
kaip reikia sparčiai ir rimtai.
Tikimasi pagaliaus susitvarkyti.

Daug vilties, pasitenkinimo

Lietuviai Daktarai

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENDA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.^

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107

i/ > J J m3® 9 ikt II vai. ryte, 
Valandos nuQ ju p va|t vo|t#re

matos pas sandariečius sulau
kus redakt. valstietį liaud. iš 
Lietuvos.
Be abejo, p. Pronckaus atvy 

kimas dirbti sandariečių orga
ne sustiprins sandariečių orga- 
nizatyves politines jėgas, nes 
p. Pronckus yra vienas iš gabių 
veikėjų, gabus laikraštininkas 
ir politikas-literatas. Bet kas 
svarbiausia tai — p. Pronckus 
nustatys sandariečių organo 
krypti linkui progrese vės tak
tikos lietuvių tautiniame poli
tiniame veikime Amerikos lie
tuvių, ypatingai sandariečių 
tarpe. Pažiūrėsime, kaip i tai 
reaguos fašistinis elementas, 
“Vienybė” ir “Dirva“, kurios 
dar vis- peršasi i artimus gimi
nes sandariečiams.

(landai apie organizuojamą li
beralų partiją. Įraukiama iki 
bus nusistatymas Lietuvoje, 
iki tenai fašistai pasieks nor
malaus stovio.

Jeigu nauja liberalų partija 
išdygs Amerikos lietuvių tar
pe, tai, suprantama, po vado
vyste buvusių dešiniųjų sanda
riečių, kurie sėka paskui Sme- 
toną-Voldemarą. Tokių žmonių 
Amerikoje tarpe tautininkų yra 
mažai, vienok tikimąsi gauti 
žymų skaičių iš klerikalinio ele
mento, “nepraktikuojančių ka
talikų“ abazo. Kiek tame teisy
bės yra, sunku pasakyti. Ateitis 
jarodys tų gandų teisingumą.

Senas tautietis.

GYVENIMAS
Minesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street
Chicago. Iii. 

Tei. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio 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”. fsigykit 
“Gyvenimą I”

Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ........................... SI
Kopija .......................    20c

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. Ilatsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milvvaukee Ave^ Ruoni 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathennia 
..... ....... /

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

Tel. Lafayette 4146
,z . . l nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo 6 jki 9 vaL

J)K. M. T. STRIKO!. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Bouiveard 
7820. Kės., 6641 So. Albsnv Avė. 
Tel. Lrospoct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042

. Dr. (L Z. Vczelis -
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoe 

CHICAGO, 1LL 
h-,.......  . „........ .

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So Halnted St. 
Chicago. UI.
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4177-83 Archer Avė
M. KKZES, Vedėjau

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOdIS. Vedėjas

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Yni kelrodis Lietuviams, kur jsi- 
eryti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistui — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!” •
Prašome atsilankyti ir susipažin-. 
ti su mumis ir Kimball Piarftiis. 
Labai lengvus išmokėjimo budu?| 
pritaikinam kiekvienam. I

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERAC1JOS BANKO

Naujienų Pinigy Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopei acijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia j« ina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
21822-
8445

—A. Kilekevičienei
S. Gumblauskui

8151-—O. Babičienei
12785 J. Lekavičiui
8 159-—A. Karbauskienei
8155 O. Morkevičiukei

12784 J. Peterienei
23331 B. Marmienei
23331 i K. Stankaitienei
55947 -O. šilakienei
5595 1 1. Stumbriui

8173-—A. Piepolienei
8176 P. Kuneikai

21828-—B. Žilienei
8509 S. Sadauskaitei
7753--J. Ližaičiui
7955-—L. Ramanauskienei

22573 A. Našlėnui
23235 P. Žiškui
23235 V. Musteikiui
55837-—A. Daukšai
8128--I. Bložei
8151--P. Julevičienei

21755 A. Jucienei
21783 A. Sinti

8258-—B. Zacharauskienei
21795 -V. Blažienei
21797 -A. Radzevičienei
8123--P. Kuprevičiui

22598 -C. Gudmonui
12755 Z. Rasikienei
23327--J. Gedbutui

8131 - M. Ge<dgovdaitei
8443 K. Stouaitienei

21821- P. Ramanauskui
8154--J. šulskiui
8155 J. Simo eBndikui
81(> 1 K. Makevičiui

23330 E. Križinauskienei
23337--A. Petrauskui
8481--J. Petkui
8158—-S. Ližaičiui

12791 J. Pabalienei
8472 -M. Juškienei
8483 E. Kelionei

J. F. R ADŽIUS
Pigiaaziaa Lietavia 

Grabonau Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
giau tegu kiti, ki
ne), kad priklausau 
prie grabų iftdirby- 
•14*.

OFISAS) 
668 W. 18th St. 
Tel. Ganai 6174

SKYRIUS: 
8238 S. Halated St.

Tel. B Iv d. 4063

12789 Palcinskienei
8189 -P. Petkui
8179--M. Bliutaitei
8177- M. Tau t k aite i
8459 L. Glinskiui

12788 M. Barlašienei
8527- U. Juodienei

12530—A. Ožalienei
55915- A. Griniui
12741- O. Glebienei
8370- J. Konvičiui

22595 P. Scerbinskui
21804 A. Stalmokienei
8394- A. Tupienei

23317—-A. Barauckui
55925—’Z. švariienei
8402- A. Kaminskui
8398 M. Backicnei
8113 A. Jonušui

12770 O. Mockienei
21815--K. Remčiui
23322—-A. Česnuliui
23325 J. Stulgai

8 139--B. Zalomskienei
8135 P. Vai vadienei
8430- A. Puskunigutei
8117--P. Apkevičienei
84 18 A. šutkovienei
8152^- - G. Grybauskaite
8162- P. Neveck ienei
8461- J. Jurgeliui

BILLY^UNCLEt J- "-Wi *

So. Omaha, Nebr.
čia pasklido lapeliai, kad 

SLA. 87 kp. rengia prakaltais 
Tėvynes Redaktoriui S. E. Vi- 
taičiui iš Ne\v Yorko. Dalau' 
visi žmonės vienas kito klausi
nėja, kas tas Vitaitis ir ar jis 
nėra tokis kalbėtojas, kaip ko
munistai. O komunistai čia 
yra labai j si pykęs ir niekas ne
nori į jų prakalbas eiti.

l'ad čia ir noriu paaiškinti, 
kad mums, so. omahiečiams, 
yra sunku susilaukti tokių gerų 
kalbėtojų, kaip p. Vitaitis, nes 
mes esame toli nuo kitų dide
lių lietuvių kolonijų. Turime 
džiaugtis, kad SLA. 87 kp. pa
kvietė pas mus atvažiuoti Tė
vynės Redaktorių p. S. E. Vi- 
,aitį. () jis yra geras kalbėto
jas ir pasakys mums tokių pra
kalbų, kurios mes ilgai neuž
miršime. Tad visi So. Omahos 
ietuviai ir lietuvaitės eikime 

pasiklausyti svarbios S. Vitai- 
iča prakalbos-. Visi traukime 
kovo 30 d., seredoj, į .Jono Ar- 
moškos svetainę, prie 30 ir U 
gatvės, kad butumem ten visi 
iki vienam omahiečiai.

—-Proletaras.

St. Charles, III.
Lietuvis nusižudė

Antanas Einoris, 48 m., kaip 
sako vietos laikraščiai, po bar
nio tiek sumušė. savo pačių, 
kad ji netiko sąmonės ir jis 
manė, kad jis jų užmušė. Ta
da jis nuėjo j savo namo, prie 
12 ir Main gt., rus-į ir ten ban
dė nusižudyti, supiaustydamas 
britva sau pečius ir perplauda
mas gerklę. Bet mirtis buvo 
lėta ir Einoris turbūt manyda
mas, kad britva neužtektinai ašt
ri, susipiaustė su vargu, visur pa
likdamas klanus kraujo, šiaip 
taip nusivilko į kiemų, ten su
sirado drabužiams džiauti vir
vę ir sugryžęs atgal j rusj, tu
ja virve pasikorė.

Kada kaimynai užgirdo Ei
norienės dejavimų ir atėjo pa
žiūrėti kame dalykas, Einoris 
buvo jau nebegyvas. Einorienė 
gi be sųmonės tapo nugabenta 
ligoninėn. Nors ji yra sunkiai 
sužeista, bet pasveiks.

Kaimynai sako, kad Einoriai 
tankiai bardavusi tarp savęs. 
Einoris dirbo Cable Piano Co. 
Liko našlaičiais trys jauni vai
kai.

Tel. Boulevard 4139 '

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyriy.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

L ■ . ■ ■ U II. II , „/

Fhone Boulevard 7314 
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Rankiotam* ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted Sln Cbicago

Bron. Raila

1926 Metų Literatūra 
Lietuvoje

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Kiti klasiškojo meno atsto
vai yra mažiau žymus, čia pa
minėti reikia šiuos: Vienuolį, 
Vaižgantų, rankiojanti ir atski
rais tomais savo veikalus, de
ja, tik seniau parašytus belei- 
džiantį (yra jau išėję 2 tomai), 
nutilusį Maironį ir Jakštų. To
liau—Vaitkų, pasižymėjusį se
niau su “Žvaigždės Dukteri
mi”, laimėjusiai Valstybės Dra
mos konkurso pirmųjų premijų, 
o dabar panašaus pobūdžio pa
rašiusį apysakų “Tvanas’’, at
skila knyga dar neatspausdin
tų. Pažymėtina taip pat Vai- 
delutė, kuries romano “Tėviš
kė” atspausdintas pirmas to
mas, o bus dar trys, ir Dobilas 
(kun. J. Lindę), romano “Blu- 
das” autorius, ilgai nesi rodęs 
literatūros pasaulyje, bet šie
met apskelbęs spaudai, kad pa
rašęs naujų dramų “Tarp dan
gaus ir žemes” ir daug litera
tūros kritikos straipsnių, tarp 
jų svarbiausiąjį “Ar Taine’as 
paseno?”, kuriame išdėstė savo 
pažiūras Į šių dienų literatūrų.

Literatūros kronikose tenka 
skaityti, kad daug dar yra ra
šytojų, parašiusių visokių vei
kalų, tik nesirandant leidėjo, 
negalinčių išleisti. Ir išskyrus 
Vaičiūno komedijų “Tuščias pas
tangas”, Čiurlionienės “Aušros 
Sūnus”, žymesnis veikalas ne
pasirodė. žurnaluose ir laik
raščiuose rašo daug jaunų ra
šytojų (paminėtini S. Santva
ras, Staniškauskas, S. Neris ir 
kt.), bet plačįau visuomenėje 
šie rašytojai dar nėra pasireiš
kę. O daug klasiškojo meno 
atstovų miega, ir jau, tu r būt, 
nebemano rašyti. Žinoma, gai
la.

Naujiejei menininkai, t. y. 
naujųjų meno krypsnių šalinin
kai daugumoje yra jauni žmo
nės. Dūliai tos priežasties jų 
eilėse justi revoliucinė dvasia, 
jų eilės yra revoliuciningai nu- 
sistačįusios ir kovos kelia dėl 
pavergto žmogaus išliuosavimo 
pasirenka. Bet tas rašytojų 
jaunimas yra dažnų nesutiki
mų priežastimi, nes truputį 
skirtingos į menų pažiūros 
duoda pamato visokiems vai
dams ir skirstymams reikštis.jf
Nors, tiesa, viši naujieji meno 
atstovai, kaip jau minėjau, vie
nos srovūs neatstovauja, bet 
yra pasiskirstę į daugybes 
srovių sekėjus. Labiausiai yra 
žymus realistai, ekspresijonis- 
.tai ir futuristai.

romanistas, “Kultūroje” dalimis 
spausdino romanų “Dviejų žmo
nių galas”, dabar naujų roma
nų yra parašęs. Juozas Tys- 
liava, ekspresijonistiškų eilių 
rašytojas, keturių knygučių 
autorius, studijuojąs Paryžiuje. 
Tysliava gal geriau reklamuo
jasi, negu rašo, ir jau jo daug 
eilėraščių yra išversta į kitas 
kalbas, o Paryžiuje nesenai iš
ėjo ištisa knyga jo franeuziš- 
kai išverstų eilių. A. Rimydis, 
futuristas, pasirodęs nauja kny- 
gyte “Knyga be vardo”, nors ir 
turįs talento, bet labai išsiblaš
kęs ir literatiškai dar nenusi- 
stovėjęs. Daugiausia naujoviš
komis eilėmis ir bendrai naują
ja literatūra yra sukėlęs Salys 
Semerys. Pernai jo išėjusi kny
ga “Granata krutinėję” yra ti- 
pingiausias futurizmas ir ben
drai naujosios literatūros pa
demonstravimas. Daug ten bu
vo nevykusių dalykų, bet daug 
ir vertingo paduota. Vienu žo
džiu, S. šemerys nuo to labai 
pagarsėjo. šiemetinė jo kny
gutė “Liepsnosvaidis širdims 
deginti” yra jau menkesnė, pri
grūsta patriotiškai agitacinių 
eilėraščių, kas rodo Šemerj lyg 
ir kryžkelėje stovint. Negali
ma užmiršti ir kitų kairiųjų 
menininkų, plunksnos darbinin
kų, kurie pernai ar šiemet yra 
savo rinkinių išleidę, kaip pav.: 
Kazys Boruta, K, Žvaigždulis, 
Alf. Jokubenas, A. Venclova ir 
k t. Laikraščiuose gi ir žurna
luose rašo dar daugybę priau
gančių gabių naujojo meno 
kairiųjų plunksnos darbininkų.

Kunigai labai tuo naujojo re
voliucinio meno plėtimusi yra 
susirūpinę. A. Jakštas isteriš
kai “Židinyje” šaukia sukrusti 
seniems menininkams, kad, 
anot jo, visai Lietuvos parnaso 
“padaužos’’ neužkariautų. Bet 
senieji menininkai labai tin- 

*gųs, o jaunieji tų šukavimų ne
boja ir rašo naujų dalykų, to
bulindami savo gabumus, nes 
gal dėl savo jaunumo ką žy
maus literatūrai jie dar nėra 
davę. Savo gyvumui palaikyti 
leido savo žurnalą “4 vėjai”. 
“4 vėjuose” naujieji meninin
kai gina savo pocizijas ir spaus
dina naujai parašytus kurinius.

Vardais kalbant, jų vadu yra 
dabar Kazys Binkis, seniau kla
siškomis formomis rašęs, o da
bar išleidęs gerų eilėraščių rin
kinį “šimtas pavasarių’’. Pet
ras Tarutis, novelistas ir apysa
kininkas, konstruktyvia tas ir 
realistas, Ang. Gricius, novelis-' 
tas realistas (abu paskutinieji 
yra gavę Stipendijas už- 
sienyj menui studijuoti, 
ir tas turės jiems, ži
noma, labai daug naudos). 
J. švaistras, apysakininkas ir

Butų jau galima rašyti už
baigą, bet man noris apimti vi
są lietuvių literatūrą, t. y. 
spausdintą žodį, ne vien dai
liąją, todėl dar trumpai paliesiu 
laikraštiją ir mokslinę litera
tūrų.
Laikraščių ir žurnalų tragedijos

Sunkius laikus gyvena Lietu
vos laikraštija. Ir juokinga bu
tų kaltinti laikraštininkus, kad 
jie nepakankamai gerai vedą 
laikraščius, taip ir visuomenę, 
kad ji laikraščių neskaito. Čia 
visi truputį yra kalti, o kal
čiausias tai yra tos aplinky
bės, kuriose naujai Lietuvos 
valstybei, o taip pat ir laik
raščiui kuriantis teko augti. I

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V ai and oa:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:20 po pietų ,

REZIDENCIJA:
2226 Marghall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

Visuomenė neskaito laikraš^ 
čių!—dažnai girdimas sukis. Bet 
ar pagalvojama, kodėl ji ne
skaito? ' Pirmiausia, žmonės 
dar nėra įpratę plačiu mašta
bu skaityti laikraščius ir- žur* 
nalus; antra, laikraščiai yra 
labai brangus ir nepatogiai j 
namus pristatomi; trečia, blo
gos visų ekonominės sulygo* 
ir ketvirta, laikraštis nėra vem
damas įdomiai ir visoms skai
tytojų grupėms nepritaikintas. 
Panašių priežasčių butų galima 
rasti ir daugiau, tačiau ar jos 
čia bus smulkiai iškeltos, ar ne 
-‘-Lietuvos laikraštija nuo to 
nepagerės.

Nė vieno laikraščio tiražas 
nepasiekia 100,000 egzemplio
rių. Dienraščiai didžiausias* 
pasisekimas, jeigu jis dešimti
mis tūkstančių gali pasigirti. 
Valdžios organas “Lietuva” dėl 
to labiausiai yra išsiplatinęs, 
kad jis visose valdžios įstai
gose yra privalomas išrašyti, 
kad ten tik telpa valdžios įsa
kymai, visokį bylų skelbimai, 
kad “Lietuvą” palaiko privalo
mi skelbimai apie bylas, pames
tus pasus ir 1.1. Jeigu ne tas— 
“Lietuva”, drąsiai galima sa
kyti, žymiai nusmuktų, nes ji 
vis dėlto neįdomiai vedama, de
dami straipsniai, kurie įdomi
na tik mažą visuomenės dalį, o 
plačios visuomenės nemėgiami.

Ir bendrai reikia pasakyti, 
kad visi laikraščiai neturi ge
rų ir sumaningų žurnalistų ir 
nėra įdomiai kaip kad užsienio 
laikraščiai, vedami. Supranta
ma, nes Lietuvos žurnalistui 
nebuvo kur augti, Lietuvos žur
nalistas dar yra jaunas ir tik 
galima tikėtis, kad Lietuva su
lauks netolimoje ateityje pri
tyrusių ir gabių žurnalistų.

Labiausiai yra išsiplatinusios 
“Lietuvos Žinios”, liaudininkų 
dienraštis. Jis nenuobodus, bet 
nepatenkina visos visuomenės, 
nes daugiausiai tik menkais 
partiškais dalykais teužsiima, o 
dažnai ir be demagogijos neap* 
sejna. Krikščionių demokratų 
organas “Rytas”, pirmiau bu
vęs pusiauoficiozas, bet dabar 
labai nusmukęs, nes be skaliji
mo prieš dabartinę valdžią nie
ko daugiau tenai įdomesnio ne
rasi. ’ X

Blogoje padėtyje yra ir sa
vaitraščiai, nes- ir jie tokius pat 
nenormalumus turi pergyventi. 
Labiausiai išsiplatinę savaitraš
čiai yra “Socialdemokratas’’, 
“Lietuvos Ūkininkas”, “Ūki
ninkas”, “Trimitas” ir kt. Sa
vaitraščius kaimo žmonės la
biau skaito, nes patogesnis yra 
sekmadienius iš pašto atsiėmi-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETBISTAS 

Akiniai 14 ir aarita*

8 AKIU SPECIALISTAS 
Palengvina akių Įtempimą, kuri* 

eiti priežastimi galvos akaudijimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas aki*, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyatą ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akiniu*. Vi*uo- 
*e atsitikimuose egzaminavimu da
roma* *u elektra, parodančia ma
žini šia* klaidu. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaiku*. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedllioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Bonlevard 7589

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no kelianti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar- 
bą. Tas darbas yra gavinias 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikąliPgi sekami 
dokumentai; i' .

ii>’"
Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu,"reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. lypidinio sugrįžti.
. ” D *
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

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

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

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

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.

Tai yra visi dokumentai, ir 
tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

mas. Savaitraščiai kuone visi 
yra taikomi tik tam tikrai vi
suomenės grupei, todėl menkai 
išsiplėtoję ir vargiai kuris su
balansuoją savo metinį biudže
tą be trukumų.

Laikraščio Intklūs negali pa
kelti dar ir tai, kad lietuviai 
labai mažai yra įpratę skelbtis. 
Iš skelbimų nė vienas laikraštis
negali pragyventi.. Jeigu Kauno 
laikraščiai, kaipo centraliniai, 
skelbimų turi dauginu, tai pro
vincijos laikraštukai jų labai 

mažai temato (išskyrus “Šiau
lių Naujienas”). Kai Lietuvos 
fabrikantai, pirkliai ir įmo- 
nininkai supras skelbimo nau
dą, taL reikia tikėtis, kad ir 
Lietuvos laikraščiui bus iš tp 
begalinė nauda. O iš prenume
ratorių juk nė vienas laikraš
tis, ypač mažoje valstybėje, ne
gali išsilaikyti.

Dar sunkesnė, negu laikraš
čių, yra įvairių žurnalų padė
tis. žurnalas, paprastai tetu
rėdamas mažą prenumeratorių 
skaičių, jeigu ne finansuojamas, 
tai negali ilgai išsilaikyti.

(Bv.c daugiau)



Pirmadienis, Kovas, 28, ’27

C. P. SlIROMSKIS & 00.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Financial
Finansai.Paskolos

(i reenvvood priem iest is 
turi dvi policijas. Kiek laiko at-j 
gal tas priemiestis 4 balsų did
žiuma nubalsavo prisidėti prie 
Chicago, bet priešini.nkai pati:-’ 
vr apeliaciją augštesniam teis
mui. I'ečiaus Chicago, nelauk- 
dama teismo nuosprendžio, per-, 
ėmė miestelio valdžią ir pastatė 

PERKAM, parduodam iri savo jMJliciją daboti tvarką mie-' 
mainom namus, lotus, i'af- stely. Tečiaus vietos policijos 
mas ir visokius biznius. viršininkas at isakė užleisti vic-j 

PARDAVINĖJAM viso-j tą. ir perduoti savo policijos sto-, 
iš Gresh- >

NE.JUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIU 

FIRMA

išdirbysčid automobi- tj Chicagos policijai 
priimam į mainus se-pn» stoties. Tad dabar rnies 
automobilius arba lo-| patruliuoja ir Chicagos, 

Mount Greenwood policija.
nūs
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio-1 fauna mergina nuteista 
mis visą dieną. Kas nega i kalėjiman
atvažiuoti, patelefonuokit,1 
mes atvažiuosim i namus. Mae Kirch, 18 m., neįstengė 

laimėti teisėjo Lindsay užuojau
tos ir tapo pasiųsta šešiems mė
nesiams kalėj i man už išmainy
mą 
tai

beverčiu čekiu. Jos advoka-*
bandė prikalbinti teisėją. I 
jis sutiktų, dėl jos jaunys-,’ 

atiduoti ją policijos priūžiu-;

( . P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

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 ............................... $12

tūbų UŽ ....................... $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos ........... $3.75
45 vo]t už ............... $1.95

JOS. F. BUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE
3117 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

TeL Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
<228 W. 38tb Street. Chicago. <1L

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams h 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iŠ dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au 
dmio apdarais.

Įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. 81 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

iCHICAGOS 
ŽINIOS

Dvi policijos M t. 
Greenwoode

ai. liet teisėjas pareiškė, kad 
jei jos draugai turi eiti kalėji-Į 
man, tai kalėjiman eiti turi ir to kvotimus Joseph Grish Gri- 
ji.

Du kiti jaunuoliai, kurie kar
tu *u ja keitė čekius ir kartu 
pakliuvo policijai, irgi tapo nu
teisti kalėjiman. Anthony Al- 
bert, 19 m., tapo nuteistas 1 
metams Bridewell kalėjiman, o 
lietuvis Robert Butvilas, taip
jau 19 m., liko nuteistas nuo 1 
iki 10 metų į Pontiac pataisos 
namus.

Gasas nutroškino 
mergaitę

Vandens šildytojo gasas nu
troškino Eleanor Pokarz, 12 m. 
ir jos vos nenutroškino jos pus
seserės Ilelen Scaranuzzi, 11 m., 
kada jos maudėsi savo namuo
se 2658 N. Mulligan St. Abi 
mergaitės, jau be sąmonės, ra
do jų tėvas Angelo Scaranuzzi. 
kuris turi dar 8 vaikus. Pu 1 mo
toras atgaivino Ilelen, bet nebe
įstengė atgaivinti Eleanoros.

Moteris gelbėjo 
plėšikams

Moteris pagelbėjo dviems 

šikams apiplėšti Michael Fasol- 
dos restoraną, 1824 Irving Park 
Blvd. Moteris stovėjo ant sar
gybos, kuomet vyrai plėšikai 
apiplėšė registerį, uždarė savi
ninką užpakaliniame kambaryje 
ir visi trys pabėgo, pasiėmę 
$460.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Panedėlyj ir Utarninke, Kovo 28 ir 29 
Du bei tavas programas 

Fred Thompson 
in

DON MIKE 
ir 

ALBERTA VAUGHN 
Ir Komedija

SIUVAMOS MAŠINOS
Sihger, White ir ki
tų išdirbinių; par- 
iuodam, mainom ir 
baisom.

A. BERNOTĄVIČE
629 W. 14th Street

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
Kaina 45c

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

į Pacific and Atlantic Photo],

Liet. Auditorijoj. 3133 S. 
st. Visi nariai kviečiam! 
nes randasi daug svarbių 
aptaHi. Taipgi alsiveskit 

dėl prirašymo.
A. liugalliškis, rast.

t I nnni/Ai o Kuiiiuuiiui,

Charles (Joadnight, 91 metu rondos $18, geroje vietoje. 
. r . - 1821 W. 45th Sttmžiaus, šiomis dienomis apsi-____________________

telį vedė mieste Claiendon , Iax. Jis RENDON modemiška krautuvė, 
ir vra vienas žymiausiu Texas vai- Prie biznio gatvės, rendos $45 j mė- 

. . *. * nesj. Atsišaukit 3201 S. Wallace St.stijots pionierius. į

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar vienas, lietuvis 
advokatas

; RUIMAS rendai. karštu vande- 
. niu šildomas. Elektra, maudynė, 

Pasekmingai išlaukė advoka- dėl Vieno ar dviejų vaikinų. Gali
ma ir garažų gauti. 6551 South 

................................ , Tahnnn avė. Tel. Hemlock 3740.
sius, užbaigęs Kent Law College, 
J. Grish dirba Peoples Stock I 
Yards State Banke jau per ke
letą metų, Mortgage ii; Real Es
tate skyriuje. — P.

Roselano
nueitikeletą kartu teko *■ •

i
Jau
biblistų prakalbas. Jie prade

da ir baigia prakalbas su gies
mėmis ir maldomis, ir 
įvairus kalbėtojai kalba, bet 
tuos pačius niekus tauškia, 
nors sako, kad dievas yra 
matomas ir be kūno, liet

nors 
vis 
Jie

vis 
pasakoja apie jo pranašystes, 
kokius tai jo planus, laipsnius 
ir t.l. Kaip jis tuos planus ga
lėjo paruošti ir biblistams iš
sakyti, jei jis neturi kūno ir 
yra nematomas, to biblistai nie
kad nepaaiškina. Jie jau nelie- 
sako, kad “milionai dabar esan
čių žmonių daugiau, nebemirs” 
ir kad mirusieji prisikels. Da
bar jie pasakoja, kad dabar 
Kristus, neniatdmas, dvasioje 
oruniiasi su taipjau nematomu 
šėtonu ir taip grumsis net per 
tūkstantį metų. Per tą laiką 
Krista.UK uiokan nematys, L>et 
po tūkstančio metų žmones bu-

žmonių j biblistų prakalbas 
lankosi mažai.

Kur tik eini, visur gąsdina 
darbininkus. Jei ne kuo kitu, 
tai nors velniais su šėtonu ir 
pragaru. Bet darbininkai pra
deda tų visų baubų nchepaisy- 
ti. Taa raudonųjų biznierių 
apaštalas Petronis pradėjo gąs
dinti žmones buržuaziniu teis
mu — ir per laikraščius, ir gy- 

jo diktatūros neklauso. Bet nie
kas jo gąsdinimų nepaiso.

knpgynas,
Jau keliolika metų kaip čia 

gyvuoja Aušros 
10900 Michigan avė., kurį pa
laiko draugijų sąryšis. Prie kny
gyno yra ir skaitykla.

Kaip rodo paskiausia atskai
ta, knygų knygyne yra apie 500. 
Bet skaitytojų yra mažai. Per
nai buvo 16 skaitytojų, kuriems 
išduota 87 knygos. Knygynas 
rengia ir viešas paskaitas. Šie
met dvi paskaitas davė inž. K. 
Augustinavičius. Yra pasižadė
jęs paskaitą duoti ir Dr. Maka
ras.

Vas. 6 d. knygynas buvo su
rengęs vakarą, kuris nusisekė 
vidutiniškai. Sekamą sezoną ir
gi bus rengiami vakarai kny
gyno palaikymui, nes iš vaka-

Announcements
- - - -

Bridgeport. — Šv. Matnilšn Apaš- 
lalo dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, kovo 28 <Į7_7:30 
vai. vak., 
I itiisted 
pribūti, 
reikalu 
draugu

Susivienijimus Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporto, laikys mėnesinį susirin
kimų, A'ntradiony, Kovo 29 d., šių 
metų, apie 8tą vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijos svot,, 3133 So. Halsted 
St. Draugijų atstovai ir valdybos bu* 
tinai privalote pribūti Ir aptarti vi
sus hogonėius ir svarbus reikalus.

— P. K. Rast.

For Rent
RENI)AI 5 kambariai, I flatas, 

nesj. Atsišaukit 3201 S. Wallace St.

RENDAI mažas Mūrelis, tinka
mas mažam bizniui, garu apšildo
mas. 2557 \V. 69 St.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kanirlmris vie

nam vyrui su valgiu ar be val
gio, ne toliau kaip .3 blokai 
nuo Crane šapos aut 42nd PI.

Box 902

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, I 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FUBMONŲ, BUfiBRIV ir kler
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9-vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 901.

, pakalus tvarko 
delegatai; tie reikalai 

susirinkimuose yra 
rimtai ir didžiumos 
priimtas tarimas įei-

rų ir išvažiavimų pelno knygy
nas ir pasilaiko.

Knygyno 
draugijų 
delegatų 
s vartomi 
delegatų 
na j galę, ir niekas tam nesi
priešina. Bet atsirado tūla mo
terėlė, kuri neva net parlamen
tarinių taisyklių mokinosi, bet 
matyt, nieko neišmoko, kuri 
vienos draugijos susirinkime 
ėmė pulti knygynų raštininką 
ir reikalauti jo pašalinimo. Kas 
iš to išeitų, jei delegatai -imtų 
nepaisyti parlamentarinių tai- 
y UI ių, <» kltivisytų pašalinių mo- 

terelių įsakymą?
ApieJinkėje yra daug bedar

biu. Dalis bedarbių i 
Aušros knygyną, o kiti 
žia laiką kitur — be 
Kam leisti laiką be 
kuomet galima praleisti 
da?

užeina j 
i praleid- 

naudos. 
naudos, 
su nau- 

Tad patariu bedarbiams 
užeiti į Aušros knygyną ir pa
siimti knygų pasiskaitymui. 
Skaitydami jas praplosite žino
jimą ir tas bus jums ant nau
dos. —Darbininkas.

18-tos gatvės apielinke
Kovo 22 d., vidurnakty, kada 

visi miegojo, į Igno Poprocko 
namą 1815 Ruble St., buvo įsi
laužęs vagilius. Jam beslankinė- 
jant po kambarius nubudo duk
tė Jadviga Poprockiutė ir ėmė 
klykti ne savo balsu. Pabudo ir 
kiti, o įnamis Pranas Poškus 
puolė plėšiką. Tada plėšikas sku
biai pabėgo. Betgi jis spėjo pa
stverti daiktų $60 vertės. Jei 
duktė nebūtų 
ra abejonės, 
daug daugiau 
šęs.

Pastaruoju 
kėj tankiai būna užpuolimų gat
vėse ir namuose. Todėl gyven
tojams reikia būti atsargiems.

— J* Marcinkevičius

pabudusi, tai nė- 
kad plėšikas butų 

vertenybių išne-

laiku šioj apielin-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

$ $ $ $
3 T.IETUVIŲ VYRŲ 

Kurie nori savo gabumus 
statyti prieš mirų pinigus, 
sų kompanija kontrolioja 
$3,000,000 i n vestmentų.
met apsimoka prisidėti prie at
sakančios jstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi- 

uždirbti 
e-a t

Aš 
kuris 

su

pa- 
Mu- 
virš 

Visuo-

uoli prie musų 
daug pinigų, ji 
nuoširdus ir norite dirbti, 
turiu 
puikiai 
manim

veikia. Pasimatykit 
asmeniškai.

F. W. SOLLO
111 W. Monroe St., Room 604

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų

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

REIKALINGAS senas žmogus, 
kuris negali dirbti dirbtuvėj, dirbti 
lengvų darbų. 2958 \V. 381h SI. Tel. 
Lafayette 222 f.

Automobiles
TURIU parduoti savo Fordų tudor 

sodan 1925, pilnai prirengtas, kaip 
naujas, atsišaukit vakarais. 2510 So. 
Sawyer Avo., 2nd fl. užpakaly.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinklt patys.

California Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

Musical Instruments
MuzikoHi Instrumentai

PARDUOSIU sAvo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly], 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDAVIMUI Steger gyojik- 
lis pianas už $100, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 mielių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

$850 vertės grojiklis pianas, kaip 
naujas, benčius ir roleliai. $/9.

6136 So. Halsted St.

$75 CASH nupirksit mano maho- 
gany grojiklj su benčiumi, voleliais 
ir cabinet. Mntykit savininkų fiian- 
dien, aSSSŽ W. MikIikoh St., Ist B'l. 
front.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

RESTAURANAS
RESTAURANAS

Tėmykit tie, katrie jieš- 
kot biznio, čia pasitaiko 
gaut restauranas pusdykiai, 
Brighton Parke; nepatyru
sius biznio išmokinsiu; prie
žastis pardavimo labai svar
bi, kaina tik $1650. Visi ge
riausi restauracijos rakan
dai, kas tik reikalinga čia 
yra. Lysas 3 metams. Ren- 
dos $60 į mėnesį, 3 kamba
riai gyvenimui, mainysiu į 
lotą ar automobilių; agen
tam mokėsiu pilną komišiną 
už pardavimą; matykit sa
vininką.

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd. 

arti Westem Avė. 
Phone Prospect 8678

Nedėlioj galima matyt nuo 
10 iki 2 po pietų.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tęsen Storas. Pardaiymo priežastis 

senatvė. 155 W. 59 st. /

PARDAVIMUI geras restoranas 
už prieinamų kainų. 1207 S. 48th 
avė., Cicero, UI.

Ęusiness Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI keptuvė lietuviš
kos duonos ir visokių kčksų. Senas 
išdirbtos biznis. Parduosiu su na
rnu ar vien biznj. 1721 S. Union 
avė.

PARDAVIMUI grosernė, pelningas 
cash biznis. Turiu greit parduoti, ap
leidžiu miestų. Parduosiu labai pigiai.

5626 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI biičcmė ir groser
nė arba mainysiu anl mažesnio 
groserio, arba loto. Tel. I.afa velto 
1037.

PARDAVIMUI grosernė, (lelicale- 
ssen, daržovių ir vaisių krautuvė; 
cash biznis. Parsiduoda dėl nesvei
katos. Galima daryti gerų pragy
venimų. 3617 S. Halsted si.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, biznis senas, lietuvių kolo
nijoj, ‘1248 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuvė, tuiiu parduoti pigiai. Buy 
Rite Tea A: Coffee Store, 2612 W. 
47th Street.

Farms For Sale
1 Ūkiai Pardavimui

200 AKRŲ farma, moderniškai 
i rengta, išmokėta, tinka dėl pieninin
kystės ir abelno ūkininkavimo, netoli 
Kraft sūrio dirbtuvės, $60 už akrą. 
Vieni budinkai verti tos kainos. J. A. 
BALTZER, 119 So. James St.

Ludington, Mich.

Exchange—Mainai
VIENUOLYNO APIELlNKfiJ

Išsimaino bučemė su groseme ir 
namu. Namas yra 3 flatų ir vienas 
didelis štoras. Mainysime j mažų na
rna arba j lotus. Biznis yra didelė ir 
todėl tik geri biznieriai atsišaukite.

Išsimaino 2 flatų po 6 kambarius 
mūrinis namas. Mainysime į lotus, 
ar j mažą biznį arba i mažą namų.

Pardavimui 2 rezidf-ncijos lotai 
prie pat Archer avė. Kaina už abu 
$900.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
WESTERN AVĖ. REALTY CO.

6953 So. Western Avė.

PARDUODA ar maino 80 akečių 
SVisconsin vnlst. labai gerų farmą, 
su visais budinkais. pigiai. 2325 S. 
Iloyne avė. ('anai 6850.

PARDUODA ar maino 4 pagy
venimų, 4—I km. 8 m. muro na
mas, elektra, vanos, skiepas, gara
žas, kieto medžio trimingai, tik už 
morgičius $11,600. Turi būt par
duota greit — liga.

2325 S. Iloyne avo. 
Canal 6850.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAI

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

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

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

moderniškas biznio namas Ci
cero j, su 20 kambarių hoteliu, 
6 storai ofisams ir f ta tas; vie
nas iš storų yra minkštų gėri
mų užeiga., Viskas parendavo- 
ta. Rendų įplaukia $11,200 per 
metus. Gera proga geram biz
niui.

Savininkas
1247 S. Cicero avė., Cicero, III.

2 FLATŲ MEDINIS, 4 ir 5 
kambariai, bargenas $7300. Yra lan- 
drė ir skiepas.

6223 So. Carpenter St./ 
TURI būt parduotas iš priežas

ties senatvės namas su bizniu ar be 
biznio, pigiai. 1842 W. 47th St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu <lel antrų morglčių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.1

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

Phone Central 6260

REIKALINGA paskola ant trum- 
|m> laiko $1,500, mokėsiu 10%, tu
riu savo namų, jei butų reikalas, 
oadarysiu morgičio. Geistina nuo 
privatiško žmogaus.

2059 \V. 23r<| Si. 
Roosevelt 513H

Misccllaneous 
įvairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, 111.

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

Tel. Cicero 130.

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.

STOGDENGYSTE 
lusų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobi

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkej. įsteigta 34 r 
mo. 
dengimo jstaiga Chicagoj. 
rę

Didžiausia ir geriausia stogų 
Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndaie 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudnvojimus prie namų. 
Darau rakandus-fistures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St. 

Te!. Roosevelt 8500

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias lietvi-vivj, kur duoda 

už$ęan<?dinim«|. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikcerius 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 mokinant 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 į namus.

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

"šokių mokyklaT
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)

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai* 
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $z0.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL 
1507 W. Madbon StrMi

Krista.UK

