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Lietuva Vėl Reikalauja/Vilniaus
< i.. . • . • Sovietų Rusai nutraukiaAnglija stengias tai- santykius su Pekinu

kinti Lietuvą su 
Lenkais

Kartu reikalauja, kad areštuo-1 
ti ambasadoj sovietu valdi 
ninkai butų urnai paleist' ir 
j uimtas turtas sugrąžintas.

Sovietų Rusija nutraukia 
santykius su Kinais

tų Rusija vakar nutraukė di
plomatinius santykius j u šiau
rės Kinijos valdžia! Pekine.

Visas sovietų ambasados Pe
kine štabas tapo’ atšauktas, o 
Kinų diplomatinės misijos na
riams Maskvoj grąžinti jų pa-

Sacco ir Vanzetti pasmerkti 
nužudyt liepos mėnesį

Lietuva atnaujina reikale- j abiejų kraštu im« atiižti, 
: diplomatai Pabaltijy tikis, kad 
Anglijos pastangomis bus pa
galiau tarp abiejų valstybių 
užmegsti geležinkelių, p?što, 
telefono, telegrafo ir konsula- 
riniai santykiai, o neoficiali- 
nis karo stovis, kuris vertė ir 
Lietuvą ir Lenkiją laikyti di
delius garnizonus ties neit va
line zona, bus likviduotas.

vimą Vilniaus
Jteikė notą Anglijai, kuri sten

giasi Lietuvą sutaikinti 
Lenkija

su

RYGA, Latvija, l>al. 
[Chicago Tribūne korcsp. 
naki Day.]. 
mas ta|x) vėl iškeltas. Liet
valdžia įteikė Anglijos minis- 

Sir Tudorui 
notą, kuria ji al- 

savo reikalavimus
UetuvaJ Vilniaus 

lenkų užgrobtą 192(1

I)o-
Vilniaus klausi-

24 žmonės žuvo perpot-

nius Kansase

Kartu Pekino valdžiai buvo 
įteikta nota, kuria jai prane
šama apie santykių nutrauki
mą. Notoj, be to, statoma vi
sa eilė reikalavimų ryšy 
Kinų kareivių ir policijos 
daryU krata ir areštais 
vietų ambasados namuose 
kine,
vi ai tuoiau apleist 
ambasados namus; 
suimtieji sovietų 
butų paleisti; kad 
mentai, pinigai ir 
tas, kurie

su
pa-

butent, kad kinų karei- 
ų užimtus 

kad visi 
valdininkai 
visi doku- 

kitoks tur
ini vo kinų policijos 

suimti, Lutų ant tų pėdų grą
žinti.

Sacco ir Vanzetti pa

smerkti mirti

.!<>

teriui Ryfroj, 
Vaughanui, 
kaitoj a 
grąžinti 
kraštą, 
metais.

Notos kopijos, kaip tenka 
sužinot, buvo įteiktos taipjau 
Jungtinių Valstijų, Francijos 
ir Italijos ministeriams Rygoj. 
Ta nota yra atsakymas į Ang
lijos notą, kuri buvo įteikta 
Lietuvos valdžiai šių metų va
sario 19 dieną ir kuria Britai 
klausė, ar Lietuva pasirengus 
tartis su Lenkija savo 
dėl Vilniaus baigti.

Savo ilgame, penkių 
pių atsakyme, Kauno
išdėsto Vilniaus klausimo 
toriją, — klausimo, dėl kurio i’"”' 
tarp Lietuvos ir Lenkijos tęsė-j as’ 
si per pastarus 
metus neoficialinio

lijęs iš upių vagų vanduo už
liejo didelius plotus, 
damas daug žalos

dary-
farmoms

ginčui

[Pacific and Atlantic Photo J

Paul ('landei, naujasis francuzų ambasadorius Amerikai, 
duktė.

ir

darbo federacijos sekretorius 
Leon Joubaux etc. kablcgrama 
kreipėsi i Washingtono vyriau
sybę, prašydami pasmerktiems 
Sacco ir Vanzetti susimilimo.

Vilniaus mokykly atstovai 
pas švietimo ministeri

Naujas Latvių Respublikos 
prezidentas

Mirusio Lakstės vietoj 
ta Žemgali; 
bloko vadas

išrink-
demok ratinio

10. — 
Latvi- 
prezi- 

Zemga-

Mirusio čakstės vietoj 
jos seimas respublikos 
dentu išrinko Gustavą 
lį, demokratinio centro vadą
seime, pirmiau buvusį Latvijos 
karo ministeri. Rinkimuose

; Žemgalis gavo 73 balsus prieš 
23.

Šiaulių policijos virši
ninko suktybės

VILNIUS, kovo 16. (Elta).— 
Spaudos žiniomis, kovo 10 d. 
Varšuvon buvo nuvykusi lietu
vių, gudų ir žydų delegacija 
mokyklų reikalais, ypač gi Len
kijos istorijos pamokų klausi
mu. Nors švietimo ministeris 
atsakydamas j telegrafišką pa
klausimą buvo sutikęs priimti 
visą delegaciją kartu, paskuti
niu momentu tačiau nesutikęs 
su visais drauge kalbėtis, bet 
priėmęs delegatus skyrium 
nuo kiekvienos tautos. Lietuvių- 
delegatui d-rui Alseikai į visus 
jo paliestus klausimus: Lenki
jos istorijos pamokų, teisių Vil
niaus gimnazijai ir mokytojų 
seminarijai, pailginimo termino 
bent trejais metais valstybinio 
cėnzo įgyjimui vidurinių ir 
liaudies mokyklų mokytojams, 
ministeris davęs palankų atsa
kymą, bet galutinai 

anksčiau[Al. [fcN]. — Teko į klausimai ir 
kad pastaromis dieno- dėl teisių prašymodariaa aaodčmių, bet nesu pa

pildęs kriminalinės piktadary
bės. Aš kovojau už pašalinimą 
piktadaiybių, kovojau su pries
pauda ir išnaudojimu, ir jei yra 
junjs priežasties bausti mane 
mirties bausme, tai tik už tai, 

ne už ka kita.” v

kaltus.
“Aš žinau, 

žmonių klasės, — 
jų ir turtingųjų, 
jų visados eina kova. Mes bro- 
liaujamės su spaudžiamais 
žmonėmis, o jus juos perse
kiojate, terorizuojate ir žudo-; 
te. Alės stenįjiamčs apšviesti 
juos. Ir štai meš atsidūrėme'* „-v- • • .. ¥ ..ii ( ihaveriui ičia teisme uz • tai, kad mes j ' 
esame spaudžiamųjų klesėj, 
tuo tarpu kai jus esate engė
jai, ir jus tai patys žinote —

I jus patys. ponas 
Thayeri, žinote tai. 
dėl ko mes čia atgabenti. Sep-* 
tynerius metus persekioję 
mane ir mano vargšu žmoną, 
jus dabar pasmerksite mane 
nužudyt. Bet aš e$u nekaltas 
— niekados nebuvau kaltas ir 
nesu kaltas.”

Vanzetti kaltina teisėją žiiiisiote j
dėl nebešališkmno

dėl nebešališkumo Teisėjas Thayer skaito
Ilgiau kalbėjo Vanzetti, kurs mirties HUOSprendį 

savo kalboj tiesiai ’ kaltino tei-! . .
sėją Thayerį, kad tardaant Teisėjas Ihayei, 
bylą jis nebuvęs bešališkas,) 
bet visą laiką buvęs iš anksto tinimus 
nusistatęis prieš kaltinamuo-

kad yra dvi- spaudžiamų- sužinoti.
mis tapo areštuotas ir patal
pintas Šiaulių kalėj iman bu v. 
Šiaulių policijoj nuovados vir
šininko padėjėjas ir atleistas 
iš tarnybos praeitų motų spa
lių mėn. 8 d. p. BakaUi'.cas, 

jo, išeikvo- 
niu vaidin
us 30 cen

trui.
jęs su 
k u prn» 
tu.

ų 12,085

spręsti artimiausioj 
ministerijos pedagogų 
cijoj, i kurią esą 
ir Vilniaus

įteikti 
busią iš- 
švietimo 

konferen- 
pa kviestas

kuratorius. Taip 
juvęs atsakymas 

Mudu delegatui senatoriui VIa-. 
sovui. Bent kiek skirtingas bu
vęs atsakymas žydu delegatams 
atstov. d-rui Viųodskiui ir p.

girdima, p. Rakauskas 
sistematingai 

1923 metų.

“Nėra, tur but, kilo tokio tei-' 
sėjo, kurs butų buvęs pikčiau 

teisėjau Į nusistatęs prieš kaltinamuo- 
Jųs žinote, Į sjus> kaip kad buvai tamsta nu

sistatęs prieš mus. () betgi 
mums nebeduota naujo bylos 
peržiūrėjimo. Tamsta pats ži
nai, kad iš pat pradžios nebu-! 
ve i mums bešališkas. Tamsta 
žinojai, kad mes buvome radi
kalai, kurių jus nekenčiate. Jus 

mus iš aukšto, su 
paniekinimu.”

Žemės ūkio darbininkai 
j Latviją

Mirties bausmė elcktrcs 
bus išpildyta 
tižioj. Viso e 
protestai

kedėj 
p ra- i •:

ša h s e
KAUNAS. [L]. — Kasmet 

vasaros darbams išvyksta iŠ 
Lietuvos į Latviją lauko dar
bams per kelis šimtus darbi
ninkų, kur jie suranda sau 
uždarbio. Darbininkus kasmet 
verbuoja tam tikri žemės ūkio 
draugijų agentai, šiemet tuo 
reikalu jau yra susidaręs Šiau
liuose tam tikras samdymo 
biuras. Vidaus reik, ministeri
ja sudarė sutartį su Latvijos 
žemės ūkio centro draugija, 
kuri samdo darbininkus', ir nu
statė visą eilę darbo sąlygų, 
kuriomis darbininkai apsaugo- 
jami nuo išnaudojimo.

Kaip 
šį sumanų darbą 
jau varęs nuo 
Nors tame laike buvo policijos
vado ir valstybės kontrolės 
revizija, tačiau pieko nebuvę 
pastebėta, nes visi dųkumen- 
tai buvo suklastuoti.

Mo., bal. 
Kansase,10. ■ 

pietų
r.vtų

Oklahomoj ir 
dideli potvy

niai. per kuriuos per pastaras 
tris dienas žuvo, kiek žinoma, 
dvidešimt keturi žmonės. Upių 
upelių vanduo išėjo iš krantų

. 'ir užliejo didelius plotus, dary- pusla-i . vj v,... (lamas tarmoms didelių nuo- vaidzia ... , .. v . . , .istoliu. Geležinkelių susisieki- 
!mas vietomis visai sutrukdy-

septynerius; 
karo s t o-

sako, kad
Kauno ir

IJetuvos valdžia 
ligi derybos tarp 
Varšuvos busią galima pradėti, 
pirma abudu kraštai turi vie
nas antrą pripažinti de jure.

Ši sąlyga daro naują kliūtį 
pertraktacijoms, į kurias Ang
lija bando suvesti Lenkiją su 
Lietuva. Lenkai mat visuose 
savo diplomatiniuose dokumen
tuose visados i 
minėti Lietuvą, 
sados vadindama 
valdžia.”

Lenkai sako, 
pripažinsią Lietuvą 
tai paskui lietuviai išeisią su 
savo padarytąja su Maskva 
sutartim, kuna sovietų Rusija 
pripažinus Lietuvą kaipo teisė
tą pretendentą Vilniaus kraš
tui. Tuo budu lietuviai bandą 
apmauti lunkus 
juos pripažinti lietuvių preten
zijas.

Antra kautis yru ta, kad, 
pasak lietuvių, lenkams pavy
kę nacionalizuoti daug Vil
niaus krašte gyvenančių lietu
vių. šimtams lietuvių, tarnau
jančių lenkų kariuomenėj ir 
įvairiose kitose valdžios vieto
se, gresia areštas, jei tik jie 
atlanko Kauną, tuo tarpu kai 
lenkams Lietuvoje taipjau gre
sia arentas, jei jie apsilanko 
Vilnijoj.

Trys vaikučiai žuvo 
urvui {griuvus

COLCMBUS, Miss.,
Įgriuvas urvui, kuriame jie, 

išsikasę, žaidė, buvo užmušti 
trys maži, tarp 4 ir 8 metų 
amžiaus, vaikai.

10.

DEDHAM, Mass..
Aukštesnio

nic- 
jiems

radi- 
darbininkai, 

užpuolimo 
vienos kompani-

ne
tiek 
pir-

sius.
“Per visą savo gyveųimą,” 

sakė Vanzetti, “aš niekados 
nieko nesu pavogęs, nieko nė-

Lenkai susirūpino dėl 
Vilniaus padėties

VILNIUS, III. 24. (Elta).— 
Dziennik VVilenski” ryšy su 

Lenkijos SSSR sutartim gai
lestauja, kad Latvijai esą pa
tekę šeši valsčiai kairiajam

nieko-neat- Dauguvos krante. Tie valsčiai 
sakydamas j pasmerktųjų kai-j Vilniaus kraštui turį milžiniš- 

jo dėl nebešališkumo kos strateginės reikšmės, nes

stropiai vengė 
pastarąją vi- 

t vien “Kauno

kad jeigu jie 
de jure,

privilioti

Graikijai gresia minis
terijos krizis

ATĖNAI, Graikija, bal. 10. 
Rojalistų vadui Tsaldariui 

veni- 
pir- 

kaip 
Grai-

padarius susitarimą su 
zelistų vadu Kafendariu, 
masis vakar atsistatydino 
vidaus reikalų ministeris. 
kijai gresia valdžios krizis.

Kolumbo Vyčiu genero 
las lankėsi pas / 

Coolidgeą
10.WASHINGT()NAS,

— Vakar pas prezidentą Cool- 
idge’ą kažin ko lankėsi James 
A. Flaherty, vyriausias Ko- 
lumlio Vyčių [masoniškos ka
talikų organizacijos] vadas.

Bankas bankrotavo

DAHLINGTON, S. C 
10.—Bank rota vo 
bankas, turėjęs 
kapitalo 100,000

10.— 
teismo teisėjas

VVeibster Thayer, pirmininka- 
ęs Nicola Sacco ir Bartolo- 

meo Vanzetti byloj 1921 
tais, vakar paskelbė 
mirties nuosprendį.

Sacco ir Vanzetti, du 
kalinių pažvalgų 
buvo kaltinami dėl 
1920 metais
jos kasininko ir jo palydovo ir 
užmušimo jų apiplėšimo tiksiu.

Nežiūrint, kad jų kaltė 
buvo įrodyta, teismas vis 
pripažino juos kaltus dėl 
mo laipsnio žmogžudybės
nusikaltimo, baudžiamo mirties 
bausme.

Pasmerktųjų advokatams 
apeliavus aukščiau, 
bausmės nuosprendis buvo su
laikytas, pasmerktieji gi užda
ryti kalėjime.

Dabar betgi, Massachusetts 
Aukščiausiam teismui atsisa
kius leisti bylą išnaujo įardy- 
ti, teisėjas Thayer vakar pa
skelbė pasmerktiems i_____
bausmę, kuri turės būt įvykin
ta ateinančio liepos menesio I 
pradžioj. Teisman buvo atga-įeitas dėl piktadarybes,

mirties su užmušęs. Visą savo gyveni-

benti iš kalėjimo, grandiniais 
surakinti, Sacco ir Vanzetti 
mirties nuosprendžio išklausy
ti.

Pasmerktųjų/kalbos
Prieš mirties bausmės pa-

mą aš kovojau su piktu, kovo
jau už tai, kad piktadarybės 
išnyktų nuo žemės paviršiaus. 
Kiekvienas, kas žino šias dvi 
rankas, žino, kad man nieka
dos nereikėjo eiti vogti ar už
mušti ka nors dėl pinigų. Aš 

Į/U' > *

mirties juos Puriausi šiom savo dviem 
į darbo rankom...

“Aš sakau, kad esu visai lie
ku r i 

man prikišama ir už kurią ma
ne i>ąsmerkčte. Aš ne šventas,

klausė pasmerktųjų:
“Ar jus turite ką nors pa

sakyti. dėl ko mirties bausmė našauja 
neturėtų būt jums paskirta?”!

“Taip,” atsakė Sacoo, “aš 
turiu ką pasakyti. Ir štai ką 
pasakysiu. Aš niekados nežino
jau, niekados negirdėjau, nie
kados dagi istorijoj nesu skai
tęs apie tokį žiaurumą, kaip 
kad buvo žiaurus šis teismas.

bal.
Darlingtono 
pagrindinio Po septynerių metų persekio- 

dolerių. 'jimo, jus vis da laikot j mm

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-

Nenusistojęs oras;
Į temperatūros atmaina; 
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
niškai buvo 510 F. ,

nedidele

viduti-

šiandie saulė teka 5:17, 
džiasi 6:25 valandą. Mėnuo 
džiasi 3:12 vai. ryto.

tei

tardant bylų, ėmė 
ties nuosprendį, 
žodžiais: “Mirties 
leidimu elektrikus

jo dėl nebe šališkumo 
skaityti mir- 
kurs baigėsi 
bausmė 
srovės

pa- 
per

bijota, idant 
simpatizuoto j ai 

neramių demonstra-

pa- < 
ne

jūsų kunus.’’
Kadangi 

smerktųjų 
padarytų
cijų, miestelį patruliavo polici
jos buiriai ir teismo rūmai bu
vo stipriai i>olicijos- sergimį.

kos strateginės reikšmės, 
sudarą raktą į Vilnių.

“Dziennik VVilenski“ 
kad latvių rusų sutarčių pasė
koj vieną gražią dieną raudo
noji kariuomenė su Latvijos 
sutikimu pereisianti latvių te
ritoriją ir sakytų 
torijoj užimsiant! 
kur pagaliau dar 
ti su lietuviais, o 
su prūsais.
tuomet busianti nepavydėtina.

bijo,

valsčių teri- 
pozicijas, 

susijungsian- 
per Lietuvą 

Vilniaus padėtis

------------------------

Trėmimas į Varnių kon
centracijos punktą

Karo ko- 
kaip “pa- 
ramybei”,

Svetimy kraštų protes
tai dėl Sacco ir Vanzetti 

pasmerkimo
Massachusetts valstijos gu- 

bernatorius Fuller gavo iš Ang
lijos, Šveicarijos. Vokietijos ir 
kitų kraštų protestų prieš Sa
cco ir Vanzetti pasmerkimą nu
žudyt ir prašymų, kad jis, pa
vartodamas savo egzekutyvios 
galios, pasemrktiems susimiltų. 
Įvairiuose kraštuose organizuo
tieji darbininkai laiko protestų 
mitingus, o Buenos Aires, Ar
gentinos sostinėj, darbininkai 
paskelbė vakar visuotiną ke
turiasdešimt aštuonių valandų 
streiką.

Žymus Francijos ž.inonės, 
tarp jų buvęs premjeras Cail- 
latu, tarptautinės žmogaus tei
sių sąjungos pirmininkas Bo
liau, Francijos žmogaus teisių
sąjungos pirimninkas Basch, mušė jį.

KAUNAS. [L], 
mendanto nutarimu, 
vojingi visuomenės 
išsiunčiami i koncentracijos
stovyklą j Varnius šie asme
nys: Petras Mulevičius, Pet
ras Valentą ir Antanas Vilčin
skas.

Konfiskavo “Naująją” 
Gadynę”

KAUNAS. “Naujosios Ga
dynės” 2 nr. už nesilaikymą 
karo cenzūros nustatytų tai
syklių, karo komendanto nuta
rimu, sukonfiskuotas.

Žurnalo redakcija padavė 
skundą krašto apsaugos m i Mis
teriui.

Rado granatą ir nuo 
jos žuvo

ŠIAULIAI. [ŠNJ. Meškių 
kaimo Kurtavėnų valsč. P. 
Petrošius, 19 m. amžiaus, ei
damas pas ^kaimyną j vestu
ves rado numestą granatą, ku
rią išėmęs pradėjo krapštinė
ti. Granata sprogdama už-

. KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
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“ 
kontestantams, kad ‘jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

----  ............................ .. 'iitm — ■——— -v ■ na>' '

IMPFRFECT IN ORIGINAL |



2 NAUJIENOS, Chicago, UI. —i »>n ■*— i — Pirma'dienis, Baland. 11, ’27

Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1926 iu. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos VaŲyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YL’šKEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., ’-afayette 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 Su. Western Avė., Kepublic 5560
V_________________________________ _ nr... ,/

Bukime teisingi sau 
ir kitiems

TITi’A RUFFO, ŽINOMAS BARITONAS METROPOLITAN IR 
CHICAGO OPERA KOMPANIJŲ

Klausimai

Klaipėdos Nekilo. Nuosa 
Vjbe ir Amerikiečiai

.Amerikiečiu no- *
ri, nors senatvėje, apsigyventi 
Lietuvoje : nors kaulus parvež
ti į gimtą žemelę! Tam tikslui 
daroma ekskursijos į Lietu
vą, vedama susirašinėjimai, ir 
Amerikoje gyvenanti Lietuviai, 
kaip matyt iš laikraščių, giliai
susirupinę 
klausimu.

Nevienas, parvažiavęs Lietu
von, apsidairo, apsižiūri, bet, 
pratęs geresnėse sąlygose gy-
venti, negali įsivaizduoti kaip 
jis čia, Lietuvoje, galės gyvent, 
kur nėra nei tinkamų kelių, nei 
gerai pastatytų ūkių, nei kitų 
patogumų kur galėtų sulig sa
vo papratimo ir išauklėjimo gy
venti. Ir nekarta žvelgia į ta 
šiandie dar Amerikiečiui labai
mažai žinomą. lyg užburtą 
Uietuvos K liti pGcioti K >•« A-

ta, kur keliai geri, kaimai nuo 
neatmenamų laikų išskirstyti

tytas, nekurie ūkininkai tu
ri išsivedę elektros apšvietimą, 
telefonus ir tt.

Bet tai ne viskas! čia, Klai
pėdos krašte, taip sutvarkyta 
kad kiekvienas kaimo ųyvento-
jas kasdien gauna paštą; laik
raščius, laiškus, ir tl. Be to, 
geležinkelių stotis arti; trauki
niai tankiai vaikščioja, plentai 
puikiausi. Taigi, gyvenk ir no-

Kaip daliu Pagelbėt
Gyvendamas jau kelis metus 

Klaipėdos krašte, ir šįmet bū
damas vyriausiu Klaipėdos kra
što Lietuvių chorų dirigentu ir 
instruktorium, geriau pažįstu 
Klaipėdos kraštą negu kiti 
Did-Lietuviai, nes kas savaitę 
važinėju po jį ir turiu artimus 
santikius su Klaipėdos krašto

Girdime nuolat nusiskundimų, 
kad lietuviai nenori remti savų 
biznierių, o eina pas svetimtau- 

’ eitis. Tas yra dalinai teisin
ga. Bet paklauskime dabar, ar 
tik viena pusė tume yra kalta. 
Ar patsai biznierius savo elge
siu, kalba nestumia savuosius 
ir nepaveda jų kitiems?

Yra nemažas būrys žmonių, 
mokančių įtikinti ir prisitaikinti 
prie aplinkybių. Jie turi savo 
nuolatinius rėmėjus ir biznyje 
visada skaitosi pirmutiniai.

Likusi kategorija musų biz
nierių, kuri iškalba apie nerė- 
mimą savųjų nepagauna siūle
lio ant kurio kabo pasiseki
mas, vien dėl to, kad nežino 
kaip apsieiti su 
persimai teko 
vieną lietuvį 
Krautuvė buvo

galėsiu, taip svarbiame reika
le (iki kas kitas tuo reikalu 
rimtai susirūpins ir imsis tar
pininkavimo darbo) padėti.

Tuo reikalu kalbėjau su vie
nu kitu Klaipėdos krašto žy
mesniu Lietuviu. Visi buvo merių, daugiausia moterų. Pir
mūno sumanymui prielankus ir mą kalbą, kurią užgirdau buvo’

žmonėmis. Ne- 
apsilankyt pas 

krautuvninką. 
apipilu© kostu-

ėjo man pa- ginčai. Savininkas įrodinėja, 
padėti butų kad lietuviai esą netikę, nemo- 

„......  ........ ,........... nori įsigyti • ka daryt vieno ar antro, ir jis
ūkį, namą ar krautuvę, lai pa-' nepaisąs ką savieji apie jj ma- 
rašo man laišką nurodydamas 
kokio didumo ūki, namą nori 
pirkti už kokią kainą, kokioje 

y,ra Lietuvos 
etis. kuomet 
aš turėdamas

Manyčiau

no.

vietoje, ir 11., ar 
av Amerikon i»il 
žada parvykti, o

namus, krautuve

reikalaujamas žinias ir dar pri- 
siųsčiau atatinkamų ūkių smul-

Nusiuntęs keletos ūkių krau
tuvių, namų ar dvarų aprašy
mus, fotografijas ir paduoda
mas savininkų pilnus antrašus 
daugiau nesikišiu į jokias dery-

Įog tokios kalbos juos stumia 
nuo rėminio savųjų.
su savo tautos žmonėmis daro

iai šalinasi žmonių arba išdi
džiai parodo, jog savieji nėra 
verti sudilusio skatiko.

Taigi, apsvarstę šį klausimą 
iš abiejų pusių, pataisykime 
kas taisytina.—G. Lucas.

Sumainė namus
ereitoj savaitėj senas Mar

Del pilietybės klausimo, kiek fluette parko pilietis, p. .1. Kak-1 
teko sužinoti bus daroma dide- ta, sumainė savo puikų namą;

liečiams Lietuviams norintiems
Tik deja, niekas iki šiol rim- apsigyventi Klai|>ėdos krašte, 

tai nesusirupino. Klaipėdos kriv* taip kad tame didelių klinčių ne
što miestuose ir nors bus.

taip ir Amerikoj.
Nors tuo reikalu

kalbėta ir rašyta; o klausimas 
nes dabar, 

kuomet svetimų valstybių pilie
čiai turi apleisti kraštą yra ne
maža gražių namų miestuose, 
ūkių kaimuose, kurių galima 
nebrangiai pirkti; kad pirktų 
Lietuviai iš to butų didžiausia 
nauda Lietuvai, nes juo dau
giau šviesių Amerikiečių Lietu-

te tuo tas kraštas bus daugiau 
sulietuvėjęs, kas musų valsty-

tą turėdamas galvoje aš ir 
imuos žygių padėti Amerikie
čiams norintiems ramiai gvven-

savo svajones lengvai j kūnyti. 
Man rupi viena: kad kuodau- 
giausia Amerikiečių įsigytų ne
kilnojamą turtą Klaipėdos kra-

timų įtakos. Štai mano tikslas!

“Kaip ir daugelis kitų* ku
riems viskas yra balse ir 
svarume gerkles, aš, kuomet 
rukau, pageidauju toastcd 
cigarttus — Lucky Strikes”.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Kaip auga priemiesčiai?
Chicagos augimas 

didintis ir artimesnius 
liūs.

Surinktos skaitlinės 
statybą pirmam ketvirtadaly šių

Abeji ir pereitų metų sekančiai:
1926 m.

l.izniava šešių flatu muro na
mą ant Bucine gatvės, 
namai Įkainuoti $18,000.

Abiems pusėms patarnavo Ch-go $101,610,500
518,025

2,519,600
Kas įimtai nori apsigyventi j kmpo suvedėjai-biūkeiiai 

Klaipėdos krašte, įsigyjant ne- ^uv 
kilnojamą tintą, už mano pusi- r.v*J 
tarnavimą, sūrini-imą fotografi- Co. 
jų, informacijų ir tt. turi pri- I 
siųsti $5 arba 50 litų. Kitokių | geriausių 
tarpininkavimo nuošimčių nei • vietose. - 
iš pirkėjo nei iš pardavėjo ne-!

nariai:

Vienam, o ne keliem

Kėdei apsimoka atiduoti

Kai kurie savininkai bijo, jog

imu, nes man rupi 
taip ir dabar tik musų tautos

Pridedu kad čia 
mos nėra ir dar 
nes čia, Klaipėdos 
dosi savo įstatymais.

Taigi kas nori gauti 
žinių apie parduodamus
tegul kreipiasi žemiau paduotu 
antrašu, o aš 
vietos 
rysiu 
likta 
tikslą 
butų 
mane 
xj. —

Klaipėda, Kanto Aikšt

žemės refoi 
negreit bus, ! 

vai- i

turtu

Morgičiai, Bankas ir 
Testamentas

Kiaus. Skaitydamas “Na 
ir Žemė” skyrių randu vi

1
m ai
šokiu klausimų, 
drįstu pasiųsti 
šiuos klausimus:

todel ir aš

L Aš turiu morgičių ant 
vieno žmogaus namo. Morgičių 
laikas jau praėjo, lx‘t aš suti
kau pinigus palikti jo naudo
jimui. Ar aš galėčiau grąžinti 
pinigus ir kiek metų morgičiai 
tokiam stovy turi galios.

2. Turiu vėl morgičių pirkęs 
iš State banko. Jeigu kokiam 
atsitikime bankas bankrutytų, 
ar galėčiau gauti savo pinigus?

.3. Jei žmogus turėtų pinigų, 
morgičių ar kitokio turto ban
ke ir mirtų nepadaręs raštiš
ko testamento, ar galėtų jo gi
minės ar broliai išieškoti teis
mo keliu turtą, ar liktų jis vais

A įsakymai:
,, 1. Nedaro skirtumo kaip il
gai suvėlintas morgičio atmo- 
kčjimas. Namo savininkas, ku
ris užsitraukė morgičių, jei jis

I užrekorduotas, privalo ji atmo-

' psiliečia. mi>rįrici<> vertę-, lcur*i 
bankas pardavė.

3. Jei žmogus miršta ir jo
pinigai randas banke, įpėdiniai

pasiima pinigus tik tuomet, kai 
nesiranda giminių.

NORI TAPTI PILIEČIU
skatina 
m i este

nekil. 
tiktai 1

ytėliam agentui?

Tai yra vienintelė priemonė

‘ 1927 m.

839,155
2.172,100

sakančiai tarnatiti savo klien- 
tams. Geriau tureli vieną gerą 
atstovą, negu desėtkus prastų, suteikite

, Cicero 931,250
Linkėtina namų savininkams Evanston 1,191,900 

pasisekimų naujose ■ 1 lighl-d Pk 437,051
Kazys. : Maywood
--------------- 'Oak Bark

debesų

55 1,150 
909,150 '

942,486 
2,475,200 

(>14,155 
969,880 

1,210,851
908,820

Iš vieno agento galite reika
lauti, kad jis kreiptų visą savo 
domę į jūsų nuosavybę; iš tu
zino negalite laukti nieko.

iGary (,167,922
Ilam-nd 1,08.3,9.35 816,156

neužilgo pasidi- Kviečia statyt paminklą
Ižiucti, jog Chicaga turi aukš-’ I)r. J. Basanavičiui 

ičiausj gyvenamą triobesį Ame- ______ 127""
jiikoje. Jis bus statomas P1*1' Lietuvos konsulo P. žadeikio
Dcknvarc place ir Lake Shorc • i;ijxk.ls i ™ t Tarvbai.

iš savo pusės, I 
Lietuvių padedamas, da- Jo pamatas turės 90X^0 pė- 
viską, k^d vis? butų ir P“*'*8 aukštyn bokšto pa- 
kuogeriausia, turėdanins' vidale !.>•» pėdas, lokiu budu 
kad Klaipėdos kraštas i Projektuojamas namas pralenks
grynai Lietuviškas. T'*is gaišųjį Nc\v iorko Kitz. 
paragino ir daryti ši žy-| Bokštas kainuos $4,.>00,000

Lith. Beal Estate Board, 
K. .1. Macke, PreS., 
2136 W. 59tb St., 
Chicago, III.

delbiamasis Tamsta,

'nes sekančių metų. —X.

•J11.1.1 1 >-l.

a!> .W‘*^»**

[Pacific and Atlantic Photo J
yni žmonės tapo užmušti laike siautusiog audros.

Kaip tik buvo gauta žinia 
apie Dr. Jono Basanavičiaus 
mirtį šių metų 16 d. vasario, 
tuoj čikagiečių tarpe gimė pa
triotinis sumanymas: padaryti 1 
pradžią Dr-o Jono Basanavičiaus ’ 
paminklui Vilniuje. Paminklo 
svarbumas ir jo reikšmė yra 1 
i'iški kiekvienam lietuviui.

miesiems teks padėtį kertini 
akmenį tam lietuvybės pamink-

tu vos- žemėje.
Jeigu 'lamstų gerfc. organiza

cija nutariu ir įgaliotų savo 
narius dėl šio reikalo pasidar
buoti, tai šiam sumanymui pa
sisekimas butų užtikrintas. Or
ganizacijų delegatai vėliau nu
statytų sumanymo vykdymo 
planą bei programą.

Tikėdamas, kad Tamstų or
ganizacija teiksis palankiai pa
siūlymą apsvarstyti artimiau
siame laike, lieku

Su tikra pagarba,
P. Žadeikis,

Ar norėtumėt turėti dešimts 
advokatų vienoj teismo byloj, 
kurie dirbtų nepriklausomai?

neparduoti pas kitą. Tai yra, 
’ i klaida. Kiekvienas agentas nori 

sąžiningai tarnauti savo klien
tui ir esant reikalui pasidalin- * .
tu komisu su bile kuriuo kitu I Ka’"a 25 'ent?' “ Šaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias-'Ąpie šios šalies tvar
ką ir vadžios farrpą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Viši faktai su- 

; rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos

vyras 
be jokių sunkufnų 

' kyt egzaminą bile 
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 
mas

.leigu , norite pagelbėti savo ; 
agentui kokiam nors dalyke, tai 
______ė jam išimtinas 
pardavime nuosavybes.

teises

Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

Išsirink atsakom ingy ir žino- kiekvienas 
mą agentą ir jis neapvils jūsų.

H. B. C.

Turtingiausias žmogus 
pasauly 25 centus.

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai- 
kokioj val-

Agentas, kuriam suteiktos iš
imtinos teisės j nuosavybę, ga
li tinkamiau patarnauti; gar
sini! laikraščiuose ir greičiau 
parduoti.

Pavesdami visą dalyką vie
nam agentui jus išvengiat dau
geli nesusipratfmų ir pavojaus, 
kad Lile kuris kitas brokeris,

mišo.

Ar galite reikalauti iš agen
to, kad jis išderetii aukštą Rai

•kitų daro siūlymus parduoti?

verčia t parduos už tiek, kiek 
•'gaus, nes jeigu jis to nepada
rys, tai bus kitas jo vietoj.

Perdaug virėjų retai kada 
pagamina gerus barščius.” ši 
patarlė labai pritinka nekilno
jamai nuosavybei.

I labai line neatsakom i nga re- 
kordavinio sistema gaišina lai-

o kas svarbiausia, tai įvelia 
agentus ir savininkus į nuola
tinius kivirčius teismuose.

Kompelentiškas ir save ger
biantis agentas geriau priims 
parduoti dešimtj nuosavybių su 
išimtina teise, negu šimtą se
nuoju bildu.

Jei busite vienas iš dešimties, 
jūsų porga parduoti bus ge
resnė negu esant vienam iš 
šimto.

V

Kas yra turtingiausias žmo
gus pasauly? Be abejo, Henry 
Ford, žinomas automobilių iš-1 
dirbėjas. Tik savo turtais jis1 
nesigiria * ir gyvena gana pap- Į 
rastai. Darbo turi daugiau negu 
kiti.

in aujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu kablegramu .Visas Fordo turtas siekia 

2,000,000,000 doleriu. Gvvais 
pinigais bankuose jo yra padė- Naujienų Spaustuvė 
ta keturi šimtai milionų dolerių. vrg Unijinė Snanntuva.

Rusiškos ir Turkiškos
12th. STREET 

Tek Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louia Ate 

CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE /

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminu sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............... ........... .

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........................................................  55c
.Namų darbai, naminė sųskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

$2.50

$1.50

$3.00

., $7.00 
..... 50c

a _ ----- .. -------k-l - — i .
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MUSŲ MOTERIMS
■■■■ Veda Dora Vilkiene- ■ ■   J

K( IR KAIP VIRTI
SPINAKŲ SRIUBA

1 > 0 puoduko virtų špinaku
l vidutinio didumo svogū

nas
1 šaukštas taukų
1 4 puoduko baltos duonas 

trupinių
2 puoduku bile kokios grynos 

sriubos
Pipirų, druskos
1 puodukas saldžias Smeto

nos
1 o šaukštuko miltų
Virk svogūnus svieste. Pri

dėk špinakus, duonos trupinius, 
sriubą, druską, pipirus ir tegul 
verda ant mažos ugnies 30 ini- 
nutų. Padaryk mišinį iš Smeto
nos miltų, pridek prie sriubos. 
Virk dar 5 minutes. Paduok 
karštą su šaltais viltais kiauši
niais ir virtom karštom bul
vėmis.

DIDŽIŲJŲ baltų PUPŲ SA
LOTOS

1 puodukas baltąją pupų 
(Įima beans)

»2 puoduko sukapotų žalių
jų pipirų

1 puodukas supiaustytų šelv
ių

Viską kartu sumaišyk užpilk 
francuzų dažai u iš acto, alyvos, 
druskos, cukraus. Padėkite ant 
salotų lapų ir apibarstykite 
raudonais pipirais.

MAIGYTOS DARŽOVIŲ SA- 
LOTOS

1 puodukas smulkiai supiau
stytų kopūstų

puoduko morkvų
1 4 puoduko žaliųjų pipirų
l puoduką selerų
Truputį žaliųjų p etruskų *’
Viską kartu sumaišykite už

pilkite mayonnaise arba pran
cūzų dažalo. Padėkite ant salo
tų lapų

PIETINIU BUDU PRIRENGTI 
KORNAI

2 puoduku kurną iš blokinės, 
arba namie viltų

1 šaukštukas druskos
l*/2 šaukšto tirpyto sviesto
2 kiaušiniu
1 8 šaukštuko pipirų
2 puoduku pienų
Pridėk prie kornų lengvai iš

plaktus kiaušinius, druską, pipi
rus, sviestą ir pieną. Sudėk vi
ską išsviestuotan indan. Kepk 
nekarštame pečiuje 45 minutes 
pako) sutirštės.

’AOGUNAl SMETONOS DA
ŽAI.E

3 4 kvortos mažąją svogn- 
ų

1 šaukštukas druskos
2 puoduku pieno
2 šaukštu sviesto
1 šaukštą miltų '
i-o šaukštuko druskos
Truputį pipirų

MADOS.

GRACEFUI. MOVĖ- 
MENT

An interc-»ting 
is effected in a 
irOck for wear. de 
ve lope d m plain 
šilk erepc in combination 
with ^hepherd’s plaid in 
navy blue and white. The 
back is ttraight, with front 
of skirt in box-plait effect. 
gtving a graceful move- 
uient. when in motion Dė
sią n No. X<)5 can be had in 

siaea 16, 18 yeara, 36 38, 40, 42 and 44 inches 
bust measure. The 36-inch sue reųuires 
Už yards of 32 or 36-inch plaid with 2)4 
yards of 40-inch plain material and ?4 yard 
32-incb material for camiaolc. Pattem 
price 15 cents in stamp: or coin (coin pre- 
ferred). Our patterna are made by the 
leading Fashion Deaigners of New York 
City and are ruaranteed to fit perfectly. 
You'll be delighted with our Spring and 
Summer Faahion Magazine Jend 10 eents

treatment 
two-piece

navy blue

for your copy.

8005. Sporto suknele. Tinka iš 
byle materijos. Sukirptos mitros 16 
ir 18 metų ir 36, 88, 40, 42 ir 44 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 2% 
y ardų paprastos materijos ir % jar
dų kitokios materijos bliuzkai.

Smagumas ir ekonomija, šitokį 
parinkimą turėtų turėti kiekviena 
ekonomiška ir gudri panelė, o ypač 
tos, kurios dirba ofisuose. Nieko 
puikesnio negalima sau ir įsivaizdin
ti. Sijonas galima gauti nuo 16, 18 
metų ir nuo 86 colių per krutinę iki 
46. Bluzką 3015 mieros nuo 16, 18 
ir 36 colių per krutinę iki 46 colių. 
Bliuzka 3014, 16, 18 ir 36 iki 44 co
lių per krutinę ir bliuzka 8013, 16 ir 
18 metų ir 3t colių per krutinę iki 42 
colių.

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 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
HaJsted St., Chicago, III.

'NAUJIENOS Pattem Dept ? 
1739 S. HaJsted St., Chicago, III. ; 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...................

Mieros ....................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist)

(Pacific and Atlantic Photo]

H i Įdega kI Kwandt, 21 metę, , Vokietijos gražumo “karalai
tė”. .Ii tapo išrinkta kaipo gražiausi Vokietijos moteris.

Nulupk svogūnus. Virk 2 
(vortose vandens su druska, pa
ini svogūnai bus minkšti. Pa-, 
daryk dažalą iš sviesto, pieno, > 
miltų ir druskos. Nusunk van-i 
denį nuo svogūnų; sudėk svo
gūnus. Paduok karštą. Geras! 
valgymas prie mėsos.

PRANCŪZIŠKU BUDU PRI
RENGTA DUONA

(French Toast)
2 kiaušiniai
l/2 šaukštuko druskos
8 riekutės baltos duonos
2 šaukštu cukraus
1 */L> puoduko pieno
Išplak kiaušinius lengvai, 

pridėk druskos, cukrų ir su
pilk pieną. {mirkyk duoną mi
šinyje. Pakerpk ant karštų tau

škų arba sviesto. Paduok su 
virtais vaisiais ar uogom. Ge
ras, skanus ir maistingas val
gis pusryčiams.

ISPANIŠKAS RYŽIUS

i/2 puoduko ryžiaus
2 puoduku karšto vandens

‘/j šaukštuko druskos
2 puoduku virtos, šaltos su- 

piaustytos mėsos
2 žali pipirai
1 šaukštas sviesto
1 svogūnas, sukapotas
1 /8 šaukštuko pipirų
i/2 kvortos tomatų sunkos
IV2 šaukštuko druskos
1 puodukas tarkuoto sūrio
1 puodukas sviestu apipiltų 

baltos duonos trupinių
Virk ryžius vandeny su l/£ 

šaukštuko druskos. Supiaustyk 
žalius pipirus ir svogūnus ir 
pakepink ant sviesto. Supilk 
tomatus, sudėk druską, pipirus 
ir duok užvirti.

Sudėk į molinį puodą, eilėmis 
ryžių, ir mišinį, ant viršaus už
dėk duonos trupinius ir tar
kuotą sūrį. Kepk nekarštame 
pečiuje pakol duonos trupiniai 
[Mirus. t :

BUTTERSCOTCH PYRAGAI
ČIAI

2 puoduku rusvaus cukro
2 kiaušiniu
1 šaukštukas vanillos
1 puodukas riešutų
3-4 puodukai miltų dėk tiek, 

kad tešla butų tiršta.
1 puodukas taukų ir sviesto, 

sumaišytą kartu
1 šaukštukas cream of tartar
1 šaukštukas sodos
1 puodukas sukapotų “dates” 

(daktylių)
Persijok miltus su soda ii 

cream of tartar. Ištrink sviestą 
ir cukrų, pridėk kiaušinius ir 
vėl trink pakol, mišinys bus 
tirštas ir šviesiai geltonas. Su
dėk miltus ir išmaišyk. Paskui

Nauja Madą Knyga Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
A. VIDIKAS-LULEVIGH

iš tešlos pailgą ritulį, suvyniok 
į vaškinę popierą ir tegul pa
stovi per naktį šaltoj vietoj, 
paskui supiaustyk į 1 8 storu
mo šmotukus. Kepk greit kar
štame pečiuje.

RUSVI PYRAGAIČIAI

2 puoduku cukrinis 
l/> puoduko sviesto 
•X> puoduko pieno 
2 šmotu šok oi i ado 
1 ’/j puoduko sukapotų riešu- 

itų
1 l 3 puoduko gerųjų baltų- 

I jų miltų
% šaukštuko druskos
4 kiaušiniai
2 šaukštukai vanillos
Ištrink sviestą su cukrum, 

1 pridėk kiaušinius ir gerai iš- 
i trink. Pridėk ištarpytą šokolia- 
Į dą ir vėl trink. Apipilk riešu- 
' ėiais trupučiu persijotąją mil
tais. Pridėk viską pamaišyda1 
ma prie pirmojo mišinio. Ant 
galo sudėk riešučius ir vanillą.

Sudėk l/į colio stoninio tešlos 
į formą išklotą alyvuotu po 

i pieriu. Kepk 15 minučių. Su
piaustyk mažais ketvirtainiais 
šmotukais pakol pyragas dar 
bus karštas. Vartok aštrų pei
lį. Padalyk 48 pyragaičius, 
kiekvienas IV2 coilo storio.

KAKAO

2 šaukštai kakao
2 šaukštai cukraus
1/2 puoduko karšto vandens
3 puodukai pieno
V2 šaukštuko vanillos
Nušutink pieną dvigubame 

puode. Sumaišyk kakao, drus
ką cukrų ir užpilk karštu van
deniu. Virk ant mažos ugnies 
10 ar 15 minutų. Paduok puo
dukuose. Uždėk kiekvienam 
puodukui plaktos saldžios Sme
tonos.

Mokina Vaikus Taupymo
Daugelis motinų surado, kad tau

pymas vynioklių ir panels nuo Ame
rican Family Muilo ir American Fam
ily Flakes, kurie yra išmainomi į dau
gelį brangių dalykų,, turi didelės įtek
mės j vaikus. Jie įpranta iš mažų 
dienų toupymo ir užauga taupiais 
vyrais ir moterimis.

O tie žmones, kurie nevartoja vy
nioklių, atiduoda juos labdaringoms 
įstaigoms. ,

Skelbimas apie dovanas telpa kito
je vietoje Naujienose. Pasiūlymas yra 
aprubežiuotas, nepasivėlinkit iš jo 
pasinaudoti.

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

dėk riešučius ir datas. Padaryk

Moterys

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Viršuje

State

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KaiishilLi^

AKUŠERE’ A 
3252 So. Halsted St.

nos kreipkitės su
Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kainu tik LOc.

Užsakiniams.
Rašykit į
NAUJIENOS PATTEKN DEPT., 

1739 So. Halsted St.
Ch-^ago, III.

Garsinkites Naujienose

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

4120 So. Richmond Street

AKLŠFRKĄ
3101 So. HaMed Street
Kampas 31-nu»^ gatvėn

Tel. Yards 1119

Universal
Bank

ir mergi-

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon
ini či u ose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
+....  " . ................. —-—•—.—-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir falvos 

skaudėįima

Siuskit pinigus per
NAUJIEM

limmilllirilllllllTllllrTTTTTTrinriiTiimiiirT

M

M

H 
M 
M 
M 
H 
H 
H 
H

H
H 
H

M 
H

M

M 
H 
M

M 
M 
M 
M 
M

M 
M

Grojikliai Pianai 
PEOPLES' KRAUTUVĖSE

m 4177-83 Archer A ve.
5 M. KEZES, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti gerinusį pianą už teisinga 
kaina.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didž:,iusiai pagarsėję muzikos ar
tistai — 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 Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritalkinam kiekvienam.

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

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679ą. - ., M ■

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. I^ewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuviai Advokatai

Telephone Yards 0254

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3260

HERZMAN -ra

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn StM 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
ni vakarą, išskyrus ketvergą., 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKąIA’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisaa 
3335 So. Halsted St 

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

TeL Yarda 0141
Bylo« visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiama.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. lat Šalie St., Koom 536 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Ckicago 
Trt. Yards 4681

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmieityji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. WasMngton SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

-IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
13th St., netoli Morgan 8t.

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

. Dienomis: Canal
TeLfonai. J «“•

j South ' bore 2288 
» ’ Boulevard 4186

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9606

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2M1
To. Randolph 1684—Vai. nuo 9-6

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

7—9 v. v. apart Panedfclio ir 
Pitnyiioz.

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

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. l.oonds, kumpas 18 ir BIse 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfax 6853 

____________________________ —>
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Amerikoje. Taip, viena Amerikos telegramų agentūra 
skelbia, kad Kaune karo lauko teismas šiomis dienomis 
pasmerkęs sušaudymui 2 komunistu, Melamedų ir Kru- 
penį, kaltinamus dėl proklamacijų skleidimo kariuome
nėje.

Jeigu po debatų dėl Voldemaro deklaracijos opozici
ja šurinko Seime 36 balsus prieš valdžių, tai dabar, kai 
liaudininkų interpeliacijoje bus iškelti aikštėn šitie fak
tai, kuriais jau ėmė piktintis ir tautinių mažumų atsto
vai, — tai Seime lengvai susidarys absoliute dauguma 
(43) ir daugiaus balsų, priešingų valdžiai. Ir tuomet smur
tininkų saikai teks arba trauktis, arba paleist Seimų ir 
paskelbt naujus rinkimus.

O jeigu p. Voldemaras, pasitikėdamas savo leitenan
tais, mėgins eiti atviros diktatūros keliu ir nesiskaityti su 
Seimu, tai jisai susilauks ko nors netikėto. •

PRATRUKUSI KOMUNIZMO VOTIS

Vokietijos komunistų partijos centras po nesenai įvy
kusio partijos suvažiavimo ėmė dar smarkiau kovoti su 
opozicija savo partijos.eilėse. Jisai dabar išmetė iš parti
jos keturis savo atstovus reichstage (centraliniam parla
mente) ir penkis atstovus Prūsų landtage (seime).

Išmestiemsiems komunistų atstovams įsakyta rezig
nuoti iš savo vietų, bet jie tų partijos bosų įsakymų igno
ruoja. Tuo budu komunistų frakcija reichstage netenka 
keturių narių, o frakcija landtage netenka penkių narių, 
ir tas vietas komunistai negali užpildyti kitais žmonė
mis. '

Šitas krikimo procesas Vokietijos komunisto partijo
je yra tiesioginis rezultatas to, kad ji yra visiškiai idėji
niai ir moraliai subankrotavus. Pradžioje komunistai bu
vo “tuojautinės” revoliucijos skelbėjai. Jie stojo už bur
žuazinės tvarkos sugriovimų ir už revoliucinę sųjungų su 
bolševikiška Rusija. Bet šiandie yra aišku, kad Vokieti
jos proletariatas yra suinteresuotas ne griovimu, bet kra
što atstatymu.

Antra vertus, bolševikiškoji Rusija jau irgi senai yra 
paliovus vaidinusi darbininkiškos revoliucijos vado rolę. 
Bolševizmas namie paveržė darbininkams beveik visas 
teises, kurių jie buvo iškovoję per revoliucijų; o bolševiz
mas kitose šalyse niekur neiššaukė revoliucijos, bet tik
tai suskaldė darbininkų judėjimų ir prirengė dirvų fa
šizmui.

Ir net blogiaus. Per keletu paskutinių mėnesių Vokie
tijos socialdemokratai iškėlė aikštėn eilę faktų, kurie ne
abejotinai rodo, kad Rusijos bolševizmas palaiko ir aprū
pina ginklais Vokietijos monarchistus. Šitie atidengimai 
galutinai atidarė akis protaujantiems Vokietijos darbi
ninkams. Todėl ir tie darbininkai, kurie dar pirmiaus 
duodavosi Maskvos humbugieriams apgaudinėti, dabar 
jau ima kilti prieš savo vadus ir prieš Rusijos bolševikų 
politikų.

Komunistų centras mėgina šitų “maištų” savo parti
joje nuslopinti, mėtydamas iš organizacijos nepaklusniuo
sius elementus. Bet žinomas dalykas, kad iš to nieko ne
išeis, tik partija greičiaus suskils ir pakriks.

Komunistinė votis Vokietijos , darbininkų judėjime 
yra ne tik pritvinkus, bet ir pratrukus.

KOVA PRIEŠ LIETUVOS DIKTATORIUS

Pijęių knyffv leidėjas. — 
Kaip lietus suteikia 
augmenims maisto. — 
Ar žmonės išsigim
sta?

Nesenai Anglijoj mirė žmo
nių švietimo ponierius, J. M. 
Dent, leidėjas bibliotekos var
du “Everyman’s Library’’. Pa
sak K. B. tos bibliotekos leidi
nių išėjo apie 20,000,000 ek
zempliorių. Dent pasimirė ne
toli Londono. Jo nuopelnų bri
tų visuomenė kol kas neįverti
no, nors nėra abejonės, kad 
žmonių švietimo srityj jis buvo 
labai daug pasidarbavęs.

Jisai įdėjo į savo darbą visą 
savo energiją ir atidavė, savo 
idėjai visą gyvenimų. Jis nepai
sė, kad nei valstybė, nei britų 
universitetai nepagerbė jo už 
milžinišką nuopelną, ir tiktai 
labar, jam pasimirus, prade
dama apie jį kalbėti ir jo vardą 
minėti. Taip visur ir visados 
yra, kultūros darbininkai re
tai kur tėra tinkamai įvertina
mi, kol dar gyvi. Jei kas ban
dydavo atkalbinti Dentą nuo 
spausdinimo kokios nors kny
gos, jis atsakydavo: “Jei 
;a knyga yra gera ir žmo
nėms bus naudinga, išlei
dus ją pigia kaina, tai iš
leisime, nepaisant, ar bus iš to 
įuostolių, ar pelno”. Vyriausias 
O darbo tikslas buvo teikti 
žmonėms geriausias knygas už 
galimai žemiausią kainą. Kei
kia nepamiršti, kad geros kny- 
ros anglų kalba yra labai bran
gios.

įdarui to švietimo pionieriaus 
biografija. Jisai pradėjo dar
buotis Londone, 17 m. amžiaus 
būdamas, knygų spaustuvėse ir 
rišyklsoe. 1872 m. jis įsikūrė 
savo knygų rišyklą ir 1888 m. 
pradėjo leisti nedideles knyge
les, kurias labai dailiai įrišda- 
vo į viršelius ir tuo budu pa
traukdavo skaitytojus. Pirmu
tinė jo išleista knyga buvo “The 
Essays of Elia”. Paskui susi
taręs su Toynbee Hali Shakes 
peare Society, leido šekspiro 
raštus, - kiekvieną kurinį at- 
kirojo knygoje, nebrangia kai
na ir vienokio dydžio. Pirmam v

tos laidos tomui jis teturėjo 600 
ėmėjų; antrą tomą užsirašė 
6,000 prenumeratorių; paskui 
kas metai išparduodavo po 250,- 
0(X) ekzempliorių. Kitos serijų 
laidos žinomos Anglijoj vardais: 
“The Temple Classics”, Kings 
Treasuries of English Liter- 
ature” ir kt. neskaitant visos 
eilės svarbių švietimo knygų.

Visų įdomiausi ir visų žino
miausi jo išleistų knygų serija 
vadinasi “Everyman’s iLibrary” 
(Kiekvieno žmogaus knygynas). 
Ta serija yra žinoma visame 
angliškai skaitančiame pasau
lyj. Jokioj kitoj kalboj nėra 
tokios turiningos ir prieinama 
kaina išleistos geriausių knygų 
serijos. Dent, planuodamas 
savo “Eeveryman’s Library”, 
tikėjosi išleisti toje serijoje ne
mažiau, negu 1,0(10 įvairių kny- 
>4ų. .Jis savo tikslo neatsiekė, 

mirtis sutrukdė; bet visgi jis 
išleido 780 knygų toje serijoje,

jus mirties" nuosprendžius, padarytus šio mėnesio prad- p(>s serijos knygos yra plačiai 
žioje; ir šitų pranešimų patvirtina kitos žinios, gautos pardavinėjamos visur; apskai-

Anų dienų paskelbta “Naujienose” žinia apie Dr. Pa
jaujo areštų ir kitus desperatiškus smetoninės valdžios 
žygius prieš opozicijų — pasitvirtino. Tik-kų gauta žinia 
iš Rygos sako, kad valdžia padariusi masinius areštus ka
riuomenėje, kur einanti plati agitacija prieš valdžių.

Tai čia, matyt, tas “sumoksiąs” prieš valdžių, kuris 
buvęs “atidengtas”.

Toje pat žinioje pranešama taip pat, kad, protestuo
dami prieš konstitucijos laužymus, demonstratyviai išėję 
iš Seimo posėdžių salės 50 atstovų, t. y. abidvi opozicinės 
partijos ir tautinės mažumos.

Šis faktas yra ypatingai reikšmingas.
Po gruodžio 17 d. perversmo tautinės mažumos iki 

šiol mėgino laikytis nuošaliai. Jų atstovai ne tik ne pa
remdavo opozicijų, bet kai kurie jų (pavyzdžiui, lenkai) 
net kartais balsuodavo su valdžios partijomis. Todėl opo
zicija neturėjo pajėgų nuversti valdžių. Bet jeigu dabar 
tautinės mažumos jau prisidėjo prie vai. liaudininkų ir 
socialdemokratų, tai pirmam balsavime valdžia galės būt 
sumušta. v t į?

Del konstitucijos laužymų vai. liaudininkų frakcija 
įteikė Seime interpeliacijų valdžiai. Interpeliacija bus, be 
abejonės, paremta tokiais tvirtais faktais, kad Voldema
ras negalės jų atremti.

Valdžia laužo respublikos konstitucijų jau vien tuo, 
kad ji laiko krašte karo stovį, kurio nėra patvirtinęs Sei
mas. Dabar ji vėl sulaužė konstitucijų, suimdama be Sei
mo leidimo atstovų Pajaujį. Seimo nariams konstitucija 
pripažįsta asmens neliečiamybę.

Pagaliau, joks padoresnis žmogus negali pakęsti ir 
to kruvino teroro, kurį Voldemaro deržimordos vykina 
krašte. Musų gautoje telegramoje pranešama apie nau-

čiuojama, kad iki šiol jų jau 
išparduota nemažiau, kaip 20 
milionų ekzempliorių.

»;< >:<

Dr. Krank 'f. Shutt, Kana
dos agrikultūros departamento 
eksperimentų skyriaus vedėjas, 
nesenai paskelbė, jog lietus yra 
maistas. Maistas, žinoma, ne 
žmonėms, bet augmenims. Lie
tus suteikia augmenims azoto 
(nitrogeno). Keturi penktada
liai musų oro susideda iš azo
to. Tik visa nelaimė tame, kad 
augmenys negali liuosu azotu 
pasinaudoti. Azotas turi būti 
kuriame nors cliemikališkame 
junginyj, kad jis tiktų maistui. 
Paprasčiausias azoto junginys 
yra amonija. Pagalba elektros 
amoni ja padaroma laboratori
joj. Maž daug tokiu jau budu 
amonija pasidaro ir gamtoj. 
Žaibavimas pagelbsti azotui su
sijungti su vandeniliu ir pada
riny] mes gauname amoni jų. 
-Lietaus lašai surenka ore esan
čią amonija ir suteikia augme
nims maisto.

Kitas amonijos šaltinis yra 
fabrikų dūmai. Dr. Shutt sa
ko, jog industrinių miestų apy
linkėse Ii Uosos amonijos ore 
paprastai yra daugiau, negu 
kaimuose.

Išeina, kad lietus ne tik “nu
plauna’’ orą (padaro jį tyres
niu kvėpuoti), bet tuo pačiu 
laiku suteikia reikiamo maisto 
uigmenims.

:!< * ‘ *

Alarmistu niekuomet netrūks
ta. Jų visuomet buvo ir bus. 
Paskutiniais keleriais metais y- 
pač daug kalbama apie žmonių 
degeneraciją. Esą žmonija eina 
velniop. Silpnapročių skaičius 
nuolat didėja. Imkime, pavyz
džiui, Angliją ir Valiją. Egza
minavimas parodė, kad apie 33,- 
000 mokyklas lankantys vaikai 
yra tiesiog silpnapročiai. Bet tai 
dar ne viskas. Sir George 
Nevvman sako, jog prie tų 33,- 
000 dar reikia pridėti apie 200,- 
000 bukapročių vaikų, kurie ir 
mokyklose mažai ką teišmoks
ta ir paskui sunkiai prie gy
venimo sąlygų teprisitaiko. Ta 
armija sudaro visuomenei ne
lengvą naštą.

Kart reikia daryti, kad atei
tyj to butų galima išvengti? 
Prof. Juliau Huxley pataria ap
valyti žmoniją nuo kūkalių. 
Tatai esą galima atsiekti eu
genikos pagalba. Tęsti savo 
gentkartę turi teisės tik tokie 
žmonės, kurie yra sveiki kaip 
protiškai, taip ir fiziškai.

Toks planas gan gražiai 
skamba. Bet praktiškame gy
venime vargu bau jis yra pri
taikomas. Kas klausia Nevv- 
man—tikrai gali pasakyti, ku
rie žmonės naujos gentkartės 
tęsimui tinka, o kurie ne? Ar 
kartais bevalant kviečiai nuo 
kūkalių nebus tuo pačiu laiku 
sunaikinti ir kviečiai?

Nevvman mano, jog su žmo
nija nėra jau taip blogas rei
kalas, kaip kai kurie tvirtina. 
Jeigu šiandien pas žmones su
randama daugiau ydų ir neda- 
teklių, tai tik todėl, kad neda- 
teklių praeityj gal buvo ir ^dau- 
giau, ale mažiau kas juos tepa
stebėdavo.—K. A.

Įvairenybės

Perversmų kraštas

1910 m. Portugalija buvo pa
skelbta respublika. šešiolikos 
metų laikotarpyje Portugalijoje 
Įvyko apie 40 sukilimų. Kiek
vieną kartą sukilimų vadai labai 
lengvai pagrobdavo į savo ran
kas- valstybės valdžią. Tik vie
nais 1926 metais Portugalijoje 
buvo keli perversmai.

1926 m. gegužės mėn. per
versmas buvo padarytas genero
lo Homeco Kastos. Jis’ nuvertė 
demokratiškąją vyriausybę, bet 
vėliaus ir pats buvo nuverstas 
admirolo Kabesadeso. Kabesnile- 
lesas laikėsi tik dvi savaites. 
Jis vėl turėjo užleisti savo vie* 
ą Homerui Kostui. Liepos mėn. 

Kostą pakeitė naujas diktato
rius generolas Karmona, kuris 
ir tebevaldo Portugaliją. Pas
kutinis sukilimas turėjo tikslo 
panaikinti Karmona diktatūrą 
ir atstatyti konstituciją. Suki
limą vedė taip pat respubliko
nai. Sukilimas- nepavyko dė- 
liai to, kad į kovą su diktatū
ra nebuvo įtrauktas visas kraš
tas. Tiesa, jau buvo organizuo
tas respublikos komitetas, bet 
jis dar neišgalėjo išjudinti 
krašto. Daugelis gyventojų 
žiurėjo į sukilimą kaipo į eili
nes kruvinas generolų peštynes 
dėl valdžios.

Ekonominė ir šiaip ūkio pa
dėtis Portugralijoj yra laibai sun
ki. Nuolatiniai perversmai ir 
diktatorių eksperimentai visai 
nualino turtingą kraštą. Nežiū
rint į tai, kad dabartiniam dik
tatoriui pasisekė numalšinti 
sukilimą—jo padėtis toli gražu 
nesustiprėjo. Kapitalas bėga iš 
Portugalijos užsienin. Anglija 
)asiuntė i Portugalijos uostus 
karo laivus apsaugoti savo pi- 
iečius, nes nepasitiki diktatū
ros pastovumu. Xėra jokios 
garantijos, kad ryt ar poryt vėl 
leprasidės piliečių karas.

Kiek karaliai gauna 
algos

“Nation” žinimois, Siamo ka
kalius gaunąs per metus 3,500,- 
>00 dolerių, Italų 3,200,00, An
glų 2,900,000, Japonų 2,250,- 
000, Ispanų —1,775,000, Belgų 
—1,075,000, Pietųslavų 655,- 
500, Rumunų—500,000, švedų— 
163,600, Bulgarų—400,000, Da
nų 300,000 ir Norvegų 244.900.

Buvęs Vokiečių kaizeris gau
davęs algos per metus 5,000,000 
dolerių, buvęs Austrų Vengrų 
imperatorius apie 5,000,000 ir 
buvęs Bušų caras —8,500,000 
dol.

Nužudė dėl prietarų
Voivadžafo kaime, netoli Lo- 

džiaus, gimė vienam ūkininkui 
sūnūs, kuris svėrė 15 svarų ir 
buvo nepaprastai stiprus; pir
mą dieną stengėsi, pagriebęs 
auklės rankas atsisėsti. Prieta
ringas tėvas, matydamas 'tokią 
nepaprastą jėgą kūdiky, manė, 
kad jame įsikūnijo Antikristas 
ir paėmęs kirvį sukapojo jį i 
gabalus. %

Kiek gyventoju Vokie
tijos mieste

Berlyne dabar gyvena 4,013,- 
588 gyventojai (1910 m. buvę 
3,734,258), Hamburge yra 1,- 
179,092 gyv. (1910 b. buvę 
953,023).. Kelnas, Munehenas, 
Leipcigas, Drezdenas ir Bresla- 
vas turi po 1,000,000 su vir
šum gyventojų.

Redakcijos Atsakymai
Rev. L. L.Brodovvicz. — To

kie pranešimai priklauso prie 
apmokamų skelbimų.

Juozas. — Tai yra gryno biz
nio reikalas, o i svetimo biz
nio reikalus mes kištis nenori
me.

[Pacific and Atlantic Photo)

Edna Mussolini, duktė Italijos diktatoriam.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kratos ir suėmimai 
Lietuvoje

KAUNAS. — Penktadienį 
kovo 11 areštuotas Lietuvos 
Jaunimo sąjungos centro val
dybos naryjs ir valstiečių liau
dininkų Žemaitijoj veikėjas 
stud. Ad. Kaminskis.

Be to, tą pačią dieną p. A. 
Kaminskio bute padaryta nuo
dugni krata, tačiau nieko in
kriminuojamo nerasta. Areš
tuotasis padėtas Kauno sunk, 
darbų kalėjiman.

Kovo 10 d. antru kart areš
tuotas stud. Žvironas.

Kėdainių mokytojų semina
rijos mokinių bendrabuty ko
vo 11 d. padaryta krata. Nie
ko neleistino nerasta.

Traukiny iš Ukmergės Kau
nan areštuotas studentas Če- 
reška (soc. dem.). Nors nie
ko nerasta, bet visgi jis pa
talpintas kalėjiman.

Dr. Spukas iš Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimo paleis
tas. Jis ištremiamas į Rasei
nius.

Soc. dem. veikėja Zakytė iš 
Varnių koncentracijos stovyk

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. VVallace Street

—- ------------------------------------ -
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurfas 

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

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

Tel. Bepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. L. Davidonisj M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kcnwood 5107

rz j J i nuo 9 iki II vai. ryte; V a/and03į ouo 6 iki 8 vaL vnkare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandas —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 6 iki 9 valandai vakare ___ ___ _ - -

A. MONTVID, M. D?
1579 Milwa«kee AveM Room 269 
KampuH North Avė. ir Robey St. 

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 Iki 
8 vakare. Tek Brunsvvick 4983.
Namų telefonus Spaulding 8638 

Ultravioletini šviesa ir diathermln 

los paliuosuola. Ji sugrįžo I ei
si uosna.

Iš Kauno ištremtas į Telšius 
studentas — aušrininkas Pa
vilgius. Jam duota poilsio 
Telšiuose 3 mėnesiai.

Rado vieškely nužudy
tus du žmones

KAUNAS.—Kovo 18 d. apie 
10 vai. vakaro tarp Pacunėlių 
miestelio, Kėdainių apskr. ir 

iTaudinaičių km. Panevėžio ap
skrity ant vieškelio rasti nužu
dyti Burnys Kazy,s, Pacunė
lių svaigiųjų gėralų pardavė
jas, ir jo vežikas Piliečius Le
onas. Nužudytieji tą pdt die
ną buvo važiavę į Panevėžį 
parsivežti degtinės.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare. 
Ofisu Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halstcd Street 

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

V. , ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ Į

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

7909 So. Haląted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakarą 

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

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

Tel. Lafayette 4146
i . 4 nuo 9 iki 11 v. rytoValandos > n|io 6 ikj 9 vat yak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

- -
Res. 6800 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 66M 
OfJno Tel. Canal 0^57 

DR. P. Z. ZALAT0RI8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

So. Halated St.
Ckkagą, IB.
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KORESPONDENCIJOS
Lawr0iic0, Mass.

Margumynai

Kovo 26 d., čia pasimirė vi
siems gerai žinomas B. Budis. 
Velionis buvo dar jaunas vy
ras, 35 metų, nevedėlis: paėjo 
iš Žaslių parapijos. Čionai arti
mų giminių neturėjo, Lietuvo
je gi paliko seserį, čia prigulė
jo jis prie Lietuvos Sūnų pa
laipinės draugijos ir prie L. N. 
Kliubo. Palaidojo Lietuvių Tau
tiškos Parapijos kapinėse. Lai
dojimu rūpinos jo pusseserė, 
kuri yra vedus su Grigaliūnu. 
Velionis paliko ir pinigų apie 
$3,Q00, už ką giminės kelia vai
dus. Velionis buvo diktas vy-< 
ras, mėgdavo išsigerti, pasi
mušti, beveik visi apielinkės 
senberniai jo bijojo. Priežastis 
mirties, tai nepavykus operaci
ja; darė kitą operaciją, bet nie
ko negelbėjo daug išsikanki
nęs turėjo skirtis su šiuo pa
sauliu.

sy tojus ir patarė organizuoti 
jaunuolių kuopą, o taipjau ir 
patiems, kurie dar nėra nariai 
taipjau patapti. Garbė mums, 
SLA. nariams, turėti sau už 
vadą p. S. E. Vitaitį. Tokiomis 
tiktai prakalbomis, kaip p. Vi
taitis kad kalba, yra vilties 
prašalinti nelemtus nuo senai 
įsigyvenusius lietuviuose nesu
tikimus ir kerštą prieš vienas 
kitą. Jo prakalba apibudino 
visus mus Amerikos lietuvių 
gyvenimo reikalus, genis dar
bus, taip ir blogus. Prakalbos 
pavyko, nepaisant kad parapi- 
jiniai misionierių 
to paties vakaro 

* *

kaip tyčia ant

♦

55 kuopa nu
tarė ruošti velykinius šokius 
balandžio 17 d.. Lietuvių svetai
nėje. Kas 
gražesnius 
dovanų.

j tą vakarėlį atneš 
margučius, tas gaus

ir John M. VVosher (kun. Vaiš- 
noriu) ir nedaryti pastangų 
priešintis (kontestante) testa
mentui. Ji jiems patikėjusi ir 
nepareikalavusi savo sūnaus 
turtą įstatymais numatytu lai
ku—bėgyje dviejų metų.

Be to John M. VVosher (kun. 
Vaišnoris) rašęs jai laiškus, 
prižadėdamas pasirūpinti, kad 
ji gautų turtą per Kauno ka
talikų vyskupą.

Skunde pažymima, kad Wos- 
her (kun. Vaišnorius) ir Kazė
nas (kun. Kazėnas) tyčiomis 
patarę jai (Onai Abramaitienei) 
neieškoti 'savo mirusio sūnaus 
kun. Igno Abramaičio turto, 
kad ji tokiu budu nieko neda
rytų per dvėjus metus, iki ne
pasibaigs laikas kontestavimui 
testamento.

Dabar tas turtas esąs Alleg- 
beny pavieto našlaičių teismo 
administracijoj ir jau esąs iš
neštas galutinas nuosprendis 
apie jo padalinimą.

| j ~ ( Vynioklius nuo American Family Muilo 
VZ ] ir Panels nuo American Family Flakes C. P. SUROMSKIS & 00.

ODEINA
COMMUNirY 
PAR PLATU 

SILVERVVARE
Garantuota dvidešinp- 

žinomos 
.Jus žinote jų 
Su gbažiu 
vainiko pat-

čiai metų
rūšies.
vertę.
šliubinio
te r n u.
Arbatinis šaukštukas

47 vyniokliai
kiekvieną

Stalavas šaukštas
HM) vynioklių
kiekvieną

INDAMS
ŠLUOSTYTUVAS 

Mieros 16x33. pusiau 
lininis už American 
Family Muilo vyniok
lius ir Panels nuo 
Amgerican Family 
Flakes. Tikrai įsigy
kite jų keletą.

25 vyniokliai 
kiekvieną

TIRKImKI MAUDY
NIŲ KANKŠLUO- 

ŠČIA1
Ekstra dideli ir sto
ri; 24x44 colių, su 
spalvuotais kraštais.

115 vynioklių už 
kiekvieną
HEMSTITCHED

U Z

NEJUDINAMO TURTO
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA

♦ » ♦
Kovo 27 d., L. U. Kliubas bu

vo surengęs paskaitas. Prele
gentas buvo vietos Dr. G. J. 
Mikolaitis. Skaitė temoj: “Už
krečiamos ligos ir jų reikšmė”. 
Žmonių buvo vidutiniškai, 
skaita buvo visi patenkinti, 
tos dantistas Dr. J. Aleksa 
aiškino apie dantų ligas. 

♦ ♦ ♦
Kovo 30 d., komunistų

kuopos rengė prakalbas. Kalbė
tojas buvo net iš Chicagos, M. 
žaldokas, buk “Vilnies” redak
torius. Žmonių buvo visai
žai. aukų surinko tik $5, taigi 
neužtenka nei už svetainę

« >:< ♦

'f. M. D. 121 kuopa ruošiasi 
dalyvauti skaitlingai atstovais 
busiančiame T. M. D. apskričio 
suvažiavime, kuris įvyks gegu-

Rockford, III.
Kovo 27

ra-
Vie- 
irgi

<1 v i

nui-

užsi
mokėti; o kur dar plakatai ir 
kalintojo kelionė? Vietos lietu
viai darbininkai turbut jau su
prato, kad komunizmas darbi
ninkų neišvaduos, nes jeigu Ru
sijoj, kur komunistai turi val
džią ir dirbtuves savo rankose 
ir darbininkam dar blogiau 
kaip kapitalistinėse šalyse, tai 
kokiems galams dar reikia kovo 
tT dž komunizmą?

Bus jau metai laiko kaip čio
nai gyvuoja vietos biznierių 
organizacija, bet iki šiol jų 
organizacijos programų bei tik
slo spaudoj nesimato. Atrodo, 
kad butų lig slapta organizaci
ja. žmonės pašaliais daug šne
ka apie biznierių organizaciją, 
bet gero žodžio už biznierius 
niekas netaria. Taigi aš patar
čiau Lavvrence’o biznieriams pa
skelbti savo programą ir tikslą 
spaudoje, tokiu budu užkirstų 
kelią sau neprielankionjs kal
boms. O gal Lawrcnce’o biznie
riai rengiasi ką gero padi 
visuomenei, tai visuomenė
lės juos paremti ir padės įvy
kinti siekiamą tikslą, nes 
n y bėję galybė.

—M. B. Svirtioklis

ga-

vle-

Racine, Wis.
S. E. Vitaičio prakalba ir kito

kie veikimai

Balandžio 3 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėje, laiky- 
tas SLA. 100 kuopos susirinki
mas. Nutarta kreiptis su prašy
mu į SLA. 212 kuopos Dailės 
Batelį, kad atvyktų gegužės 1 
dieną į Barine perstatyti veika
lą “Nastutė”. Parengimas bus 
ruošiamas iš pusės. Lauksime 
prielankaus a įsakymo, o dar 
labiau atvykstančios gražiosios 
“Nastutės”. J komitetą pasky
rė p. V. Dzindzcletą ir mane. 
Apnuomuotas Midway Parkas 
dėl pikniko birželio 19 d.

Tos iMičios bal. 3 d. * vakare 
įvyko ruoštos 10-to apskričio, 
drauge ir 100 kuoj>os, prakal
bos, Union Hali. Kalbėjo SLA. 
generalinis organizatorius p. 
E. S. Vitaitis virš poros valan
dų laiko. Dalyvavus publika 
pilnai liko prakalba patenkinta. 
Tokios prakalbos tai retai ka
da tenka girdėti. S. Vitaitis 
daug gerų minčių įdiegė į klau-

tainėje, Waukegan, 111. Dalina
mos nariams knygos, renkami 
mokesčiai. 121 kuopa nemyli 
stovėti užpakaly kitų kuopų, 
bet stengiasi siekti į priekį vi
sų esančių penkių kuopų tam 
apskrity. — M. Kasparaitis.

Pittsburgh, Pa.
Byla su kunigais už kunigo 

turtą

šiomis dienomis Lietuvos pi
lietė Ona Abramaitienė užvedė 
bylą prieš du lietuvius kuni
gus ir du kitus žmones, iš ku
riu ji reikalauja atly
ginimo už suokalbį susukti jos 
mirusio sūnaus turtą, kad ji 
negalėtu jo gauti.

ir koncertas. Su- 
veiksmų komedija, 
nepapūsi”. Lošimą 

atliko ir koncertą išpildė vieti
niai veikėjai. Lošime dalyvavo 
sekantys: Alf. Savickas (Dau
noro rolėje); p-ia Stasiūnienė 
(Barboros rolėje); p-ia Žolynie
nė (Julijos rok); p-ia Sovic- 
kienė (Veronikos rol.); p-ia 
Ivanaitienė (Bagaišienės rok); 
p. Kieta (Arvido rol.); p. Žu- 
kaitis (Antano rol.) ir p-ia Sa
vickienė (Katrytės- rolėje). Lo
šėjai 
kaip 
mas 
tiko.

lošta trijų

100 vynioklių 
kiekvieną

šakutė
100 vynioki ią 
kiekvieną

Salotėms šakutė
100 vynioklių 
kiekvieną

r j

už
Jei jus neturite užtektinai vynioklių kad 

gavus musų dovanas* dalis pinigais 
bus priimta už tai.

Grynai baltos, geros 
rųšies, mercerized. 
Mieros 56x72. Geros 
ilgam dėvėjimui.

280 vynioklių už 
kiekvieną

Dvigubos Vertės Pasiūlymas
1O Dienų Specialai

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbyseių automobi
lius, priimam į mainus se- 
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO. 
5833-35 So. Western Ave.

Tel. Hemlock 6151

M.

F runa P. McBride ir Katherine

vietos laikraščiai ir užtyli tą 
faktą, bet abu pirmieji apskųs
tieji yra kunigai. John M. 
Wosher yra ne kas kitas, kaip 
kun. Vaišnorius, klebonas šv. 
Vincento parapijos McKees 
Bocks, Pa., o kun. Kazėnas yra 
klebonas šv. Kazimiero parapi
jos, So'. Pittsburgh. Kiti du 
apskųstieji yra tik liudytojai, 
pasirašė ant testamento.

Pasak vietos anglų laikraš
čių, Ona Abramaitienė savo 
skunde sako, kad jos sūnūs Ig
nas Abromaitis (taip jau kuni
gas, buvęs klebonas šv. Izido
riaus parapijos, Braddock, Pa.) 
mirė vasario (i d., 1921 m., pa
likdamas turto vertės $60,000. 
O kadangi jis buvo nevedęs, tai 
visas šis turtas turi pereiti 
motinai. Bet kaip ji sako, 
skundžiamieji padarę suokalbį 
tą turtą susukti, kad ji jo ne

1921 m., paiieKant| 
visai svetimiems 
Kaipo liudytojai po 
pasirašo Katherine 
Krank P. McBride.

Vaišnorius) pridavęs teismui jos 
sūnaus (kun. Igno Abramaičio) 
testamentų, padarytų vau. IK d., 

savo turtą 
žmonėms, 

testamentu 
llolland ir 
Bet skun

dėja sako, kad las testamentas 
vra suklastuotas. •

VVosher (kun Vaišnorius) be 
to, kaltinamas už padarymą 
afidavito, kad kun. Ignas Ab
romaitis gyveno Allegheny pa
viete, kuomet ištikrųjų jis gy
veno' Westmoreland paviete.

Skunde taipjau sakoma, kad 
kun. Magnus J. Kazėnas apsi
lankė Lietuvoj gegužės mėu., 
1921 m. ir pranešė skundėjai 
(mirusiojo kun. motinai), kad 
jos sūnaus turtas bus atiduotas 
jai, nežiūrint jo paliktojo testa
mento* paliekančio turtą sve
timiems*. Jis patarė jai, kad ji

Balandžio 7 iki 
16 d., iškaitant

galint geriausiai, tad loši- 
išėjo gerai ir publikai pa

čia reikia paminėt, kad 
p. Savickas lošimuose čia jau
nuo senai darbuojasi, ir prie to 
darbo jis labai netingi. Taip- 
pat ir p-ia Savickienė (jo mo
teris) ir kiti lošėjai jau ne pir
mą kartą scenoj buvo matomi. 
Betgi, vienok, čia negalima ne
paminėti, kad p-ia Žolynienė ir 
p-ia Stasiūnienė, tai tikrai ge
rai savo roles atliko.

Priešu lošimą dvi mergaitės 
Bagdoniute ir Deltuviutė pa
skambino ant piano duetą. Lo
šimo gi pertraukoje mažas- vai
kutis Pauliukas gražiai pagrie
bė ant smuiko.

Užsibaigus lošimui pasirodė 
ant scenos kvartetas: p. J. M. 
Bacevičius, p-ia Šimaitienė, p-ia 
Sinkevičienė ir p. J. M. Stru- 
žas. šis kvartetas keletą dainų 
sudainavo ir gražus sutartinas 
dainavimas maloniai skambėjo 
klausytojų akyse. Po tam iš
ėjo ant scenos Liaudies mišrus 
choras, kuris irgi gražiai ke
letą dainų sudainavo. Po tam € ę

sudainavo solo p-ia Šimaitienė, 
vietos žinoma dainininkė (kuri 
turi gražų balsą L p. Pūras (ne
senai į Bockforaą pribuvęs), 
kuriam matomai dainuot seka
si, ir p. Bacevičius vietos žino
mas dainininkas-solistas sudai
navo: lietuviškai, rusiškai ir ita
liškai. Visi dainininkai publi
kos palydėti gausiais apie 
mentais ir po kelis kartus 
šauktas.—P. A. Deltuva.

puikus pasiūlymas yra aprubežiuo- 
tas. Nelaukite ilgiau, bet veikite 

greit. Tūkstančiai moterų pasinaudos iš 
tų puikių dalinamų dovanų.

Mes pasilaikome teisės dęl aprubežiavi- 
mo skaičiaus. Skubėkite! Atsiminkite, 
kad šis specialiu pasiūlymas užsibaigs ba
landžio 16. Pirk DABAR American Family 
Muilą ir American Family Flakes kurių 
jums reikės dėl sekamų kelių mėnesiu ir

gaukite pilną naudą iš šio specialio pasiū
lymo.

Nepraleiskite šios progos!
Atneškite vynioklius į musų arčiausią 

dovanų krautuvę. Arba jus galite atsiųsti 
mums jei jus norite, įdedant 10c. k rasos 
ženklelių už kiekvieną- staltiesę, 3c už. kiek
vieną’ rankšluosti ir 10c. už 3 šmotų setą 
silverware. (Arbatiniai šaukštukai 6 į 
setą).

25 METU PATYRIMO'
Hritaikime akinių dėl visokių akių

iš-

Grand Rapids, Mieli
Bando aplaužyti komunistams 

ragus

Bal. 3 d. įvyko SLA 60 kp. 
susirinkimas, šis susirinkimas 
buvo labai triukšmingas, nes 
šiame susirinkime vienas rau
donųjų fašistų tapo suspenduo
tas 6 mėnesiams atimant bal
są, o prieš du kitus yra paduo
tas skundas už. jų priešingą 
agitaciją prieš SLA. 60 kp. vei
kimą. šiuos du asmenis, prieš 
kuriuos SLA. 60- kp. komisija 
padavė skundą, yra Krasnaus- 
kas ir Daukšis. Pastarasis bu
vo kokis laikai^ atgal Pildomo
sios Tarybos' suspenduotas* už 
rašinėjimą nelegališkų laiškų, 
bet pasibaigus jo suspendavi
mo laikui jis vėl varo savo pra
gaištingą Susivienijimui darbą, iš tos kuopos.

Vidurniiegčio Krautuve 
27 VVest Lake St.

(netoli State)

> . North Side

ATNEŠKIT VYNIOKLIUS ČIONAI 1232 “Ave’

American Family
SO AP and FLAKES

James S. Kirk & Company
Chicago

“Taupykit Vynio-

Krasnauskas kaltinamas už at
kalbinėjimą žmonių, kurie buvo 
pasižadėję dalyvauti 60 kp. 
metų sukaktuvių apvaikšč 
me. Skundas prieš šiuos 
asmenis atidėtas sekančiam 
sirinkimui, kuris įvyks 1 d. 
gūžes. 'Tame susirinkimo 
retu dalyvauti visi nariai,
tiems tik rupi SLA. gerovė ir
išklausyti skundą ant tų dviejų

du
SįU- 
ge- 
tu-

kad paskui butų galima paskir
ti atatinkamą bausmę, nes kol 
tie žmonės nebus nubausti, ar

kimai vis-uomet bus triukšmin
gi.

Da reikia kitą incidentą pra
eito susirinkimo priminti. lai

Naudžiaus, kuri
bol-sukėlė didžiausio triukšmo 

ševikų tar|K‘. Jie dėjo visas 
savo pastangas tą aplikaciją at
mesti ir pagalios 7 balsais prieš 
33 aplikacija tapo atmesta. 
Mat bolševikai žino, kad tokio 
žmogaus kaip S \ Naudžius įsi
leidimas į SLA. kp. paplatintų 
kelią patiems bolševikams lauk

KIRK’S

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j 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 Ave.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas 

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

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

klius ir Pa neis 
nuo šių Kirk’o 

Muilų”

American
Family 

F'*ke s
Tl _ • • • ■ * “J \ »a■ m,u u•

Washlng Machir 
°r WashBOW| use

Aš niekada nemaniau vesti 
jokios polemikos su tokiais ko
respondentais, kurie į Vilnį ra
šinėja. Bet šį kartą turiu at
sakyti keletą žodžių vien dėlto, 
kad tokiame šlafnšte kaip Vil
nis valkiojamas SLA. vardas.

v.vz.d t i ii i, kovo 31---- nr. 7G
korespondencija iš Grand IVa- 
pids, po kuria pasirašo SLA. 
Žvalgas, po antgalviu “Takti
ni n kam ir menševikam nevyks
ta”. Ten parašyta visa eilė ne
sąmonių ir šmeižtų SLA. 60 kp. 
apvaikščiojimo 25 metų sukak
tuvių jos gyvavimo. Tas žmo
gelis rašydamas tokią kores
pondenciją neatsižvelgia, kad 
jis yra tos organizacijos narys 
ir kad už šitokį pasielgimą ga
li būti nubaustas ir vistiek 
bando apjuodinti tos organizaci
jos visą veikimą, suminėdamas* 
visokių negerumų, jiagalios ir 
naminėlę, kuri buk laike vaka
rienės buk buvusi vartojama. 
Aš jau sakyčiu ką, ką, bet apie 
ųaminelę, tai jau komunistai 

sau burną, 
nes nė pas jokios kitos srovės 
žmones tiek tos naminėlės ne-

___ _____________________ <...

rasi, kaip pas komunistus; jau 
kitų revoliucionierių net nosys 
raudonos nub munšaino. Ir pas 
tą patį Žvalgą man teko būti 
koki metai laiko atgal ir savo 
akimis mačiau, kaip stalas bu
vo nustatytas buteliais viso
kios rųšies narni neles ir da tas 
žmogus šiandie drysta panašų 
prasikaltimą mesti kitiems! Jis 
pats turėtų rausti iš gėdos.

—Gulbiniškis.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38tb Street, Chic.ro. 111.

pNAUJIENĮI” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos’* įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

ia . ■ ■ ■■==

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

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

It is nature’d own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Ovcr 52 
million bot ties already šoki.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkltng health 
to Tanlac. Sonic oi these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robust health. 
Ovcr a hundred thousand letters from 
grateful friends are on lile thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Gctatrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANT.AC
FOR YOURHEALTH

Chic.ro
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Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
• ___ . _

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE
J . / .

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

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

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

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

NAUJIENOS
• (

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Sis tas iš 
Lietuvos
Ne iš gero žmonės bėga 

iš Lietuvos
MAIUAMPOLR.J ir jos apy

linkėse pastaruoju laiku vietoj 
gripo išsiplėtė Argentinos epi
demija. Daug kas išsiparduoda 
savo daiktus ir važiuoja j Ar
gentiną. Kasdien traukinys iš
veža vieną kitą iš Mariampolės 
; tą šalį. Daug iš ją grįžta iš 
Kauno agentą prigauti. Dabar
tiniu laiku vėl atsirado daug 
įvairią agentą, kaip pačiame 
Mariampolės mieste taip ir jos 
apylinkėse. 

<»■*•- • •»» • •
Žemės ūkio kultūros 

darbuotojų 1 suvažiavi
mas Šiauliuose

ŠIAULIAI. [ŠN]. — šią 
metą kovo mėn. 13 dieną Že
mės ūkio koperatyvų sąjungos 
“Gamintojas” bute, Šiauliuose, 
įvyko 1 šiauliu aipskritieš ra
joninis agronomu ir žemės ūkio 
kultūros darbuotoju suvažiavi
mas, sušauktas šiauliu apskri
ties agronomo J. Petraičio.

Priimta visa eilė nuostatą 
žerrtės ūkio kultūrai kelti. Iš
reikštas pageidavimas surengti 
1927 metą rudens kilnojamas 
žemės ūkio parodas Tryškiuo
se, Šiauliuose ir Linkuvoje, ku
riu premijoms prašyti iš že
mės’ t kio Ministerijos 5,000 
litą.

Pripažinta būtimi reikalu 
šaukti panašius suvažiavimus 
kuotankiausiai ne tik apskri
ty, bet ir rajonuose.

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Gegužio 21 cL 1927

KSSk*

Vaikų bankai
Anglijoje Svanset apylinkė’ 

prie mokyklą įsteigti tam tikri 
vaiką bankai, j kuriuos vaikai 
pratinami dėti pinigus, kartais 
iš tėvą gaunamus. Vieno ang
lu laikraščio pranešimu, tekiuo
se bankeliuose buvo sudėta vi
so 10,000 svaru sterlingą. Gale 
metą iš tą indėliu indėlinin
kams buvo išmokėta nuo 200 
svarą sterlingu ligi 6 pensą. 
Tuo budu už gautus pinigus 
vaikai galėjo gana gerą dalyku 
šventėms nusipirkti.—K.

[Pacific and Atlantic Photo]
George A. VVhiting, popierio 

fabrikantas, kuris paaukavo že
mės plotą Lawrence kolegijai 
(Appleton, Wis.).

United State Lines Laivu Leviathan

Oficialis Naujienų pa
lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lydės ir pri
žiuręs keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

Laivakortės kaina į abi puses........... ............. :.................. $186.00
Arba j vienų pusę................................................................. $107.00

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

Su šia ekskursija keliaus daug smagių ir simpatingų lietuvių 
iš daugelio miestų ir vietų; daug profesionalų ir biznierių ir čia 
visi beftdrai žais ir smagiai laikų praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

ERIE R. R.
Veš Naujienų Ekskursantus iš Chicagos New Yorkan specia 
liuose vagonuose, pro puikius vaizdus ir gražias vietas.

r __________

...... Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon šį pava
sarį — keliauti su Naujienų Ekskursija ir tuojaus pradėti rengtis 
kelionėn! Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, mes aprū
pinsime ir sutvarkysime visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų 
vietinis agentas.

Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga- 
tinų informacijų.

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponų:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

/■" 11 " . . .. -—.III
Be jokių man privalumų, prašau 
man prisiųsti pilnas informacijas 
kas link keliavimo Lietuvon su 

Naujienų Ekskursija.
Vardas .............................................
Adresas ....... ....................................
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Thompsonas nori tuo- 
jaus užimti mayoro 

vietą
Perims Deverio vietą šiandie ar 

rytoj

Išrinktasis maypi'as Thomp
sonas nori kuogreičiausia užim 
ti mayoro vietą. Jei galės, tai 
gal dar šiandie užims Deverio 
vietą, bet jeigu negalės, tai 
lauks rytdienos. Jis dabar tik 
lankia oficialinio patvirtinimo 
jo išrinkimo mayoru ir kaip 
tik jį gaus, tai tuoj prisista
tys miesto klerkui ir sudės pri- 
saiką, nė nelaukdamas oficiali- 
nės inauguracijos, kuri bus pir
madieny, bal. 18 d. I’hompso- 
nas .skubinasi užimti mayoro 
vieta tam, kad išgelbėti politiš
kus džiabus ir kontraktus. Esą 
sužinota, kad demokratai pas
kutinėmis savo valdymo dieno
mis rengiasi prisisamdyti daili 
“civil Service” darbininkų, ku
rių Thompsonas negalėtų paša
linti ir suteikti džiabų savo ša
lininkams. Taipgi demokratai 
buk rengiasi išduoti savo šali
ninkams daug kontraktų, kurie 
surištų Thompsonas ir pastara
sis negalėtų pavesti tuos kont 
raktus saviems šalininkams. 
Tas ir verčia Thompsoną sku
bintis |H'rimti mayoro vietą, 
nelaukiant oficialinės inaugura
cijos. <

Dar nėra žinoma tikrai ką 
Thompsonas mano skirti i aug- 
štesnes valdvietes. Teeiaus ma
noma, kad policijos viršininku 
bus paskirtas kapt. Michael 
Hughes, dabar vieškelių polici
jos viršininkas, o prie Thomp- 
sono buvęs detektivų viršimn- 
ku. Viešųjų darbų komisionic- 
rium veikiausia tais paskirtas

šiame atsitikime darys su mo
kyklų viršininku McAndrevvs, 
dar tikrai nežinia. Laike kampa- 
nijos jis pakartotinai prižadė
jo tąjį “importuotąjį” mokyklų 
viršininką tuo. jaus “iššiftinti” 
atgal į New Yorką, nors jo kon
traktas su miestu nesibaigia 
net iki ateinančių metų. Mano
ma, kad McAndrews bus pa
prašytas rezignuoti, o jei jis 
atsisakys tai padaryti, tai bus 
paduoti prieš jį kaltinimai .r 
jis tada bus pašalintas už ne
tinkamą ėjimą savo pareigų.

Svarbiausias klausimas, kurį 
pirmiausia Thompsonas turės 
išspręsti, yra gatvekarių klau
simas. Sutartis su gatvekariais 
pasibaigė vasario 1 d., bet ji
taįK> prailginta šešiems mėne
siams. Legislatura, nuo kurios 
labai daug priklauso gatveka
rių klausimo išsprendimas, irgi 

iikišiol nieko neveikė. buk ji 
laukė pasekmių mayoro rinki
mų. Thompsono nusistatymo 
gatvekarių klausimu nėra tikrai 
žinoma, nes jis savo nusistaty
mo tuo svarbiu , klausimu nė 
laike kampanijos aiškiai nepa
sakė. Taipjau nebuvo aiškus ir 

11 >everio nusistatymas, nors bu
vo žinoma, kad Dover stovėjo 
už 8c karterį, nes prie dabar
tinio 7c karterio gatvekarių 
kompanijos pelnas esąs perma- 
žas. Thompsono nusistatymas 
pasirodys tik kada jis pradės 

'praktišką veikimą išsprendimui 
atvekarių klausimo. O išspręs

ti jį priseis kuoveikiausia, nes 
‘be jokios sutarties gatvekariai 
negalės operuoti.

Thompsonas vakar viešai pa
skelbė savo naują svajonę — 
pravesti gatves po upe, kad ga
lima. butų panaikinti tiltus ir 
atidaryti upę laivams. Tik jis 
nežinąs kiek tas jo sumanymas 
kainuotų — gal per brangiai ir 
todėl butų neapsimokantis. 
Bet jis vistiek pasiteirausiąs 
apie tai.

Jau nauji kaitfdidatai at
siranda

ti į seifus, m* turėjo su savim 
ir acetyleno įtaisus. Po trijų 
valandų darbavimos jie aplei
do dirbtuvę, taipjau pasiimda
mi ir^sargų, kuris juos vedžio
jo ir visi plėšikai išvažiavo lin
kui Chicagos. Tik už pusvalan
džio vienas sargų įstengė pasi- 
liuosuoti ir pašaukti policijų.
Tuoj visi keliai į Chicago liko 
uždaryti, bet plėšikus sugauti 
taip ir nepasisekė.

liausiąs klastingus 
bondsininkus

Vyriausias municipalinis tei
sėjas Olson paskiro teisėją Ed- 
gar Ą. Jonas į kaucijų teismą, 
nes tajx> susekta, kad daug už
statomų kaucijų yra klastingų. 
Teisėjas Jonas tuoj paskelbė, 
kad jis Inos žmones, kurie 
bandys užstatyti klastingus ar 
beverčius bondsus už areštuo- 
tuotuosius, liausiąs už teismo 
paniekinimą ir juos siusiąs ka
lėj imam Kaucijų užstatymas 
dabar busiąs sutvarkytas ir 
bus vedamas vieno teismo, o 
ne daugelio . žmonių žinioje. 
Dabar gi tankiai užstatoma 
klastingas kaucijas, kurių, ka
liniams pabėgus, negalima iš- 
kolektuoti. Tokių klastingų 
bondsų būna apie trečdalis vi
sų užstatomų bondsų; juos 
užstatinėja profesionaliai bon- 
dsininkai. Yra 1,4(M> žmonių, 
kurių kaucijas uždrausta imti, 
lietgi apie 800 jų kasdie užsta
tinėja kaucijas įvairiuose teis
muose.

Nuodingas voras 
įkando

Mrs. ('orą Taylor, klerkui Li-
bertyvilk grosernėj, raškant 
bananus, šoko ant jos didelis 
nuodingas voras tarantula ir

Plėšikai išgąsdino 
moterį

Trys ginkluoti plėšikai užpuo
lė Pellar Bros, pajų dirbtuvę, 
3959 W. Ilarrison st. ir pastvė
rė $8,590, kurie buvo atvežti 
darbininkams . algas išmokėti. 
Raštinėj be kitų darbininkų bu
vo ir Mrs. Charles Pellar, be
laukianti kūdikio. Plėšikai lie
pė sustoti visiems prie sienos. 
Bet Pellar paprašius, kad jo 
žmonų paliktų sėdinčią, plėši
kai paliko, bet vienas plėšikų 
pamatęs ant jos rankos didelį 
deimantinį žiedą jį numovė. Vi
sa tai moterį tiek nugąsdino, 
kad ji sunkiai susirgo ir jos 
gyvastis dabar yra pavojuje.

Nusipirko lotus — ežere
/ “A& esu buvęs bučeris, bet 
ife narūnas”, skundėsi Oak 
Park teisėjui George Moliske 
iš Cicero, kuris areštavo savo 
namų gyventoją George Joch- 
um. “Jis (Jochum) parodė 
man du gerus lotus Niles Cen- 
ter ir aš užmokėjau jau už 
juos $5,200. Bet vėliau aš su
žinojau, kad sulig gautais “di- 
tais” mano tie lotai randasi 
ant dugno ežero, už pusantros 
mylios nuo kranto”.

Už išpiovimiį liaukų nu 
teistas kalėjiman

Kova su kontraktoriais

John Witla, 2337 W. 21 St., 
liko nuteistas* kalėjiman nuo 1 
iki 20 metų už vagystę. Jis iš
plovė glandsus savo įnamiui Do- 
nąinick Spaitis, 30 m.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lios nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETI S AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Edvvard H. M uore, buvęs sek
retoriuj Hiampsono kampani
jos. Miesto advokatu (Corpo
ration Counsel) turbūt bus pas 
kirtus llomer K. Galpin, buvęs 
vedėjas Thompsono kampanijos 
ir pirmininkas pavieto republi- 
konų.

Pasiduoda Thompsonui
Nors didžiuma miesto tarybos 

yra demokratai ir yra nusista
tę nepasiduoti Thompsonui, — 
tai bent jiems įsakė jų bosai, 
bet paskiausiame miesto ta
rybos susirinkime pasirodė vi
sai kas kita. Belaukiant naujojo 
mayoro reikėjo persitvarkyti ir 
išrinkti komitetą komitetų, ku
ris išrinks visų komitetų pirmi
ninkus ir narius. Ir čia pasiro
dė. kad daugelis demokratų nu
silenkė Thompsonui ir balsavo 
už jo žmones. Tada ir nickurie 
kiti demokratų pareiškė, kad jei 
vieni demokratų sugužėjo j 
Thompsono bučių, tai ir jie 
griežčiausia stovėsią su Thomp
son u — esą busią 100 nuoš. 
Thompsono žmonės.

Mokyklų taryba irgi patek
sianti Thompsono kontrolėm 
Dar šį mėnesį Thompsonas pa
skirs tris naujus narius, kurių 
laikas baigiasi. Kiti trys nariai 
irgi sutiko dirbti išvien su 
Thompsonu, taip kad Thompso
nas turės vieno balso didžiumą

Vos spėjo mayoro rinkimai 
. ’/.sibai.eti, kaip prasideda prisi
rengimas prie naujų rinkimų. 

! žinoma, pirmiausia rengiasi pa- 
[ tys kandįdatai ir štai vakar 
j municipalinio teismo teisėjas 
i John II. Lyle, žinomas perse
kiotojas kriminalistų reikalavi
mu iš jų didelių kauci jų, prane 
šė Naujienoms, kati jis forma
liai paskelbia savo kandidatūrą 
valstijos prokuroro vietai Cook 
paviete (dabar ją laiko Crowe).

15 plėšiku apiplėšė 
dirbtuvę

Penktadienio naktį penkioli
ka plėšikų, apsiginklavusių kul- 
kasvaidžiais. šautuvais ir re
siveriais. puolė Illinois Watch 
i.ase Co. dirbtuvę Elgine, di- 
Ižiausia laikrodžių viršų dirb
tuvę Chicagos apielinkej ir nu
galėję keturis sargus, išsprog
dino visus seifus ir pabėgo su 
>al šimto tūkstančių dol. ver
tės aukso.

Plėšikai atvyko j dirbtuvę vi- 
lurnakty ir nugalėję keturis 
.argus, patys užvaldė dirbtuvę, 
bris sargus surišę, ketvirtam 
>aliepė vedžioti juos po visų 
lirl.'tuvę ir rodyti kur yra šei
ni su auksu. Visus seifus jie 
Šsprogdino dinamitu, bei buvo

[įkando jai į ranką, I ž trijų mi- 
! nučių ji apako"' ir nuodų eksper- 
j tai turėjo dirbti tris valandas, 
j kol ji atgavo regėjimų. Sankro- 
{ va buvo pilna moterų, tarp ku- 
į rių kilo panika, kada .trantūla 
, pradėjo bėgioti grandimis. Vo
ras betgi tapo vėliau sugautas. 
Tarantula yra šiltųjų kraštų 

Į nuodingas voras ir manoma, 
i kad jis tapo atvežtas su bana
nais, tarp kurių jam buvo leng
va pasislėpti.

KAZIMIERAS KALIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 1(1 dieną, 3:30 valan
ti:; ryto, 1927 m., sulaukęs 40 
netu amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Rata
vo parapijoj, Plunkėnų kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius brolis Antanas ir pusbrolis 
Juozapas Puplesis Amerikoj, o 
Lietuvoj brolis 
minės. Kūnas 
dasi Ėudeikio

jasarvotas, ran- 
koplyčioj, 4605 
Avė.

ir mokyklų taryboje. Ką jis prisirengę ir deginimu įsilauž

landžiu 13 dienų, 8 valandų iš 
ryto iš Ėudeikio koplyčios j šv. 
Kryžiaus parapijos ^bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iŠ 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimieras Kali
kas gimines, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Namų statymo darbininkų 
unijų taryba pradėjo kovų su 
tais kandis kontraktoriais, ku
rie nenori pripažinti unijų ir 
samdosi neorganizuotus darbi
ninkus. Prie didelio Mather na
mo, \Vabash ir Wacker gat., 
kurio pastatymas' kainuos apie 
$9,(MM),000, darbas jau apsisto
jo. Streikas tapo paskelbtas kon- 
traktoriams pasisamdžius ir ne
organizuotų mechanikų. Bandy
ta buvo tęsti darbą su streik
laužiais, bet prie streiko prisi
dėjo ir vežėjai, kurie atveža 
smiltis, cementų ir kitas sta
tymo medžiagas. Dabar kon- 

j traktoriai bandysią samdytis
neorganizuotus vežėjus ir kitus 
darbininkus, kad tik kaip nors 
organizuotųjų darbininkų strei
ką sulaužius.

Nuo rytdienoj mayoras 
bus Thompsonas

VVilliam Hale 'Thompson už
ims mayoro vietų ne vėliau ryt
dienos. Tai dienai šaukiamas 
specialis miesto tarybos susi
rinkimas patvirtinti jo kauci
jų. Butų galėjęs gal ir anksčiau 
užimti mayoro vietą, bet rin
kimų taryba nutarė duoti dau
giau laiko seniesiems viršinin
kams užbaigti savo darbą ir ji 
tvarkoje perduoti naujam ma
yoru i.

MIKOLAS ADOLF1S 
VASILAUSKAS

Persiskyrč su šiuo pasauliu 
balandžio 8 d., 5:04 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 72 m. am
žiaus. Gimęs Kauno gub., Ra
seinių pav., Viduklės parapi
ja, Trepenu kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 28 m. Paliko dide
liame nubudime nioterf Ka
zimierų, sūnų Prancišką ir 
dvi dukteris: Vincentų Petru- 
šonienę ir Hellen Prancinkie- 
nę, ir du žentu: Juozapų ir 
Liudvikų ir marčių Apaloni- 
įų Vasilauskienę. Lietuvoj bro- 
vičiųlį Mikolą Oferlų ir pus
brolį Narkevičių. Kūnas pa
šarvotas randasi 3136 Ąuburn 
avė. \

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Mikolo Vasilaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esate nuoširdžiai kvic- 
žiaiui dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
.Moteris, sunus, dukterys, 

žentai ir marti.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika.

Tel. Boulcvard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.
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J, F. R ADŽIUS
Pigiauia* Lieta* ia 

Graborias Chicagoje 
i^ddotutėse patar
nauju geriau ir pi
ginu negu kiti, to
dėl, kad priklauaau 
prie grabų išdirby-

OFISAS:
668 Wv18th St. 
Tel. Cunal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių,

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegų j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Pam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

>,.■■■ ■!. ». i n m. ui ■ r

Garsinkitės Naujienose

TemykitVisi
PAIGE A utomobilivus

» i . «' 1

TIKTAI $1,265 SU VISAIS ĮTAISYMAIS

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visą Cbicagų ir apieiinkę PAIGE COMPANIJOS 50 • automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šį skelbimų 
ir atsineškit pas mane. -

C. P. SUROMSKIS
PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES I

SS

| 5833-35 So. Western Avė. Phone Hemlock 6151 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Bridgeporte suėmė 
daug degtinės 

garažiuje
Prohibicijos agentai penkta

dieny po piet padarė kratą ga-(

Tarp Chicagos 
Lietuvių

nelabai galiu, meldžiu pasakyt 
tuojaus per telefoną.

- Visų pirma aš atidariau 
grosernę ir, žinote, aš esu Nau
jienų skaitytojas, tai norėčiau, 
kad tas butu Naujienose para
šyta.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Sf

Help Wanted—-Mate
Darbininkų Reikia

Nušovė lietuvį, žmogžu 
dystės liudytoją

tinės* ir vyno. Vynai, degtinė ir 
alus buvo importuoti ir geriau
sios rųšies. Prohibici jos agentų 

1 grobio vertė siekia apie $50,000.

Ką naujo praneš Lietuvos 
Seimo atstovas

Brightonpar kietis Aleksandras
Burba, svarbiausias liudyto
jas didelėj italų žmogžudžių 
byloje,
grouemėj.

Suimti trys žmonės, ju tarpe 
ir \Villiam Kross, savininkas 
ekspreso kompanijos, kuri tą 

tapo nušautas savo'garažių vartojo ir kuri užsiim-

Užgiršim jį Lietuvių Auditorijoj 
trečiadieny

Vienas prohibicijos agentą 
apsimetė butlegcriu, įsigavo į 
garažių ir įgijo darbininkų už- 
bitikėjimą tiek, kad jie sutiko 
leisti jį pagelbėti transportuoti 

ą, pereito penktadienio va- degtinę. Kada jis viską sužino- 
savo gro- jo, tai pranešė kitiems prohibi- 

cijos agentams, kurie ir padarė 
'kratą. .Jis žinąs ir kitą vietą, 
kur galima laimėti už $50,000 
degtinės ir ii busianti suimta, 
jei kas nepermatyto neįvyks.

Lietuvis Aleksandras Burba, 
27 m., svarbiausias liudytojas

nušovė cigarų sankrovos
ninką,
kare tapo nušautas
sernėj 2858 W. Pershing Road

—Bet aš noriu Tamsta matyt 
asmeniškai. Aš turiu dėl Tam
stos daug naujienų papasakot. 
1 Tai pasakok tuojaus.

—Negaliu. Viena, dabar 
riu laiko: pilna grosernė 
nių laukia; o kita: 
foną neviską galima 
Atvažiuisi, a?

REIKALINGI agentui pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. Platesnių in
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

Real Estate For Sale 
Namui-žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI

Miscellaneous 
{vairus

netu-
žmo-

per tole- 
s'ikyt.

Tai gana žingeidus 
žmogus turi žinių ir nenori per 
telefoną sakyti! ĮsivAuizid.uokit 
sau kas tai galėtų būt? Gal at
sitiko keno nors “surprise pu
rė”? Gal klebonijoj ? O gal tik 
šeimyniški dalykai? Tik vienas

dalykas:

REIKALINGAS pirmaran- 
kis pekorius mokantis keksus 
kepti. Dieninis dajbas.

151b Main Street 
Melrosc Purk, III.

Phone Melrose Park 787

Help VVanted—Male-Femate 
Darbininkų Reikia

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namų, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčiais. įde
dame purčius, ne įtaisome namus, įve
dame elektrų, plumbingą, apšildymą; 
malevojarne ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams.
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6.347 So. VVcstorn Avenue 

Phone Hemlock 2636

KRAUTUVIŲ F1KČERIA1
Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Rcstaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. G«-

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

2 pag. už $4,500

kad jis negalėtų liudyti tų tri
jų italų byloje, nes nuo vien jo 
liudijimo ir priklausė jų nutei
simas. Tie trys italai yra Joseph 
Pati, Riccio Americus ir Samu ei 
Gianana. Visi jie yra apkaltin
ti už nušovimą AVilliam Girard, 
savininką cigarų sankrovos 1838 
S. Dearborn st., l>et yra palmo
suoti už $30,000 kaucijos kiek
vienas. Girard tapo nušautas, 
kada jis pasipriešino tiems
ti ims

laiku Burba dirbo už
Tą

Tuc
Dv l.uxi‘ taksikabo šoferi.
naktį jis buvo 18 ir Dearborn 
gatvių apielinkėj. Visi trys ita
lai pasisamdė jį ir liepė v.žti i 
\\ t'st Side. Ppte ir Gianana iš
lipo pirmieji. Riccio Americus 
pavažiavo toliau ir apiplėšė pa
ti Burbą. Burba nužiūrėdamas, 
kad jie ką nors jau buvo pada
rę, kada jie jį pasamdė, sugrj- ' 
žo atgal prie 18 ir I>earl>orn '

Prohibicijos’ agentai ir dau
giau kratų padarė. Krata buvo 
padaryta ir buvusiame valstijos 
legislatoriaus Thomas Curran 
saliune 2023 S. Bucine avė. 
Rasta dvi statines alaus. Savi
ninkas John Kenisek sako, kad 
Curran pardavė jam sali imą 
keletą metų atgal, bet ant lan
go tebėra Curran vardas, o taip
jau saliune rasta ir 
brolius.

Padaryta 
Roselande, 
munšaino ir 
įtaisų.

Del jo pasakojimo tapo 
Biccio Americus, kuris 
v5 Pate ir Gianarui, 
Burba ir identifikavo.

suimtas 
ir išda- 
kuriuos

Kaip pasakoja Burbos žmo
na, Biccio Americus, žinomas 
kaipo Dago Riccio, per pasta
rąsias kelias savaites, keletą sy
kių pašaukė Burl>ą ir jam siūlė 
pinigų, kad tik neitų liudyti jų 
byloje, ln*t jis atsisakė pinigus 

nemačiusi 
pasakojęs 
gerai įsi- 
ir galėtų 

policija jį

duris.

priimti. Ji niekad 
Riccio, bet apie tai 
nušautasis. Betgi ji 
žiurėjus: į užmušėją 
jį id<‘ntifikuoti, jei 
sugautų.

Penktadienio vakare Burbos 
jau buvo uždarę savo sankrovą 
ir rengėsi gesinti šviesas, kada 
kažkas pasibarškino j
Burbiene nuėjo pr/e durų ir ra
do nepažįstamą žmogų, 
paprašė, kad pats Burba ateitų. 
Priėjus Burbai prie durų, nepa
žįstamasis išsitraukė revolverį 
ir peršovė Burką į galvą. Bur
ba skubiai tapo nugabentas j 
Peoples ligoninę, kur neužilgo 
ir pasimirė. Užmušėjas gi įsi
sėdo į netoli stovėjusį automo
bilių ir pailgo. Užmušėjas tur 
būt savo pagelbininkų neturėjo.

k u ris

Iš Burbienės apibudinimo už
mušėjo policija spėja, kad tai 
buvo Biccio Americus ir dabar 
stropiai jo ieško.

Suėmė užmušėjus

Visiems Chicagos lietuviams 
patartina ateiti pasiklausyti tik 
ka atvykusio iš Kauno Seimo 
atstovo, valstiečio liaudininko 
N. Radžio.

Svaihių ir Įdomių naujienų 
jis atvežė su savim. Lietuva da
bar apsiausta politinės viesulus. 
Nerimauja kaimas ir miesteliai
už tai, kad jų gyvenimas su-, Pušinskas težino. —Kep. Pupa, 
varžytas, laisvė atimta. Kariuo
mene, nors laikosi pasyviai, bet 
valdžios nuomone darosi nebe- 
ištikima. šimtai karių areštuoti.

Ka mano daryt dabartinė Sei- €
mo opozicija, kurios eilės vis 
didėja? Ar pripažins katalikiš
kų partijų diktatūrą, ar kovos 
toliau iki laimėjimas nenusvirs 
vienon ar kiton pusėn?

Ponas N. Badys sumanus
Ii tikas ir gabus kalbėtojas, 
nušvies dabartinę Lietuvos
dėtį ir žmonių ūpą. nes būda
mas per penkis metus Seime

• du Curran 1 pažinę savo kraštą bei priešin- 
Igų partijų įvairius 
1 siekimus.

irl i
rasta 
virti

COLISEUM — Prasidės

> Sukatoj, Balandžio 16 
SELLS-FLOTO 
SUPREME CIRCUS

trys rundoliai ir dvi scenos

ATYDA! Vyrai ir moterys,
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpentei'iai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norų 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialiu darbo tuusų biznyj, tiktai 
2 valandas j vakarą. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite sa
vu adresų:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st.

Box 4)11

2 AUGšTU l>o 6 
maudynėmis, elektra 
dinis ant mūrinių 
randasi ant NVallnce 
niu lotu, 
kusius

Tik $1000 
rendos išmokės.

Sinkus and ('o.
6959 S. Halsted St.

kambarius, su 
ir gasu, me- 

stulpų namas, 
St., su kampi- 
įrnokėti, o II-

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčerhii už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dėlioj. Cook County Bldg. & Inipvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

dėl

po

pū

Bus 
perstatymų, įskaitant žinomų <Hane- 
forth šeimynų, su George, jodinėjan
čiu klaunu.
Tikietai bus pardavinėjami Ketverge, 
Balandžio 14, Marshall Field, Davis 
Krautuvėj, Lyon A Healy ir Coliseum. 
Kaina 60c iki $1.65. Baksai $2.75.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

.*150 IMOKET, $7 | MENESI
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namą, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar
genų. Atsiųsk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Rox 905.

SIUVU Siutus ir Overkautus ant 
užsakymo. Darbą atlieku teisingai ir 
gerai. Kiekvienas yra užganėdintas 
mano darbu. Taipgi valau, dažau, tai
sau ir prosinu vyrų ir moterų drabu- 
žiusi.

F. S. KUZMARSKIS
3404 So. Halsted St., Chicago, 111.

keletą kratų 
kur taipjau 

munšainui
Muzikalė programa 

atstovo

triksus ir

pagerbimui

CIASSIFIED ADS

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Alsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

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

TIKRAS bargenas ir tikri namai.
5558 So. Sacramento Avė., 6 kam
barių kampinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas, 2 karų mūrinis gara
žas, šaukit Dr. Pomerance, Prospect 
8588—9875.

Announcements 
Pranešimai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Išvažiavo pasivažinėti 
sugrįžęs rado pačią 

negyvą
John Unscitig, 2655 Ballon 

St., išvažiavo su savo pačios 
sesere pasivažinėti, palikdamas 
savo pačią Elizabeth, 29 m., 
apsiruošti namie. Kada jiedu su- 
gryžo, tai rado gasą atsuktą ir 
šule atdaros gaso pervartos ne
gyvą savo pačią.

Aibei! Baurn, 45 m., rastas 
nušautas savo namuose 917 E. 
47 St. Namie buvo jo pati, ku
ri sako, kad jis pats nusižudė. 
Itaum buvo keliaujantis parda
vėjas.

Henry G. Stephan, kuris nu
šovė Michael Zizcik, 35 m., pa
starojo namuose 700 So. Raci- 
ne Avė., pas kurį jis užtiko 
savo pačią Helen, nuo kurios 
jis yra atsiskyręs, tajx> areš
tuotas jo sesers Mrs. John Gla- 
ser, namuose 55z

gerbiamo 
svečio dainuos p. S. Krasauckie- 
nė, žinoma visiems solistė, gros 
North Sidės kvartetas, “Jauno
sios Birutės“ orkestras, p. P. 
Sarpaliaus vedamas ir kiti.

Vienu žodžiu, tai bus didelis 
politikos ir muzikos vakaras 
pagerbimui Lietuvos demokra
tijos ir vieho josios atstovų.

Krivu Krivaitis.

priėmimo

Bridgeportas
K. Gapšiutės laidotuves

Šiandie 9 vai. išvyto, skait
lingas būrys artimų, draugų 
ir pažįstamų palidėš j kapines 
mirusią p-ię K. Gapšiutę.

Gal taip jau buvo likimo 
nuspręsta, kad tie, kurie mums 
brangus ir mylimi staiga pra
sisalina ir musų valia bei no
rai esti bejėgiai. Gyvensimas 
lyginamas prie teatro, kur lo
šėjai užbaigia savo dalį tai

541 Augusta St. P>’a<lžioj, tai vidury, tai pačia-

Nuteistas kalėjiman

Richard Bienvenue, 47 m., 
kuris prisipažino penki metai 
atgal paviliojęs kito vyro pa
čią ir dabar ją nužudęs, tapo 
nuteistas nuo 1 iki 14 metų 
kalėjiman. Bienvenue paviliojo 
Mrs. Eva Beisennault iš Doro- 
val, Kanadoj, paliko jos du 
vaikus, atsivežė ją į Chicago 
ir čia su ja gyveno. Kovo 5 d. 
jis ją nužudė viešbuty prie 60 
VV. Chicago Avė. Jis sakėsi tai 
padaręs prisigėręs munšaino ir

I iš pavydo.

Jaunosios Birutės 
orkestro nariams

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

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, p. F. Lukoševičius, perinainC 
savo gyvenimo vietų. Kas norite 
Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
49th Avė., Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena: 1308 S. 50th Ct., 
Cicero.

Roseland. — Balandžio 12 d., 8 
vakare, Aušros Knygyne, 10900 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Bus svar
stoma paprasti reikalai. Visi 
tai ir delegatės atsilankykite 
tu laiku.

— J. Tamašauskas,

Su

delega- 
paskir-

Sek r.

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
aikys mėnesinį susirinkimų Seredoj, 
Balandžio 13 d.> 1927 m., Auditori
jos svetainėje, ant Halsted St., pra
džia 7 vai. vakare. Draugai yra mel
džiami skaitlingai atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, Rašt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Panedėlio vakare, 11 d., šio mė
nesio, kaip 7:30 vai. vak., Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107th St., Rose- 
land, 111. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes bus svarbių svarstymų.

— W. Krištopaitis, Rašt.
me gale. Mes norėtumėm dar 
kartą pažvelgti į malonų vei- Kadiio v 
dą, užgirsti jį 'tariant žodžius, bal. 13 d., 8 vai., 
bet veiksmas baigias, uždanga k’J- r" J 
krinta ir šviesos gęsta. ( „

Taip viena Šviesa užgeso ir S. Krasauckiene, North Sidės kvarte- 
pp. Gapšių šeimynoje.

Mirusioji nuo smagenų už
degimo jų duktė Kazimiera, 
18 metų, buvo rimta ir visų 
mylima. Įstaigoj, kur ji dirbo, 
paliepta pei traukti pusei die
nos darbą, kad mirusios drau
gės ir draugai galėtų dalyvau
ti laidotuvėse. Į kapines va
žiuos ir daugelis kitų Chica
gos lietuvių.

Mirusios tėvams reiškiame 
giliausią užuojautą, o jai — 
lengvos žemelės amžinam poil
siui

Lietuvus Seimo Atstovas p. N. 
prakalbos jvyksta seredoj, 

, Lietuvių Auditori- 
w> Iš vietinių kalbėtojų bus p. S. 

Rodis ir Dr. A. Zimontas.
( Muzikali programą sudarys dain.
. tas, “Jaunosios Birutės” orkestras p.
P. Sarpaliaus vedamas ir kiti.

Visus Chicagos Lietuvius kviečia
me | atsilankyti i šj svarbų mitingų.

— A, L T. Sandaros 25 k p.
į 11 i ......... —

' For Rent

Šeimynos draugas.

DEL išnuomavimo svetaines 
dėl surprise parties, vestuvėms 
ir bunco parties. Visi įrengi
mai pagal naujausios mados. 
Reikale kreipkitės į Chicagos 
Lietuvių Auditorijos raštinę,—

/ 840 West 33rd St., 
Chicago, III.

Į tuščias
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.

GROJIKUS pianas tiktai bi- 
skj vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir voleliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. M R. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernč su namu, 
įplaukų $650 j savaitę, 4 vyrai dir
ba šapoj. Einu lauk iš biznio. Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street, Box 
909.

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarų, cigaretų, mokyklos reikme
nų. Pigi remia, 4 kambariai gyve
nimui. Didelis bargenas, jei pirksi- 
te šių savaitę. Jei norėsite su na
mu. 2815 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, cash arba mainysiu j auto
mobilių. Priversta^ esu greit ir pi
giai parduoti. Tunu 2 bizniu. 1727 
S. Union avė. \

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

5626 So. Racine Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI labai pigiai maža 
farmukė, arti prie Chicagos. Yra 
karvė, kiaulių ir apie 50 vištų, na
mas 7 kambariu ir kiloki įrengi
mai. Labai puiki vieta.

DIDELIS bargenas. Grosernė ir 
bučernė, senai išdirbta vieta, biz- 

cash, vieta ant didelės gatvės, 
pirmų pasiūlymą parduosiu.

7118 S. Western avė.

nis 
Už

GERAS medinis namas 3 ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 

> lotas prie šalies, barnė, 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio, naujai maliavota iš lauko ir 
viduj; galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; randasi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $5,500, įmokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk sau!

\V. IIAYDEN BELL 
Klausk Ed. BakševiČiaus

N. W. kampas Archer ir Kedzie 
lel. Lafayette 8600.

Tel. Yards 7282
Rcs. 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
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
!r garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė, 

Phone Lawndale 0114

HOME
CONSTRUCTOR

LOTŲ BARGENAS naujoj apielin- 
kėje 95th ir Crawford Avė., randasi 
keletas labai gerų bargenų gi eitam 
pardavimui. Nuo $550 ir augW.au. 
Taipgi yra bizniavų po $965.

1203 W. 79th Street 
Tel. Triangle 0600

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
5-5 kamb., vanos, elektra, bufetai, 9 
pėdų mūrinis skiepas; vieno karo ga
ražas su cemento florų, ėlė cementuo
ta ir išmokėta. Rendų $75 j mėne
si. Randasi 59th St. arti Loomis Blvd. 
Klauskit M r. Stencelio. 1203 W. 79th 
Street, Tel. Triangle 0600.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namą 
Darau rakanduB-fixtuies ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystčs darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savę tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted Et. 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI namas dviejų aug- 
štų, 7-9 kambarių flatai, elektra. 

907 W. Cullerton St.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tat Cicero 130.

TAM, KASI JIESKO GERO invest- 
mento parsiduos didelis apartmenti- į 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi j 
krautuvės, ant bizniavos gatvės, nau-1 
joj ir smarkiai kylančioj apielinkėje. 
Namas tik dviejų ir pusės metų se
nas. Apartmeritai įrengti sulyg vė
liausios mados: “indoor beds”, vanos 
ir “shower bath” ir viskas, kas rei
kalinga moderniškam gyvenimui. 
Rendos neša dabar $10,000 i metus; 
kaina $93,000. Savininkas nori {mo
kėjimo apie $20,000. Kreipkitės į 
“Naujienas”, J. ŠMOTELIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette Fr05—8700

Chicago

Financial
Finanaai-Paakoioa

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomu gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymų 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentu nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojo!. Rašykit dėl 
tolimesniu informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Educational .
Mokyklos ______

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
'jerystės. Mes mokinėm dienomis ir 
vakarais. Atsišaukiu arba rašykit:

International Barber College 
551—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells siRENDAI garažas, arba repairlng 
šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Halsted st.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč PardavimuiNori pašventinti 

grosernę
Trys plėšikai, kurie nušovė 

Jackson Coal Co. kurčią kaste
riu Neis R. Lilljedahl, kuris ne
užgirdo jų paliepimo ir todėl White Sq. svetainėj, .(Library 
neiškėlė rankų, jau tapo areŠ- Boom). Susirinkite visi, nes še
fuoti ir prie kaltės prisipažino, rėdos vakare 
Charles I^anza, 26 m., ! 
leans st., prisipažino, l__ .... ____ .
ruoju žmogžudžiu yra jis. Kiti stovas p. N. Radys. Tai bus,nas nauJienietis ir Naujienų 
du yra James Marei, 22 m., i 
James Cullota, 22 m. Jie pelnė prakalbas. —Sekretorius, 
tame plėšime tik $59. Jie taip- | 
jau tapo pripažinti kaipo api
plėšę Christianson Bros. Dairy,' 
kur jie pašovė merginą ir atė
mė $1,550. Netoli anglių san
delio gyvenanti moteris pažino 
Marei ir jį išdavė policijai. 1

Jaunosios Birutės orkestro 
nepaprasta repeticija įvyksta 
šiandie vakare, 7:30 v., Mark

MOKINAME

turime pildyti

Vincas Pušinskas, 2958 W. 38 
St., nesenai atidarė grosernę, 
ir nori, kad Reporteris Pupa 

Ponas

RENDON mažas štorukas, 
tinkamas barberini, šiaudini arba 
kriauČiui. 6909 S. Rockwell St.

901 Or-1 programą Lietuvių Auditorijoj, atvažiuotų pašventinti.
kad tik^ kur kalbės Lietuvos Seimo at- Pu^^kas sako, kad jis yra se-

1 VI O W ” CAO A V • * t CVx.A y A CVI A* | ,

ir paskutinė repeticija prieš tas reI?rten8 }uryę būtinai jam tą
malonę padaryti. Vakar tarp jo 
ir Reporterio Puipos įvyko se- 

I karnas pasikalbėjimus telefo
nu :

—Tamsta/ ponas Pupą, — 
sako p. Pušinsikas — būtinai 

. turi pas mane atvažiuoti.
LOVES GREATEST mIsTAKE 1 tu^l,rnet m^n

Komedija ir 4 aktų vodevilius pasakyti. Važinėtis aš mat

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Nedėlioj, Balandžio lOtą
Evelyn Brent

Situation VVanted 
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už bučerį. 
Turiu ilgų metų patirimą. Kal
bu keletu kalbų. Klauskite Jan
kausko, 2 lubos iš fronto.

1721 So. Halsted St.

LOTAI $750 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie 
ry Fordo naujos orlaivių 
ties, kur stato dirbtuves, 
žiuok kaip greit gali. Del
giaus informacijų šauk telefo
nu

Hen- 
sto- 
Va- 

dau-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

arba matyk ypatiškai
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St.
Hemlock 0800.

REIKALINGA patyrusi mergina 
arbė moteris dirbti į grosernę. W. 
Urban, 7359 So. Paulina St., Tel. 
Hemlock 8479.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų biz
niavus namas su kendžip krautuve. 
Agentai tegul neatsišaukia. 665 W. 
18 St.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksi n 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Anglu kalbos, lietuviu kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitu mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Hicago, III.

AR JUS NORITE

Miscellaneous 
įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniavriaa iŠ lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

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

Phone Victory 7452

lidesnį ušmokesn|, gereanea darbe 
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
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaua.
FTDERAL AUTO ENGINEERTNO 

SCHOCL
IMT W. Madim Straal

augW.au

